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որովհետեւ այդպիսիներուն է Աստուծոյ արքայութիւնը» Մարկոս 10.14:
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êàôð´ Ú²Îà´
²è²æ. Ø²Úð ºÎºÔºòÆ
Église Arménienne Sourp Hagop Armenian Church
ºñÏáõß³µÃÇ, 9 Ø³ÛÇë 2011
ØáÝÃñ¿³É

ÂÇõ 20/10-11
êÇñ»ÉÇ ïÝûñ¿ÝáõÃÇõÝ,
áõëáõóã³Ï³Ý Ï³½Ù,
ÍÝáÕÝ»ñ »õ ³ß³Ï»ñï-³ß³Ï»ñïáõÑÇÝ»ñ,
ÎÇÉÇÏÇáÛ ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÁª Üêúîî ²ñ³Ù ². Î³ÃáÕÇÏáë Çñ áõÕ»óáõóÇã
Ñéã³Ï³·ÇñÝ»ñáõÝ íñ³Ûª Û³ñÏ ÙÁ »õë µ³ñÓñ³óáõó »õ 2011-Á Ð³Û Ø³ÝáõÏÇ î³ñÇ Ïáã»ó:
ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÁ ë÷Çõéù³ó»³É Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç ½³õ³ÏÝ»ñÁ Ññ³õÇñ»ó, áñ
Û³ïáõÏ ë»õ»éáõÙáí ÙÁ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ý Ñ³Û Ù³ÝáõÏÇ ³ñÅ¿ùÇÝ:
Ø³ÝáõÏÝ»ñÁ ÅáÕáíáõñ¹Ç ÙÁ ³å³·³Ý »Ý: Ð³Û Ù³ÝáõÏÝ»ñÝ ³Éª Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç
³å³·³Ý »Ý: Ð»ï»õ³µ³ñ, å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ùµ ½³ÝáÝù å¿ïù ¿
ÏñÃ»É: ²ÛëÇÝùÝª ÏñÃ»É ³ÛÝå¿ëª áñ Ñ³Û Ù³ÝáõÏÝ»ñÁ ³×ÇÝ »ñÏÝ³ÛÇÝ ³½³ïáõÃÇõÝÁ
ßÝã»Éáí, ½³ñ·³Ý³Ýª ëáñí»Éáí ï»ëÝ»É µ³ñÇÝ, ·»Õ»óÇÏÁ »õ ³½ÝÇõÁ:
Ø»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÁ Çñ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý ÎÇñ³ÏÝûñ»³Ý ÑÇÙÝ»Éáíª
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ï³ñ»õáñ ù³ÛÉ ÙÁ ³é³Í ¿ñ: Ð³ñÇõñ³õáñ
Ù³ÝáõÏÝ»ñ ³ÛÝï»Õ Ð³Û ºÏ»Õ»óõáÛ á·ÇÇÝ Ù¿ç ³×»ó³Ý áõ Ïÿ³×ÇÝ: ²ÛÝ á·ÇÝ áõÕ»ÕÇ
Éáõ³óáõÙ ãÿáõ½»ñ, ³ÛÉ ÏÁ å³Ñ³Ýç¿ Û³ñ·»É ³ÝÑ³ïÇÝ ½³ñ·³óáõÙÁª Çµñ ù³Õ³ù³óÇ
²ëïáõÍáÛ ³ñù³ÛáõÃ»³Ý: Ð³Û ºÏ»Õ»óÇÝ ²ëïáõÍáÛ ³ñù³ÛáõÃ»³Ý Ù¿Ï Ñ³Ù»ëï Ý³Ñ³Ý·Ý
¿. ½³ÛÝ ß¿ÝóÝ»Éáõ å³ñïùÁ áõÝÇÝù Çõñ³ù³ÝãÇõñë:
ê÷ÇõéùÇ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ Çñ ³å³·³Ý ß¿ÝóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñª ëïÇåáÕáõÃ»³Ý ³éç»õ ¿ Ýáñ
ë»ñáõÝ¹ÇÝ ù³ÛÉ»ñÁ Ç ß³ñë ³ÛÉ Ï»Ýë³Ï³Ý Ï³éáÛóÝ»ñáõ, Ý³»õ ¹¿åÇ Ð³Û ºÏ»Õ»óÇ
³é³çÝáñ¹»Éáõ: ÎÇñ³ÏÝûñ»³Ý ³Û¹ Ýå³ï³ÏÇÝ Í³é³ÛáÕ ×³Ùµ³Û ¿: Ð³Û Ù³ÝáõÏÁ ÃáÕ
ãûï³ñ³Ý³Û Ð³Û ºÏ»Õ»óÇ¿Ý, áñáíÑ»ï»õ ³ÝÇÏ³ Ù»ñ ÇÝùÝáõÃ»³Ý ³Ýó»³ÉÝ áõ Ý»ñÏ³Ý ¿:
Ð³Û ºÏ»Õ»óÇ¿Ý ûï³ñ³ó³Í ë»ñáõÝ¹Áª åÇïÇ ûï³ñ³ó³Í ÁÉÉ³Û ÝáÛÝ ³ï»Ý Çñ ÇÝùÝáõÃ»³Ý
³Ýó»³É¿Ý áõ Ý»ñÏ³Û¿Ý:
Æ ëñï¿ ÏÁ ·Ý³Ñ³ï»Ýù Ù»ñ ÎÇñ³ÏÝûñ»³ÛÇÝ ïÝûñ¿Ýª åñÝ. Âáñáë ä³åÇÏ»³ÝÁ,
áõëáõóã³Ï³Ý ÷áùñ³ÃÇõ, ³ÛÉ ÝáõÇñ»³É Ï³½ÙÁ, Ý³»õ ÍÝáÕÝ»ñÁª áñáÝù å³ñï³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Ëáñ ·Çï³ÏóáõÃ»³Ùµ Çñ»Ýó ½³õ³ÏÝ»ñÁ ÚÇëáõë³µáÛñ ê. Ú³Ïáµ»³Ý û×³ËÁ ÏÁ µ»ñ»Ý: ÆëÏ
Ù»ñ ³ß³Ï»ñï-³ß³Ï»ñïáõÑÇÝ»ñáõÝ ÏÁ íëï³Ñ»óÝ»Ýù, áñ ÎÇñ³ÏÝûñ»³Û¿Ý Çñ»Ýó
ëáñí³ÍÝ»ñÁª Çñ»Ýó ³å³·³ÛÇÝ Ù¿ç Éáõë³ïáõ ·»Õ»óÇÏ ç³Ñ»ñ åÇïÇ ÁÉÉ³Ý:
È³õ³·áÛÝ Ù³ÕÃ³Ýùáíª
ÐáíÇõ »õ Ðá·³µ³ñÓáõÃÇõÝ
ê. Ú³Ïáµ ²é³çÝáñ¹³ÝÇëï Ø³Ûñ ºÏ»Õ»óõáÛ
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ՄԵՐ ԽՕՍՔԸ
Փառք կու տանք Աստուծոյ, որ այս տարի եւս կրցանք Կիրակնօրեայ
Դպրոց ունենալ եւ աւարտել մեր 31-րդ տարեշրջանը: Այս տարի նաեւ 18-րդ
տարեդարձն էր մեր ամսաթերթին՝ «Մաշտոցի Արձագանգ»ին եւ անցեալ Սուրբ
Յակոբի տօնին օրը՝ Դեկտեմբեր 2010-ին տօնեցինք մեր կայքէջին՝ www.sourphagop.org-ին տասնամեակը:
«Ձգեցէք որ մանուկները ինծի գան, արգելք մի՛ ըլլաք անոնց, որովհետեւ
այդպիսիներուն է Աստուծոյ արքայութիւնը»:
Յիսուս Քրիստոսի արտասանած խօսքերը, որոնք Հայց. Եկեղեցւոյ
Կիրակնօրեայ Դպրոցներու նշանաբանն են, կը մնան հիմը մեր եկեղեցւոյ
պայծառութեան: Այն եկեղեցիները որոնց մանուկները արգելքներ ունին
երթալու Յիսուսի, դատապարտուած են պարպուելու: Յիսուսի այս խօսքերը
պէտք է ըլլան հիմը Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ մտապատկերին, մանաւանդ
Հիւսիսային Ամերիկայի մէջ:
Հայ Մանուկի Տարի
Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ Դպրոցները հիմնուեցան Հայ
մանուկներուն համար: Հետեւաբար, նախ եւ առաջ, Հայ Մանուկի տարին
պէտք է ըլլայ Կիրակնօրեայ Դպրոցներու Տարին, եւ Վեհափառ հայրապետը իր
Կոնդակին մէջ լայնօրէն անդրադարձաւ Կիրակնօրեայ Դպրոցներուն դերին,
ուրկէ կը մէջբերենք Վեհափառ Հօր խօսքերը.

Հայ եկեղեցւոյ համար հայ մանուկին դաստիարակութիւնը՝
իր կրօնական թէ ազգային տարածքներով, կը շարունակէ մնալ
առաջնահերթութիւն: Այս ծիրէն ներս, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութիւնը իր հիմնած Կիրակնօրեայ վարժարաններուն ճամբով
անցեալին բարերար դեր կատարած է ու կը շարունակէ կատարել
վերանորոգ թափով: Անցեալ տարի 80-ամեակն էր Կիրակնօրեայ
վարժարաններու հիմնադրութեան ու գործունէութեան: Այս առիթով,
Մեր հրապարակած Հայրապետական Սրբատառ Կոնդակին մէջ ըսինք
հետեւեալը.”Կիրակնօրեայ վարժարանները անցնող տարիներուն կրօնական
դաստիարակութեան մարզէն ներս հսկայ գործ կատարեցին ընդհանրապէս
Սփիւռքի գաղութներէն ու մասնաւորաբար Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութեան թեմերէն ներս: Կիրակնօրեայ վարժարանները
սովորական ու պատահական նախաձեռնութիւններ չեղան, այլ դարձան
թեմերու վարչակազմակերպչական դրութենէն ներս կարեւոր կառոյցներ՝
իրենց յատուկ կանոնագրութեամբ, ուսուցչական կազմով ու կրթականդաստիարակչական ծրագրով: Մեր Սուրբ Աթոռին Հայրապետները ո՜չ
director@sourphagop.org						
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միայն քաջալերեցին Կիրակնօրեայ վարժարաններու գործունէութիւնը, այլ
նաեւ Կիրակնօրեայ վարժարաններու Ընդհանուր Վարիչ Տնօրէնութիւն մը
հաստատեցին Անթիլիասի Մայրավանքէն ներս, որպէսզի մօտէն հետեւին
անոնց աշխատանքին:
Արդ, 80 տարիներու ընթացքին կատարուած նուիրեալ ծառայութեան
ու ձեռք ձգուած իրագործումներուն դիմաց այսօր կոչուած ենք ո՜չ միայն
արդարօրէն ուրախանալու, այլ նաեւ վերանորոգ յանձնառութեամբ
շարունակելու նոր սերունդին կրօնա-բարոյական դաստիարակութեան
այնքան հրամայական առաքելութիւնը: Այսօր շրջապատուած ենք
համաշխարհայնացած աշխարհէն եկող այնպիսի հոսանքներով, որոնք
ամէն օր կը խաթարեն մեր քրիստոնէական դիմագիծը, կ’ապականեն մեր
ազգային ինքնութիւնը եւ կը մոլորեցնեն մեր զաւակները: Հետեւաբար,
ոեւէ ժամանակէ աւելի այսօ՜ր մենք սուր կարիքը կը տեսնենք հոգեւոր ու
բարոյական արժէքներով թրծելու մեր նոր սերունդին կեանքը: Ահա այս
սրբազան առաքելութեան է լծուած Կիրակնօրեայ վարժարանը”:
Մանուկի դաստիարակութեան մեր մօտեցումը անհրաժեշտ է
որ դառնայ համապարփակ: Նեղ հայեցակէտով, տոկմադիք ոգիով
եւ ժամանակավրէպ մեթոտներով կատարուող դաստիարակութիւնը
կրնայ հակառակ արդիւնքը տալ: Պէտք է գիտնանք հանգրուանային
մօտեցումով ու յառաջատուական ընթացքով ի՞նչ փոխանցել մանուկին
եւ ի՞նչ բանէ հեռու պահել զինք թէ՜ ընտանիքին, թէ՜ դպրոցին եւ թէ
Կիրակնօրեայ վարժարանին մէջ: Պէտք է նաեւ գիտնանք ինչպէ՞ս
դաստիարակել մանուկը՝ դիմելով այնպիսի միջոցներու, որոնք
համահունչ են կեանքի ներկայ պայմաններուն ու մտահոգութիւններուն
ու նաեւ՝ գրաւիչ եւ ազդու: Այս ծիրէն ներս արդի չափանիշներու ու
մերօրեայ կարիքներու համապատասխանող մանկական գրականութեան
մշակումը, լսողատեսողական կարելիութիւններու ճիշդ օգտագործումը,
մանուկները հետաքրքրող հրապուրիչ ծրագիրներու պատրաստութիւնը,
մանուկներու յատուկ հաւաքներու կազմակերպումը եւ այլ գրաւիչ
նախաձեռնութիւններ կրնան մեծապէս օգտակար հանդիսանալ
մանուկներու դաստիարակութեան աշխատանքներուն մէջ:
www.sourphagop.org-ը 10 տարեկան
Մեր այս տարուան դպրոցական տարեշրջանի ընթացքին մեր կայքէջը
տօնեց իր տասնամեակը եւ շարունակեց ծաւալիլ: Հասաւ 130 երկիրներու աւելի
քան 2,000 քաղաքները եւ 20,000-է աւելի «Մաշտոցի Արձագանգ» եւ 38,000- է
աւելի այլ գրութիւններ բացուեցան: Մեր կայքէջին մեծ արժէքը 99 առ հարիւր
արեւմտահայերէնով գրուած ըլլալն ու կամաւոր խմբակի մը անսակարկ
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աշխատանքին շնորհիւ գոյութիւն ունենալն է: Ընթացքի մէջ է նախորդ
տարուան սկսած մեր կայքէջին նորոգումը նոր տառատեսակով (Sylfaen):
Այս տարի նաեւ, դասագրքերու բաժին մը աւելցուցինք մեր կայքէջին վրայ
հոն զետեղելով Կիրակնօրեայ Դպրոցի ուղեցոյցն ու բոլոր դասարաններու
գիրքերը, եւ նոյն էջին վրայ նաեւ զետեղեցինք Ազգապատումը իր երեք
հատորներով, Սուրբ Պատարագը, Ժամագիրքը, Գրաբար Նոր Կտակարան,
եւ Կրօնական Գիտելիքներ:
«Մաշտոցի Արձագանգ»ի 18-ամեակ
Մեր այս դպրոցական տարուան ընթացքին հրատարակեցինք նաեւ մեր
ամսաթերթը 18րդ տարին ըլլալով եւ մեր կայքէջին ծաւալումով, ծաւալեցաւ նաեւ
մեր ամսաթերթի կարդացողներուն թիւը: «Մաշտոցի Արձագանգ»-ի միջոցաւ,
այս տարի եւս արեւմտահայերէնով 164 քրիստոնէական դաստիարակութիւն
ջամբող էջեր աւելցուցինք համացանցին վրայ:
Աշակերտութեան թիւ
Հակառակ երեք շարունակական տարիներու թիւի անկումին, անցեալ
տարուան թիւի աճը մեզի այս տարուան համար յոյս ներշնչեց: Սակայն
այս տարուան ընթացքին այդ յոյսերը ի դերեւ ելան : Մեր արձանագրուած
աշակերտներուն թիւը եղաւ 38 իսկ միջին ներկայութիւնը 26: Պէտք է սակայն
յիշել թէ այս տարի մենք ունինք 6 նախակրթարանի շրջանաւարտներ, որոնց
ներկայութիւնը պիտի աշխուժացնէ մեր Երկրորդականը յաջորդող տարիներու
ընթացքին:
Աստուծոյ կամքով՝ մեր 32րդ տարեշրջանը կը սկսինք Սեպտեմբեր 11, 2011-ին:
Մինչ այդ, բարի արձակուրդ կը մաղթենք ձեզի:
Տնօրէնութիւն եւ Ուսուցչական Կազմ
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ՀԱԿԻՐՃ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
2010-2011 ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Առաքելական Սուրբ Յակոբ Առաջնորդանիստ Մայր
Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ Դպրոցը կը վայելէ եկեղեցւոյ հովանաւորութիւնը:
31-ամեակ Կիրակնօրեայ Դպրոցին
2010-2011 տարեշրջանը 31-րդ տարեշրջանն էր: Կիրակնօրեայ Դպրոցը
սկսաւ իր գործունէութիւնը Խաչվերացի Կիրակին՝ 14 Սեպտեմբեր 1980ին եւ յաջորդական 31-րդ տարեշրջանը բոլորեց այս տարի: Իւրաքանչիւր
տարեշրջան կը սկսի Խաչվերացի Կիրակին եւ կը տեւէ մինչեւ Մայիսի
վերջը: դասաւանդութիւնները տեղի կ’ունենան ամէն Կիրակի օրերը 10:301:00: Այս տարի Դպրոցը ունեցաւ մանկապարտէզի 3 եւ նախակրթարանի 6
դասարաններ ինչպէս նաեւ երկրորդականի դասարան մը:
18-ամեակ «Մաշտոցի Արձագանգ» ին
Մեր 2010-11 տարեշրջանի ընթացքին նաեւ հրատարակեցինք, 18րդ
տարին ըլլալով՝ մեր պարբերաթերթը, «Մաշտոցի Արձագանգ»ը ամսական
դրութեամբ: «Մաշտոցի Արձագանգ»ը կը տպուի եւ PDF ձեւով կը կարդացուի
աշխարհի 5 ցամաքամասերուն վրայ www.sourphagop.org/mashdots էջին
վրայէն:
10-ամեակ www.sourphagop.org-ին
10 Դեկտեմբեր 2000-ին, Սուրբ Յակոբի տօնին օրը, դպրոցը ունեցաւ իր
կայքէջը՝ www.sourphagop.org-ը: Մեր կայքէջը ունի հետեւեալ բաժինները:
Ճաշու Աւետարան, Տօներ, Բառարան, Եկեղեցական բառարան,
Պարբերաթերթ, Կապեր, Կարծիքդ, խաղեր, Զարգացման մրցում, Church
Tineline, Daily Bible:
Այս տարի նաեւ, դասագրքերու բաժին մը աւելցուցինք մեր
կայքէջին վրայ հոն զետեղելով Կիրակնօրեայ Դպրոցի ուղեցոյցն ու
բոլոր դասարաններու գիրքերը, ինչպէս նաեւ Ազգապատումը իր երեք
հատորներով, Սուրբ Պատարագը, Ժամագիրքը, Գրաբար Նոր Կտակարան,
եւ Կրօնական Գիտելիքներ:
ԿԱԶՄ
Կիրակնօրեայ Դպրոցի 2010-11 տարեշրջանի իրենց կամաւոր
մասնակցութիւնը բերին հետեւեալ դաստիարակները ներքեւ յիշուած
կարգերուն համար:
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Մանկապարտէզի Ա. եւ Բ. Կարգերուն
Մանկապարտէզի Գ., Նախակրթարանի Ա. եւ Բ.
Նախակրթարանի Գ. Դ. Ե. եւ Զ.
Մասնաւոր Յայտագիրներու պատասխանատու
Երկրորդականի պատասխանատու, Տնօրէն

Կազմը գումարեց ժողովներ, որոնց ընթացքին արծարծուեցան ծրագրային,
կարգապահական, արտադասարանային աշխատանքներ եւ այլ նիւթեր:
ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿ
2010-11 տարեշրջանին արձանագրուած աշակերտութեան թիւը 38ն էր,
իսկ շաբաթական ներկայութիւնն էր 26 բաժնուած 3 խումբերու:
ԴՊՐՈՑԻ ԱՌՕՐԵԱՆ
2010-11 տարեշրջանին Կիրակնօրեայ Դպրոցի առօրեան ընթացաւ
Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ Դպրոցներու դասաւանդական
հիմնական կառուցուածքին համաձայն՝ լսարանային եւ դասարանային
բաժանումներով, ուր դասաւանդուեցան Ս. Գրային, ծիսական,
բարոյագիտական եւ գործնական ծանօթութիւններ, գիտելիքներ եւ
աղօթքներ:
Լսարանային բաժին
Տէրունական աղօթքի, մաղթանքներու եւ Կիրակնօրեայ Մաղթերգէն ետք,
աշակերտները բաժնուեցան 3 խումբերու:
Մանկապարտէզի Ա. Բ. Գ. եւ Նախակրթարանի Ա. Բ. Դասարանները
Նախակրթարանի Գ. Դ. Ե. եւ Զ. Դասարաններ
Երկրորդական
Պահը ընթացաւ հետեւեալ ձեւով.
Ոսկեղէն համարներու կամ Սաղմոսներու ուսուցում
Բարոյալից պատմուածքներու պատմութիւն
Կրօնական երգերու եւ շարականներու ուսուցում
Ճաշու Աւետարանի ընթերցում եւ մեկնաբանութիւն:
Դասարանային բաժին
Դասաւանդուեցաւ ըստ դասագիրքերու:

director@sourphagop.org						
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ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ ԵՒ ԱՐՏԱԴԱՍԱՐԱՆԱՅԻՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՇԱՐՔՈՎ
12 Սեպտեմբեր 2010 Տարեսկիզբ եւ վերամուտ
19 Սեպտեմբեր 2010 Վարժարանի աշակերտութիւնը մասնակցեցաւ Սուրբ 		
				
Պատարագի խորհուրդին եւ հաղորդուեցաւ
10 Հոկտեմբեր 2010

Թարգմանչաց տօնի յատուկ յայտագիր

2 Յունուար 2010
				
				
				

Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդեան զոյգ տօներու հանդիսութիւն, 		
ուր տեղի ունեցաւ աշակերտներուն պատրաստած 			
գեղարուեստական ելոյթը: Հանդիսութիւնը վերջ գտաւ 		
հիւրասիրութեամբ եւ նուէրներու բաշխումով:

9 Յունուար 2011
				
				
				

Կիրակնօրեայ Դպրոցի աշակերտները, մասնակցութեամբ 		
կարգ մը ծնողներու, այցելեցին Oratoire Saint-Joseph-ի
թանգարանը, ուր ցուցադրուած էին նաեւ տարբեր երկիրներու
մսուրները:

6 Փետրուար 2011
				

Վարդանանց եւ Բուն Բարեկենդան տօներու յատուկ 		
տօնակատարութեան

Դպրոցը Մեծ Պահքի շրջանին ունեցաւ իր աշակերտական պահքի հետեւեալ
ժամանակացոյցը:
Մարտ 7-13
Մարտ 14-20
Մարտ 21-27
Մարտ 28-Ապրիլ 3
Ապրիլ 4-10
Ապրիլ 11-17
Ապրիլ 18-23

Ծամոն
Շաքար
Կազային խմիչքներ
Հեռատեսիլ, համակարգիչ, այլ պաստառով խաղեր
Կոլոհատ, տուրմ
Chips
Հաւկիթ

16 Ապրիլ 2011

Դպրոցի ուսուցչական կազմը եւ աշակերտութեան 		
մեծ մասը մասնակցեցան մեր Եկեղեցւոյ Գործադիր Մարմնի
կողմէ կազմակերպուած նախաԾաղկազարդեան
ընտանեկան հաւաքոյթին:

17 Ապրիլ 2011

Դպրոցը փակ էր Ծաղկազարդ առիթով

24 Ապրիլ 2011

Սուրբ Զատկուայ եւ Ցեղասպանութեան յատուկ նշում:

22 Մայիս 2011

Ամավերջի Հանդէս
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Մաշտոցի Արձագանգ						

2011 Տարեկան Բացառիկ

Աշակերտական Ներկայութեան Տախտակներ

Մանկապարտէզ եւ
Նախ. Ա. Բ.

Նախ. Գ. Դ. Ե.
եւ Զ.

Երկրորդական

2010 - 2011 տարեշրջանի իւրաքանչիւր դասարանի արձանագրութիան եւ միջին ներկայութիւն

2010-2011 տաեշրջանի իւրաքանչիւր Կիրակի Օրուայ ներկայութիւն

director@sourphagop.org						
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Մաշտոցի Արձագանգ						

2011 Տարեկան Բացառիկ

ՆԿԱՐՆԵՐ՝ ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅԻ 2010-11 ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԷՆ
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Մաշտոցի Արձագանգ
Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ Սուրբ Յակոբ Կիրակնօրեայ Դպրոցի ամսաթերթ

Sybdympyr 2010 (+U dari ;iv 1)

Այս թիւով.......
Փոխան Խմբագրականի՝
Հայրապետական Կոնդակ Կիրակնօրեայ
Դպրոցներու:			
Էջ2-3
Սեպտեմբեր ամսուան բացատրական
բառարան: 		
		
Էջ 4-5
Նիկիոյ Ժողով,
Խաչվերաց,
Ս. Գէորգ Զօրավար,
Վարագայ Ս. Խաչ: 			
			
Համացանցէն քաղուած 		

Էջ 6

Աղթամարի Ս. Խաչ Եկեղեցին

Էջ 7

Եզակի Գիրեր				

Էջ 7

Յիսուս եւ Զակքէոս			

Էջ 8

Յիսուս եւ Սամարացի Կինը		

էջ 9

Այրի Կնոջ լուման		
Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Էջ 10
Էջ 11-14

Կիրակնօրեայ Դպրոցի Ամավերջի
Հանդէս				
Էջ 15-16
Ամսուան Համարը
«Գալով ինծի, քա՛ւ լիցի որ մեր Տիրոջ
Յիսուս քրիստոսի խաչէն զատ ուրիշ
բանով պարծենամ,»
Պօղոս Առաքեալ
Գաղատացիներուն 6.14
Հաւատք

Կրօն

Եկեղեցի

Խաչքարի Հեղինակ:
Ժողովրդական Վարպետ՝
Վարազդատ Համբարձումյան

Լեզու

www.sourphagop.org								

Մշակոյթ
director@sourphagop.org

ÂºØ²Î²È êð´²¼²Ü ²è²æÜàð¸²ò, ²ðøºäÆêÎàäàê²ò ºô ºäÆêÎàäàê²ò, ì²ð¸²äºî²ò ºô ø²Ð²Ü²ÚÆò, ²¼¶²ÚÆÜ
ÀÜ¸Ð²Üàôð ÄàÔàìàÚ ºô Îº¸ðàÜ²Î²Ü ì²ðâàôÂº²Ü, ºðºêöàÊ²Ü²Î²Ü, ä²î¶²Ø²ôàð²Î²Ü,¶²ô²è²Î²Ü
ºô ÂºØ²Î²Ü ÄàÔàìàò, Â²Ô²Î²ÜàôÂº²Üò ºô Ðà¶²´²ðÒàôÂº²Üò, ´²ðºêÆð²Î²Ü ØÆàôÂº²Üò
ºô Ì²è²ÚÆò Ð²Ú ¸äðàôÂº²Ü, ¸²êîÆ²ð²Î àôêàôòâ²ò ºô Ø²ØÈàÚ êä²ê²ôàð²ò
ºô Ð²Øúð¾Ü Ð²ô²î²òº²È Ð²ð²¼²î²ò ØºðàÚ Ð²ÚÎ²¼Üº²Ü ²¼¶Æ àð Æ êöÆôèê ²ÞÊ²ðÐÆ£
øðÆêîàê²ô²Ü¸ êÆðàÚ ºô Ð²Úð²äºî²Î²Ü àÔæàÚÜ Æ Ø¾Üæ
ºô úðÐÜàôÂÆôÜ Ú²æàÚ êð´àÚ ÐúðÜ ØºðàÚ ¶ðÆ¶àðÆ Èàôê²ôàðâÆÜ£
Ê²Ô²ÔàôÂÆôÜ Ðúð ²êîàôÌàÚ, ê¾ð àð¸ôàÚÜ ØÆ²ÌÜÆ
ºô ÞÜàðÐø Ðà¶ôàÚÜ êð´àÚ ºÔÆòÆÜ ÀÜ¸ Òº¼ ÀÜ¸ ²ØºÜºêº²Ü¸. ²Ø¾Ü:

ÎÇñ³ÏÝûñ»³Û í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ Ñ³ëï³ïáõÙÁ Ñéã³ÏáÕ 28 ÚáõÝÇë 1930-ÇÝ Ññ³å³ñ³Ï³Í Çñ Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý êñµ³ï³é ÎáÝ¹³Ïáí« ºñç³ÝÏ³ÛÇß³ï³Ï ê³Ñ³Ï ´© Î³ÃáÕÇÏáë Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ ÏÁ ·ñ¿ñ© §â»Ýù ÏñÝ³ñ ÃáÛÉ ï³É« áñ Ñ³Û Ù³ï³Õ ë»ñáõÝ¹Á Ñ³Ï³ÏñûÝ ·³Õ³÷³ñÝ»ñáí ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÇ£ ®
Ø»Ýù Ïþáõ½»Ýù áñ Ù»ñ Ù³Ûñ»ÝÇ »Ï»Õ»óõáÛÝ ½³õ³ÏÝ»ñÁ Ñ³ñ³½³ï ½³õ³ÏÝ»ñÁ ÁÉÉ³Ý Çñ»Ýó ÁÝï³ÝÇùÇÝ« Çñ»Ýó ³½·ÇÝ »õ Çñ»Ýó »Ï»Õ»óõáÛÝ£ â»Ýù ÏñÝ³ñ
ÃáÛÉ ï³É« áñ ³ë áõ ³Ý Çñ áõ½³Í Ï»ñåáí Ë³Õ³Û Ù»ñ »Ï»Õ»óõáÛÝ ³Ýáõ³Ý Ñ»ï »õ Ù»ñ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃ»³Ý ×³Ï³ï³·ñÇÝ Ñ»ï£ ì»ñç³å¿ë« ã»Ýù áõ½»ñ áñ
³ÝÏñûÝ »õ ï·¿ï Ù»ÍÝ³Û Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ »ñÇï³ë³ñ¹ ë»ñáõÝ¹Á¦£
ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç óñáõ³Í áõ ³ÝáñáßáõÃ»³Ý ×Çñ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç ïáõ³ÛïáÕ Çñ ÅáÕáíáõñ¹Ç »õ Û³ïÏ³å¿ë Ýáñ ë»ñáõÝ¹Ç ³å³·³Ûáí Ëáñ³å¿ë Ùï³Ñá· Í»ñáõÝ³½³ñ¹ Ð³Ûñ³å»ïÁ Ï³ñ»õáñáõÃ»³Ùµ ÏÁ ß»ßï¿ñ Ñá·»õáñ áõ µ³ñáÛ³Ï³Ý ³ñÅ¿ùÝ»ñáí ëÝ³Ý»Éáõ Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÁ£ ²ñ¹³ñ»õ« ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ½áÑ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ÏáñëÝóáõó³Í ¿ñ ÑáÕ áõ ëï³óáõ³Íù« »Ï»Õ»óÇ áõ ¹åñáó áõ ¹³ñÓ³Í ·³ÕÃ³Ï³Ý£ Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ·áÕ·áÃ³Û¿Ý ù³É³Í ê³Ñ³Ï Î³ÃáÕÇÏáë Ïáã ÏþáõÕÕ¿ñ
Çñ ÑûïÇÝª ãÏáñëÝóÝ»Éáõ ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý áõ ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃ»³Ý ÑÇÙùÁ Ï³½ÙáÕ Ñá·»õáñ áõ µ³ñáÛ³Ï³Ý ³ñÅ¿ùÝ»ñÁ »õ Ï³éã³Í ÙÝ³Éáõ Ù»ñ ¹³ñ³õáñ »Ï»Õ»óõáÛ áõëáõóáõÙÝ»ñáõÝ áõ ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£ ºõ« Çñ Ëáñ Ùï³Ñá·áõÃ»³Ý áñå¿ë ·áñÍÝ³Ï³Ý ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝ« Ñ³Ûáó Ð³Ûñ³å»ïÁ ÝáÛÝ Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ÑÇÙùÁ
ÏÁ ¹Ý¿ñ ÎÇñ³ÏÝûñ»³Û ì³ñÅ³ñ³ÝÇÝ£
²Û¹ Ãáõ³Ï³Ý¿Ý ³Ýó³Í »Ý 80 ï³ñÇÝ»ñ£ ÎÇñ³ÏÝûñ»³Û í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñÁ ³ÝóÝáÕ ï³ñÇÝ»ñáõÝ ÏñûÝ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ù³ñ½¿Ý Ý»ñë ÑëÏ³Û ·áñÍ
Ï³ï³ñ»óÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ê÷ÇõéùÇ ·³ÕáõÃÝ»ñ¿Ý áõ Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý Ã»Ù»ñ¿Ý Ý»ñë£ ÎÇñ³ÏÝûñ»³Û í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñÁ ëáíáñ³Ï³Ý áõ å³ñ³·³Û³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñ ã»Õ³Ý© ³ÛÉ ¹³ñÓ³Ý Ã»Ù»ñáõ í³ñã³Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ¹ñáõÃ»Ý¿Ý Ý»ñë Ï³ñ»õáñ Ï³éáÛóÝ»ñª
Çñ»Ýó Ï³ÝáÝ³·ñáõÃ»³Ùµ« áõëáõóã³Ï³Ý Ï³½Ùáí áõ ÏñÃ³Ï³Ý-¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý Íñ³·ñáí£ Ø»ñ êáõñµ ²ÃáéÇÝ Ð³Ûñ³å»ïÝ»ñÁ ù³ç³É»ñ»óÇÝ ÎÇñ³ÏÝûñ»³Û í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ áõ ·Ý³Ñ³ï»óÇÝ ³ÝáÝó ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý ÝáõÇñáõ³Í ¹³ëïÇ³ñ³ÏÝ»ñÁ© »õ ³õ»ÉÇª ÎÇñ³ÏÝûñ»³Û ì³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ì³ñÇã îÝûñ¿ÝáõÃÇõÝ ÙÁ Ñ³ëï³ïáõ»ó³õ ²ÝÃÇÉÇ³ëÇ Ø³Ûñ³í³Ýù¿Ý Ý»ñë« áñå¿ë½Ç Ï³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÁ Ï³ñ»Ý³Û Ùûï¿Ý Ñ»ï»õÇÉ ÏñûÝ³Ï³Ý
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ý ³ßË³ï³ÝùÇÝ£
´Ý³Ï³Ý³µ³ñ« Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ã»Ù Çñ Ý»ñùÇÝ ¹ñáõ³ÍùÇÝ áõ ßñç³å³ïÇÝ Û³ïáõÏ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñå»ó ÎÇñ³ÏÝûñ»³Û í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõÝ ³ßË³ï³ÝùÁ£ ì»ñçÇÝ ßáõñç »ñÏáõ ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñáõÝ ÎÇñ³ÏÝûñ»³Û í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõÝ ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ ÏñûÝ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ý ÍÇñ¿Ý Ý»ñë
Ýáñ Í³õ³É ëï³ó³õª Û³ïáõÏ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ»ñáõ Ýß³Ý³ÏáõÙáí »õ ÝÇõÃ³Ï³Ý Ï³ñ»õáñ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñáí£ ÎÇñ³ÏÝûñ»³Û í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõÝ áõëáõóÇãÝ»ñáõ í»ñ³áñ³Ï³õáñÙ³Ý ÝáõÇñáõ³Í Ñ³Ù³·áõÙ³ñÝ»ñÝ áõ ¹³ëÁÝÃ³óùÝ»ñÁ ÎÇñ³ÏÝûñ»³Û í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ù»ñ êáõñµ ²ÃáéÇÝ áõÝ»ó³Í Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹ñáõÃ»³Ý ßûß³÷»ÉÇ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÁ ¹³ñÓ³Ý£ ÆëÏ Ð³Û ºÏ»Õ»óõáÛ ÎÇñ³ÏÝûñ»³Û ¸åñáóÝ»ñáõ úÅ³Ý¹³Ï ØÇáõÃÇõÝÁ ¥ÐºÎ¸úØ¤ Çñ µ³½Ù»ñ»ë
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ùµ áõ Ù³Ý³õ³Ý¹ §¸ñ³½³ñÏ¦ ³Ùë³·ñÇ »õ ³ÛÉ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõ ×³Ùµáí Ù»Í³å¿ë ù³ç³É»ñ Ñ³Ý¹Çë³ó³õ ÎÇñ³ÏÝûñ»³Û í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý£

²ñ¹« 80 ï³ñÇÝ»ñáõ ÑëÏ³Û í³ëï³ÏÇ ÙÁ ¹ÇÙ³ó ÏÁ ·ïÝáõÇÝù ³Ûëûñ£ ê³Ñ³Ï ´© ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÇÝ ëñï³·ÇÝ ÏáãÁ Çñ ¹ñ³Ï³Ý ³ñÓ³·³Ý·Á ·ï³Í ¿
Ù»ñ Ï»³Ýù¿Ý Ý»ñëª Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ ·Çï³ÏÇó ÁÝ¹³é³çáõÙáí Ç ËÝ¹Çñ Ýáñ ë»ñáõÝ¹Ý»ñáõ ÏñûÝ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ý£ 80 ï³ñÇÝ»ñáõ
ÁÝÃ³óùÇÝ Ï³ï³ñáõ³Í ÝáõÇñ»³É Í³é³ÛáõÃ»³Ý áõ Ó»éù Ó·áõ³Í Çñ³·áñÍáõÙÝ»ñáõÝ ¹ÇÙ³ó ³Ûëûñ Ïáãáõ³Í »Ýù á°ã ÙÇ³ÛÝ ³ñ¹³ñûñ¿Ý áõñ³Ë³Ý³Éáõ« ³ÛÉ Ý³»õ
í»ñ³Ýáñá· Û³ÝÓÝ³éáõÃ»³Ùµ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ Ýáñ ë»ñáõÝ¹ÇÝ ÏñûÝ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ý ³ÛÝù³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ£ ÖÇ°ß¹ ¿« ³Ûëûñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Û³çáñ¹áÕ ßñç³ÝÇ ³ÝáñáßáõÃ»³Ý Ù¿ç ãÇ ·ïÝáõÇñ£ Ð³½³ñ ÷³éù ²ëïáõÍáÛ© áõÝÇÝù ³½³ï áõ ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³Ý© áõÝÇÝù Ï³½Ù³Ï»ñå ·³ÕáõÃÝ»ñ© áõÝÇÝù Ý³»õ Ù³ñ¹áõÅÇ áõ ÝÇõÃ³Ï³ÝÇ É³ÛÝ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñ£ ê³Ï³ÛÝ« ³Ûëûñ ßñç³å³ïáõ³Í »Ýù Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÝ³ó³Í ³ßË³ñÑ¿Ý
»ÏáÕ áõ Ù»ñ Ï»³Ýù¿Ý Ý»ñë Ã³÷³ÝóáÕ ³ÛÝåÇëÇ í³ï³éáÕç Ñáë³ÝùÝ»ñáí« áñáÝù ³Ù¿Ý ûñ áõ ³Ù¿Ý ï»Õ ÏÁ Ë³Ã³ñ»Ý Ù»ñ ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ÝÏ³ñ³·ÇñÁ,
Ïþ³å³Ï³Ý»Ý Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ »õ ÏÁ ÙáÉáñ»óÝ»Ý Ù»ñ ½³õ³ÏÝ»ñÁ£
²ñ¹« á»õ¿ Å³Ù³Ý³Ï¿ ³õ»ÉÇ ³Ûëûñ Ø»Ýù, áñå¿ë Ðáíáõ³å»ï, Ï³ñÇùÁ ÏÁ ï»ëÝ»Ýù Ñá·»õáñ áõ µ³ñáÛ³Ï³Ý ³ñÅ¿ùÝ»ñáí ÃñÍ»Éáõ Ù»ñ Ýáñ ë»ñáõÝ¹ÇÝ Ï»³ÝùÁ£ Ð³Û³Ï»ñïáõÙÇ ³é³ÝóùÁ å¿ïù ¿ ¹³éÝ³Û Ñá·»Ï»ñïáõÙÁ£ ²Ûë ëñµ³½³Ý ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý ¿ ÉÍáõ³Í ÎÇñ³ÏÝûñ»³Û í³ñÅ³ñ³ÝÁ£ Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ
Î³ÃáÕÇÏáëáõÃÇõÝÁ ³Ýí»ñ³å³Ñûñ¿Ý ½ûñ³ÏÇó ÏÁ ÙÝ³Û ÎÇñ³ÏÝûñ»³Û í³ñÅ³ñ³ÝÇÝ íëï³Ñáõ³Í ³Ûë í»Ñ ³ßË³ï³ÝùÇÝ£ Ð»ï»õ³µ³ñ« Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý
Ý»ñÏ³Û ÎáÝ¹³Ïáí Ïáã ÏþáõÕÕ»Ýù Ù»ñ µáÉáñ Ã»Ù»ñáõÝ©¨
²¤ ÎÇñ³ÏÇ« 4 ÚáõÉÇëÇÝ« 2010« Ù»ñ µáÉáñ Ã»Ù»ñ¿Ý Ý»ñë ÛÁÝÃ³óë ëáõñµ »õ ³ÝÙ³Ñ å³ï³ñ³·ÇÝ ÁÝÃ»éÝáõÉ Ý»ñÏ³Û ÎáÝ¹³ÏÁ« ù³ñá½Ç ÁÝÃ³óùÇÝ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É ÎÇñ³ÏÝûñ»³Û í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý »õ Ï³ï³ñ»É Ñ³Ý¹Çë³õáñ Ñá·»Ñ³Ý·Çëï ºñç³ÝÏ³ÛÇß³ï³Ï ê³Ñ³Ï ´© Î³ÃáÕÇÏáëÇ ÇÝãå¿ë Ý³»õ
ÎÇñ³ÏÝûñ»³Û ì³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ Í³é³ÛáõÃ»³Ý ÝáõÇñáõ³Í ÝÝç»ó»³É í³ñÇã-ïÝûñ¿ÝÝ»ñáõ« ïÝûñ¿ÝÝ»ñáõ« áõëáõóÇãÝ»ñáõ áõ µ³ñ»ñ³ñÝ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇÝ Ñ³Ù³ñ£
´¤ Ü»ñÏ³Û ï³ñáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ã»Ù Û³ïáõÏ Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñå¿ ÎÇñ³ÏÝûñ»³Û í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõÝ 80-³Ù»³ÏÁ ÝßáÕª ÙÇßï
ß»ßïÁ ¹Ý»Éáí Ý»ñÏ³Û Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÝ ÏñûÝ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ï³ñ»õáñáõÃ»³Ý áõ ÎÇñ³ÏÝûñ»³Û í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõÝ íÇ×³Ïáõ³Í Ï»Ýë³Ï³Ý ¹»ñÇÝ
íñ³Û£
¶¤ 80-³Ù»³ÏÁ å³ï»Ñ ³éÇÃÇ í»ñ³Í»É Ù»ñ Ã»Ù»ñ¿Ý Ý»ñë ÎÇñ³ÏÝûñ»³Û í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ áõ í»ñ³ßËáõÅ³óÝ»Éáõ£
Îþ³ÕûÃ»Ýù ÎÇñ³ÏÝûñ»³Û í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Çñ»Ýó Ý»ñ¹ñáõÙÁ Ï³ï³ñ³Í »õ ³Ûë ³ßË³ñÑ¿Ý Ù»ÏÝ³Í µáÉáñ í³ñÇã-ïÝûñ¿ÝÝ»ñáõÝ« ïÝûñ¿ÝÝ»ñáõÝ« áõëáõóÇãÝ»ñáõÝ áõ µ³ñ»ñ³ñÝ»ñáõÝ Ñá·ÇÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ£ Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý ûñÑÝáõÃ»³Ùµ áõ ·Ý³Ñ³ï³Ýùáí ÏþáÕçáõÝ»Ýù ÎÇñ³ÏÝûñ»³Û í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ Í³é³ÛáõÃ»³Ý ÉÍáõ³Í Ù»ñ ïÝûñ¿ÝÝ»ñÝ áõ áõëáõóÇãÝ»ñÁ« »õ ÏþûñÑÝ»Ýù ÎÇñ³ÏÝûñ»³Û í³ñÅ³ñ³Ý Û³×³ËáÕ Ù»ñ µáÉáñ ½³õ³ÏÝ»ñÁ£
²Ûë ³éÇÃáí 80 ï³ñÇÝ»ñáõ Ëáñù¿Ý »ÏáÕ ê³Ñ³Ï Î³ÃáÕÇÏáëÇ Ñ³Ûñ³Ï³Ý ÏáãÇÝ ÙÇ³óÝ»Éáí Ø»ñ Ó³ÛÝÁ« ç»ñÙûñ¿Ý ÏÁ Ã»É³¹ñ»Ýù Ù»ñ ÍÝáÕÝ»ñáõÝ Çñ»Ýó
½³õ³ÏÝ»ñÁ ÕñÏ»Éáõ ÎÇñ³ÏÝûñ»³Û í³ñÅ³ñ³Ý« áñå¿ë½Ç ³ÝáÝù ÑáÝ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÇÝ Ñá·»õáñ áõ µ³ñáÛ³Ï³Ý ³ñÅ¿ùÝ»ñáí£
àÕç É»ñáõù Ç î¿ñ, ½ûñ³ó»³Éù ßÝáñÑûù êáõñµ Ðá·õáÛÝ »õ Û³õ¿ï ûñÑÝ»³É Ç Ù¿Ýç. ²Ù¿Ý:

²ð²Ø ². Î²ÂàÔÆÎàê
ØºÌÆ î²ÜÜ ÎÆÈÆÎÆàÚ
îáõ³õ Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý ÏáÝ¹³Ïë ³Ûë
Æ Î³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇë Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ
àñ Û²ÝÃÇÉÇ³ë, ÈÇµ³Ý³Ý
Æ 16-Ý Ø³ñïÇ, 2010 ÃáõÇÝ øñÇëïáëÇ, »õ
Æ ÃáõÇÝ Ð³Ûáó èÜÌÂ.
ÀÝ¹ Ñ³Ù³ñ³õ Þ / ÚÆ¸.
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Sybdympyr amsovan paxadragan d0naxo3x
Շբթ. 4
Դշ. 8
Կիր. 12
Շբթ. 25
Կիր. 26

Նիկիոյ Ս. Ժողովի 318 Հայրապետները
Տօն Ծննդեան Ս. Կուսին Մարիամու
Խաչվերաց
Սուրբ Գէորգ Զօրավար
Վարագայ Ս. Խաչ

ՆԻԿԻՈՅ ԺՈՂՈՎ
Արիոս Աղեքսանդրացի, իր
իմաստասիրական հմտութեամբը ծանօթ
անձ մըն էր, որ մինչեւ իսկ հայրապետութեան
յաջորդելու աչք ունեցաւ: Այն ժամանակները
կը շարունակէին Յիսուսի անձին վրայ

խնդիրներ եւ Արիոս ալ սկսաւ պաշտպանել այն տեսակէտը թէ Յիսուս Քրիստոս չէ Որդի Աստուծոյ
մարդացեալ, այլ գերագոյն արարած մը, եւ թէ իրեն տրուած Որդի Աստուծոյ կոչումը բառական
իմաստով առնելու չէ։ Աղեքսանդր հայրապետ Աղեքսանդրիոյ կրկին գաւառական ժողովներու մէջ,
319-ին եւ 312-ին, հերքեց Արիոս երէցին կարծիքը, որ սակայն իրեն պաշտպան եպիսկոպոսներ
ալ ունեցաւ եւ Եւսեբիոս արքեպիսկոպոս Նիկոմիդիոյ ուրիշ ժողովով մը արձակեց Արիոսը
Աղեքսանդրիոյ ժողովներուն դատապարտութենէն։ Երբ որ վէճերը ընդհանրացան եւ եկեղեցւոյ մէջ
հակառակութիւնները սաստկացան, Կոստանդիանոս կայսրը ուզեց խնդիրը ընդհանուր ժողովի մը
մէջ լուծել, եւ բոլոր քրիստոնեայ աշխարհի եպիսկոպոսները հրաւիրեց Նիկիա քաղաքը 325-ին, ուր
ժողովը բացուեցաւ Յունիս 19-ին։ Հրաւիրուած էին նաեւ Տրդատ եւ Գրիգոր որոնք կամ չուզելով,
կամ չկրնալով անձամբ երթալ, Արիստակէսը իրենց փոխանորդ նշանակեցին, եւ իրենց կարծիքին
ու դաւանութեան յայտարարութիւնն ալ գրաւոր անոր յանձնեցին եւ ճամբայ հանեցին (ԽՈՐ. 176)։
Արիստակէս եղաւ Նիկիոյ 318 հայրապետներէն մին, որոնք միայն քանի մը հոգիի տարաձայնութեամբ,
Արիոսական վարդապետութիւնը դատապարտեցին, եւ Արիոսը նզովեցին, եւ Կոստանդիանոս ալ
զայն աքսորեց։ Նիկիոյ ժողովին հայրապետներուն կը կարդացուի Հայոց Մեծաց Արիստարքոս կամ
Արիստակիսոս կամ Արսափիոս անունով եպիսկոպոսը, որ մեր Արիստակէսն է, թէպէտ օրինակէ
օրինակ անունը աղաւաղուած։ Յատուկ գործունէութեանը կամ բանախօսութեանը յիշատակ մը
չունինք, բայց արդէն այնչափ եպիսկոպոսներուն մէջէն միայն քանի մը հատ պայքարողներու
անունները միայն կը տեսնուին ժողովին ատենագրութեանց մէջ։ Արիստակէս ժողովէն շիտակ
վերադարձաւ Վաղարշապատ արժանահաւատ բանիւ, եւ քսան կանոնեալ գլխովք ժողովոյն (ԽՈՐ.
177), եւ Գրիգոր ուղղափառ հաւատքի յաղթանակին վրայ ուրախանալով կ’ընդունի եւ կը հռչակէ
Նիկիային կանոնները, եւ սուղ ինչ գլուխս յինքենէ ի կանոնս ժողովոյն յաւելու (ԽՈՐ. 177)։

ԽԱՉՎԵՐԱՑը Հայ Եկեղեցւոյ հինգ տաղաւարներէն

վերջինն է: Այն
Խաչին նուիրուած տօներուն մէջ ամենակարևորն է, որովհետև նուիրուած
է գերութիւնէն խաչի վերադարձի, անոր բարձրացման և փառաբանութեան
պատմական յիշատակին: Հայաստանեայց Եկեղեցին Խաչվերացը կը տօնէ
Սեպտեմբերի 11-17 ժամանակահատուածին հանդիպող Կիրակի օրը, իսկ
տօնի յաջորդ օրը մեռելոց է:
610 թ. պարսից Խոսրով արքան մեծաքանակ զորքով կը յարձակի
Բիւզանդական կայսրութեան վրայ: Սկզբնական յաջողութիւններէն
ոգևորուած՝ պարսկական զօրքերը 614 թ. կը մտնեն Երուսաղեմ: Շատերուն կը սպաննեն
եւ շատերն ալ գերի կը վերցնեն: Վերջիններու մէջ էր նաև Երուսաղեմի Զաքարիա
հայրապետը: Բայց պարսիկներն այսքանով չեն բաւարարուիր. կը մտնեն Ս. Յարութեան
տաճար և գերի կը վերցնեն այնտեղ պահուող Աստուածընկալ Ս. Խաչը, որը Դ դարի
սկզբին Կոստանդիանոս կայսեր մօր Հեղինէի ձեռքով գտնուեր և պաշտամունքի
առարկայ էր դարձեր բոլոր քրիստոնեաներու համար:
628 թ. բիւզանդական զօրքերը Հերակլ կայսեր գլխաւորութեամբ խաչափայտը
վերադարձնելու համար կը պատերազմին պարսիկներու դէմ: Բիւզանդական զօրքին
կ’օժանդակէ նաև հայկական զօրախումբը Մժեժ Գնունիի գլխաւորութեամբ: Տիրոջ
օգնութեամբ բիւզանդացիները յաղթանակ կը տանին:
4										
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Ս. Խաչը հանդիսաւոր թափօրով կը տեղափոխուի հայոց Կարին քաղաքը: Իսկ
Կարինէն զայն կը տեղափոխեն Կ. Պոլիս, ապա Երուսաղեմ: Գերեդարձի ճանապարհին
Տիրոջ խաչափայտը կը բարձրացուէր և ցնծութեան առիթ կ’ըլլար ժողովուրդի համար:
Խաչը քրիստոնեաներու համար Աստուծոյ զորութիււնն է ու պարծանքներու
պարծանքը, որուն վրայ իր անմեղ արիւնը թափեց Քրիստոս՝ տալով մեզ յաղթութեան
զէնքը՝ ընդդէմ սատանայի ու անոր խաբկանքներուն: Յիսուս խաչի վրայ ցոյց տուաւ
իր անհուն սէրը մարդկութեան հանդէպ, և խաչը դարձաւ մեզ համար յոյսի, սիրոյ և
փրկութեան երաշխիք:

Sybdympyr 25 Sovrp Ceorc z0rawar
Qa[wyraxen 13 0r ydk ygo. ,apa; 0ru S7 Ceorc e1
Nahadagova/ e m0davorabes 303 KY5 Nigomytio3 me]1
My/xyr e krisdonya3 undaniki me]1 Yrp
H-omeaxi
Tiog.ydianos ga3sru (284-305) hrowardag gu hradarage
krisdonyanyrovn tem5 Ceorc z0rawaru gu bad-e Nigomytia
ka.aki hrabaragin wra3 gaqova/ a3s arkovnagan hramanu1
A3s badja-ow gu [ar[arovi yv gu nahadagovi orowhydyv gu myr=e
ovranal ir krisdoneov;ivnu1
Pazma;iv avantov;ivnnyr hivsova/ yn S7 Ceorci masin1
Asonxme anyna/an0;u a3n e or Ceorcu sbannylow wi,abi mu
azadyr e go3si mu5 yv asor hamar g4untovnovi orbes wi,abasban
sovrp1
Ancliaxinyru irynx bahaban sovrpu gu hamaryn S7
Ceorcu 8St. George91 Sovrp Ceorci anovnow ygy.yxinyr ovnin Ha3yru yv yvrobagan
=o.owovrtnyru1

Sybdympyr 26 Waraca3 Sovrp Qa[
Amen dari5 Sovrp Ceorcin 3a]orto.
Giragin or mi,d Sybdympyr 286i amynen m0d
Giragin e5 Ha3asdanya3x ygy.yxin gu n,e
qa[in novirova/ Waraca3 S7 qa[i d0nu1
A3s d0nu gu wyracrovi S7 qa[i yryvman
Warac ly-nyrov par2ovnknyrovn wra3
ga-ovxova/ wankin me]1 Usd avantov;yan5 S7
H-i’simen a3t dy. bahyr e ir wizi qa[u1
Hon5 653 ;ovaganin ,ovr]5 yrgov jcnavornyr5
#owel yv :otig dysilk mu g4ovnynan ovr hra,ali lovsavorov;ivn mu zirynk g4a-a]norte tebi
Wani Warac ly-nyr ovr lovsavorov;ivnu gu gytronana3 ov i 3a3d gov ca3 qa[ mu1

Waracawank
Gu cdnovi Wan ka.akin harav aryvylyan go.mu5 Warac lyran aryvmdyan lan]in1
653 in5 yrp 3a3dni gu ta-na3 Waraca3 S7 Qa[i 8N,ani9 dy.u5 Nyrses C7 ga;o.igos
Da3yxin5 gu ga-ovxe S7 N,an ygy.yxin yv gu hasdade Waraca3 S7 Qa[i d0nu1
870 in arapnyru gu cravyn Waracawanku5 saga3n ,ad [anxa/ A,od Ar/rovni
i,qanu g4azadacre za3n1
1857 in Waracawanki wanaha3r e n,anagovyr Qrimyan Ha3rigu 8Mgrdi[ A7
Wanyxi91 1915 in lkovyr e Waracawanku yv nyrga3is avyrag wijagi me] e1
director@sourphagop.org						
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Համացանցէն քաղուած

Քիչ է թիւը անոնց, որոնք այս օրերուն ե-նամակի հասցէ չունենան, եւ օրական
առ նոազն մէկ անգամ չկարդան իրենց նամակները:
Ամէն օր զանազան տեսակի ծանուցումներ, զաւեշտներ, տեղեկութիւններ եւ
ծիծաղներ կը ստանանք ե-նամակի միջոցաւ, երբեմն զուարճալի, երբեմն զարմանալի,
երբեմն օգտակար իսկ երբեմն անտեղի էջեր: Կը պատահի նաեւ, որ հետաքրքրական եւ
հաճելի ըլլան անոնք:
Այս էջով ձեզի պիտի փոխանցենք ե-նամակով մեր ստացած դրուագներէն՝ մի քանին: 		

Դուն կ՛ըսես
Անկարելի է
Շատ յոգնած եմ
Զիս սիրող չկայ

Աստուած կ՛ըսէ
Ամէն բան կարելի է
Քեզի պիտի յանգչեցնեմ
Քեզ կը սիրեմ

Աստուածաշունչի
Համարը

Ղուկաս (18:27)
Մատթէոս (11:28-30)
Յովհաննէս (3:16) եւ
Յովհաննէս (3:34 )
Չեմ կրնար շարունակել
Շնորհքս կը բաւէ քեզի
Բ. Կորնթացիներուն(12:9) եւ
Սաղմոս (91:15)
Չեմ գիտեր ինչ ընել
Քու քայլերդ պիտի ուղեմ
Առակաց (3:5-6)
Չեմ կրնար այս բանը ընել Ամէն բան կրնաս ընել
Փիլիպպեցիներուն (4:13)
Կարող չեմ
Կարող ես
Բ. Կորնթացիներուն(9:8)
Ինքզինքիս չեմ ներեր
Քեզի կը ներեմ
Ա. Յովհաննէսի (1:9) եւ
Հռոմայեցիներուն (8:1)
Չեմ հասնիր բոլորին
Պիտի հոգամ բոլոր պէտքերդ
Փիլիպպեցիներուն (4:19)
Կը վախնամ
Մի վախնար
Բ. Տիմոթէոսին (1:7)
Միշտ մտահոգ եմ
Հոգերդ վրաս ձգէ
Ա. Պետրոսի (5:7)
Խելացի չեմ
Քեզի իմաստութիւն կուտամ
Ա. Կորնթացիներուն(1:30)
Առանձին կը զգամ
Քեզ բնաւ մինակ պիտի չթողում Եբրայեցիներուն (13:5)
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ԱՂԹԱՄԱՐԻ Ս. ԽԱՉ ԵԿԵՂԵՑԻՆ

Վանայ լճի հարաւ-արեւելքին կը գտնուի Աղթամար կղզին, իսկ կղզիին մէջ՝
նոյնանուն վանքը: Այն բաղկացած է մի քանի եկեղեցիներէ՝ կառուցուած տարբեր
ժամանակներու. անոնցմէ այժմ կանգուն է միայն մէկը: 912-921 թթ. Գագիկ Արծրունի
յանձնարարութեամբ մեծն ճարտարապետ Մանուէլը կառուցած է Աղթամարի Ս. Խաչը՝
քառախորան, խաչաձեւ գմբեթաւոր կառուցուածքով եկեղեցին՝ ճարտարապետական
առումով կրկնօրինակը Զօրադիրի Ս. Խաչի: Այս եկեղեցին բացառիկ նմուշ մըն է ոչ միայն
հայ քրիստոնէական, այլեւ համաշխարհային արուեստի մէջ: Այն դուրսէն ամբողջութեամբ
պատուած է պատկերաքանդակներով, իսկ ներսէն՝ որմանկարներով:
Պատկերաքանդակներու թեմաները ե՛ւ աստուածաշնչական են, ե՛ւ աշխարհիկ։
Յստակօրէն կարելի է զատել պատկերաքանդակներու վեց գօտիի: Ստորինը՝ նեղ՝
բուսական զարդաքանդակներով:
Երկրորդ գօտին, որ կը կոչուի նաեւ գլխաւոր, կը ներկայացնէ քանդակային
հիասքանչ շարք մը, պատկերներ, որոնք թէեւ առաջին հայեացքէն իրար հետ կապ չունին,
սակայն ուշադիր դիտելով հասկնալի կը դառնայ անոնց միջեւ եղած գաղափարական
կապը:
Հիւսիսային ճակատին (հիւսիսային կողմը, որպէս կանոն, պաշտամունքային
պատկերացումներու մէջ կը խորհրդանշէ մահը) պատկերուած են նախամեղքը՝ Ադամն ու
Եւան, կենաց ծառը՝ անոր փաթթուած օձով. մեղսագործութիւնէն ետք Աստուած ըսաւ, որ
օձն այսուհետեւ կը սողայ փորի վրայ, ուստի ճարտարապետը զայն ոտքերով է գծած:
Պատկերուած է Սամսոնը փղշտացին սպանելէ, յետոյ նոյն Սամսոնը՝ առիւծին
յաղթելու ընթացքին: Հին կտակարանեան այս դէպքերը նոյնացած են քրիստոնեայ
հերոս զինուորներու վիշապամարտի հետ: Պատկերուած են նաեւ սուրբեր Թեոդորոսը,
Սարգիսը եւ Գէորգը՝ վիշապին նետահարելու վիճակի մէջ: Որոշ հին կրօններու
համար վիշապը կը խորհրդանշէ մեղքը, եւ միայն վիշապամարտէն յետոյ կարող էր
հաստատուիլ ճշմարտութիւնն ու արդարութիւնը: Այս գաղափարը առկայ է նաեւ հայ
մանրանկարչութեան՝ Յիսուսի մկրտութեան պատկերագրութեան մէջ. Յորդանանի
ջուրերուն՝ Յիսուսի ոտքերու տակ, պատկերուած է պարտուած վիշապը: Յաղթանակը
խորհրդանշող հին կտակարանեան պատմութիւններէն պատկերաքանդակներու մէջ
տեղ են գտեր նաեւ «Դանիէլը առիւծներու գուբին մէջ», «Երեք պատանիները հնոցին մէջ»
պատումները: «Շար. 1»
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#isovs yv Zagkeos
Garta4 >ovgasi avydaran 19:1-101 Cdi4r ivrakan[ivr naqatasov;ynen
bagso. pa-u5 aba cda/ pa-yrowt ampo.]axovr qa[pa-u1
Horizonagan
27 An _ _ _ _ _ _ _ _ er (h 1-2)
37 An g4ovzer _ _ _ _ _ _ ;e ow e #isovsu (h 3)
137 Usav _ _ _ _ _ _ 5 kani a3s martn al Aprahami zavag e1 (h 9)
Ov..aha3yax
17 Yrikowi me] _ _ _ _ _ _ _ anovnow mart mu gar (h 1-2)
47 An garjahasag er yv =anda;zynii
mu _ _ _ _ ylav (h 3-4)
57 #isovs yrp hasav a3t _ _ _ _ (h 5)
67 _ _ _ na3yxav yv usav (h 5)
77 Zagkeos _ _ _ _ _ _ _ (h 5)
87 _ _ _ i]ir (h 5)
97 Orowhydyv bedk e or dovnt _ _ _ _ _ _ _ (h 5)
107 Polor anonk or dysan usin 6 8A3s _ _ _ _ _
my.avori mu dovnu cnax5 hivr y.av9 (h 7)
117 Zagkeos usav 6 De4r aha ovnyxa/is
_ _ _ _ a.kadnyrovn bidi dam (h 8)
127 A3s0r5 a3s _ _ _ _ _ ‘rgovyxav (h 9)
147 Orowhydyv martov Ortin ygav gorsova/u
‘nd-ylov yv _ _ _ _ _ _ _
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#isovs yv Samaraxi Ginu

#owhannes 4:1-42

Harxovmnyrovn badasqannyru cdir wari pa-yrov dov’in
me]1
Mnaxyal pa-yrow ampo.]axovr wari hamaru1
1 - #isovs o|vr gyxav yrp Samaria3en g4anxner Calilia yr;alov hamar
____________
2 - #isovs oro|v ]rhorin kow nsdav ________
3 - #isovs 0rovan o|r =amovn nsdav ____________
4 - #isovsi a,agyrdnyru ov|r caxa/ ein
____________
5 - I|n[ cnylov caxa/ ein
____________
6- #isovs qmylov ]ovrin ‘oqaren i|n[ ]ovr bidi dar gno] ____________
(gyntani ]ovr5 a3sinkn hosovn ]ovr)
7- Hryanyru i|n[ panyr [ein cor/a/er y;e Samaraxinyru cor/a/a/ ulla3in
____________
8 - #isovs dalik ]ovru i|n[ govda3
____________
9 - Ginu #isovsin i|n[ gar/yx ____________
10 - O|w bidi ca3 usav ginu amen pan badmylov ____________
11 - A3s ka.aken o|r azcin badgano.nyr havadaxin #isovsi5 gno] dova/
wga3ov;yan wra3 ____________
12 - Asge ydk gu havadank` o[ ;e q0skit hamar a3l orowhydyv mynk an2amp
lsyxink zink yv cidynk ;e j,mardabes5 ______ ___ _______ ________
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A3ri Gno] Lovman
Margos 12:41-44 >ovgas 21:1-4

My/aharovsdnyru my/ covmarnyr
nydyxin dajari can2anagin
me]

A.kad a3ri ginu yrgov lovma3
nydyx dajari can2anagin me]

#isovs usav` 8A3rin poloren ,ad
tram nyda/ y.av can2anagin
me]5 orowhydyv ir ampo.]
ovnyxa/u dovav9

C/igow mu q0skyru miaxovr 3armar ngarin`
harovsd e
ki[ tram ovni
Asdov/o3 gu sire
A.kad e
inkzinkn al gu mda/e
,ad tram ovni
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O|rn e ji,t badasqanu
Mangabardezi angivn

Ampo.]axo4vr Ha3asdanya3x Ygy.yxvo3 Giragn0rya3
Tbroxnyrov n,anapanu1 Margos 10.14
#isovs5 manovgnyru5 arcylk5 a3tbisinyrovn5
arka3ov;ivnu
6666666 usav7
8@cyxek or 66666666666666666666 in/i can5
666666666666 mi4 ullak anonx5 orowhydyv
6666666666666666666666 e Asdov/o3
66666666666666666666666666619
director@sourphagop.org						
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O|rn e ji,t badasqanu
Naqagr;aran A7 P7 yv C7tasarannyrov angivn
17 6 O | r d a r i n h i m n o v y x a v
8Ha3asdanya3x Ygy.yxvo3
Giragn0rya3 Tbroxnyr9u1
a76 1900
p76 1929
c76 1979
t76 1980
276 O|r darin himnovyxav
Mon;reali Sovrp #agop
Giragn0rya3 Tbroxu1
a76 1900
p76 1929
c76 1979
t76 1980
376 A3s dari 8Ma,doxi
Ar2acanc9 in kaniyrrort amyagn
e1
a76 6
p76 11
c76 18
t76 21
476 Asdova/a,ovn[u gu pa.gana3
yrgov masyre1 A-a]in masu gu
go[ovi 666 66666666 isg yrgrort`
666 666666661 A-a]in masu crovyr
e 66666666 a-a]5 isg yrgrortu
Krisdose 6661
576 I|n[ gu go[ovi da.avaru or
gu d0nynk Sybdympyr amsovan
un;axkin1
a76 Sovrp ?novnt
p76 Sovrp Zadig
c76 Sovrp Asdova/a/ni
Wyra’oqovm

t76 Qa[wyrax
676 Hydyvyal sovrpyren oro|vn d0nu
gu d0nynk Sybdympyrin1
a76 Sovrp Sarcis
p76 Sovrp Ceorc
c76 Sovrp :ateos
t76 Sovrp Bydros
776 I|n[ gu go[ovi qa[in
gytronagan masu1
66666666666666666666666666666666
66666666666666666666666666
876 #isovs kani| darygan er yrp
mgrdovyxav
a7 1
p7 2
c7 30
t7 33
976 Ampo.]axo4vr Ha3asdanya3x
Ygy.yxvo3 Giragn0rya3 Tbroxnyrov
Ma.;yrcin a-a]in 4 do.yru1
Giragn0rya3 Sovrp 3argin
mynk 6666666666 ynk lovsapa.25
Ga3/yrov bes 6666666666666
Xa3da/` srden byrj 66666666661
1076 Ampo.]axo4vr Ha3asdanya3x
Ygy.yxvo3 Giragn0rya3 Tbroxnyrov
Ma.;yrcin yrgrort 4 do.yru1
Ovsdi kalynk 6666666666665
O4w harazad zarm 666665
6666666666666666 cunaxkow
Lo3s6a.pivrin 666666666666666661

12										

www.sourphagop.org

Մաշտոցի Արձագանգ							

Սեպտեմբեր 2010

O|rn e ji,t badasqanu
Naqagr;aran T7 Y7 yv Z7 tasarannyrov angivn
t7 anovnu Krisdosi
176 O|w e nyrga3is My/i Dann
Giligio3 Ga;o.igosu1
676 Badaraci un;axkin
a7 Sahag P7 Ga;o.igos Qaba3yan cor/a/ovo. 2a3n hano. sbasn e777
p7 Aram A7 Ga;o.igos
a7 Sgih
c7 Carycin A7 Ga;o.igos
p7 Ma.zma3
t7 Carycin P7 Ga;o.igos
c7 A,danag
t7 K,ox
276 O|w e nyrga3is Amyna3n Ha3ox
Ga;o.igosu1
776 8Krisdos i me] myr 3a3dnyxav9
a7 Sahag P7 Ga;o.igos Qaba3yan g4yrcovi777
p7 Aram A7 Ga;o.igos
a7 O.]o3ni adyn
c7 Carycin A7 Ga;o.igos
p7 Ha.ortov;yan adyn
t7 Carycin P7 Ga;o.igos
c7 Ar2agman adyn
t7 Qosdowananki adyn
376 Usd A7 Gorn;axinyrovn 13
in yryk himnagan ,norhnyrn yn
876 Qorhovrt my/ yv skan[ylin777
Havadku5 #o3su yv Seru yv a3s
a7 Sa.mos e
yryken amynen my/n e777
p7 A.0;k e
a7 havadku
c7 <aragan e
p7 3o3su
t7 Un;yrxanov;ivn e
c7 seru
t7 Asdova/a3in himnagan ,norhnyru 976 Hinc da.avarnyrn yn76
;ivow [ors yn1
?novnt5 Zadig5 Wartawa-5
Wyra’oqovm S7 Asdova/a/ni yv777
476Wyr]in un;riki un;axkin #isovs
a7 My-ylox
hasdadyx Ha.ortov;yan qorhovrtu7 p7 Qa[wyrax
Avac ,ap;ovan o|r 0rn er a3t777
c7 ?a.gazart
a6 Yrgov,ap;i
t7 Hampar2ovm
p7 Ovrpa;
c7 Hinc,ap;i
1076 Sovrp Zadigen 40 0r ydk gu
t7 {oryk,ap;i
d0nynk
a7 Hampar2ovm
576 Sovrp ?novnti ma.;ankn e76
p7 Yryvovm
Krisdos /nav yv 3a3dnyxav5 0rhnyal c7 A3lagyrbov;ivn
e777
t7 #a3dnov;ivn
a7 ?novntu Krisdosi
p7 3a3dnov;ivnu Krisdosi
c7 3arov;ivnu Krisdosi
director@sourphagop.org						
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը
Երկրորդականի անկիւն

1. Ո՞ր Կաթողիկոսը 1929 թուականին
հաստատուած Կիրակնօրեայ
Դպրոցներու մասին Կոնդակ մը
հրապարակեց 1930 ին:
ա. Սահակ Բ. Կաթողիկոս
Խապայեան
բ. Արամ Ա. Կաթողիկոս
գ. Գարեգին Ա. Կաթողիկոս
դ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոս
2. Ո՞ր Կաթողիկոսը 2010 թուականին
Կիրակնօրեայ Դպրոցներու մասին
Կոնդակ մը հրապարակեց:
ա. Սահակ Բ. Կաթողիկոս
Խապայեան
բ. Արամ Ա. Կաթողիկոս
գ. Գարեգին Ա. Կաթողիկոս
դ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոս
3. Ամբողջացո՛ւր:
Ա. Տիեզերական ժողովը տեղի
ունեցաւ --- թուականին Ն--- քաղաքին մէջ: Այդ ժողովին
Հայաստանեայց Եկեղեցին
ներկայացուեցաւ Ս. Գ----- Լու------ի
որդի Ա--------ի կողմէ:
4. Խաչվերացի ընթացքին 628
թուականին հայոց ո՞ր քաղաքը
փոխադրուեցաւ Ս. Խաչը: --------------------5. Ս. Գէորգ ո՞ր քաղաքին մէջ
նահատակուած է, մօտաւորապէս
ո՞ր թուականին:
ա. Ն----------բ. --3 Ք.Ե.

6. ա. Վարագավանքի խաչը որո՞ւն
վիզին խաչն էր: Հ----------------բ. Որո՞նք էին Վարագավանքի
ճգնաւորները: Յ---- եւ Թ-----:
գ. Ե՞րբ հաստատուեցաւ Վարագայ
Ս. Խաչի տօնը:
դ. Ո’ր կաթողիկոսին կողմէ: ------- Գ.
Տայեցի:
7. Ամբողջացո՛ւր:
Ախթամարի Ս. Խաչ եկեղեցին կը
գտնուի ----- լճին մէջ: Կառուցուած
է 912-921 թուականներուն Գ---- Ա------- յանձնարարութեամբ:
Ճարտարապետն է ------- :
8. Ի՞նչ էր Զակքէոսի գործը:
Մ-------:
9. Ըստ Յովհաննէս 4.14 ին Յիսուսի
տուած ջուրը ի՞նչ կու տայ:
-------------------- ---------------10. Այրի կինը երկու լումայ դրաւ
գանձանակին մէջ: Շատ մը ուրիշներ
մեծ գումարներ դրին: Յիսուս
Թուաբանական ի՞նչ հիման վրայ
հաստատեց թէ թշուառ այրին
բոլորէն շատ դրամ նետած եղաւ:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ha3asdanya3x Ygy.yxvo3 Mon;reali Sovrp #agop
Giragn0rya3 Tbroxi Amawyr]i Hantes

Ma3is 23, 20106i 3ydmi]0rein5 Giragn0rya3 Tbroxu d0naqmpyx pyrkahavaki
ir 306rt daryr,r]ani amawyr]i hantesu5 Sovrp #agop War=arani5 Pasdrmajyan
Srahen nyrs1 Hantisov;yan nyrga3 er Sovrp #agop A-a]nortanisd Ma3r Ygy.yxvo3
Hocapar2ov;yan nyrga3axovxi[` Diar Sarcis Cov3ovmjyan5 pazma;iv /no.nyr yv
Giragn0rya3 Tbroxi parygamnyr1
#a3daciru sgsav war=arani a,agyrd6a,agyrdovhinyrov qmpa3in mygnapanov;yamp/
yrcyxo.ov;yamp 8Ha3r Myr95 8Ma.;ank9 yv 8Ma.;yrc Ha3x7 Ygy.yxvo3 Giragn0rya3
Tbroxnyrov9 a.0;k6yrcyrow1
Aba5 pym par2ranalow paxman q0sku ardasanyx Giragn0rya3 tbroxi Yrgr7 P7
tasarani a,agyrd A-en Babigyan1 An ir q0skin me]5 polorin pari calovsd ma.;yle
ydk5 usav7 8In[bes cidek5 a3s darin5 2010n Aram wyha’a-i go.me h-[agovyxav
8Ha3 Gno] Darin9 1 A3s a-i;ow5 orbes a3s dary,r]ani wyr]in 0ru5 ‘okr 3a3dacir mu
badrasdyr ynk 2yzi hamar1 @yr 3a3dacirnyrovn me] gu dysnek ;e myr gyntani badgyru
Sp7 H-i’simei masin e19 yv avylxovx7 8Myzi hamar5 Ha3 Gno] darin5 ullalow naq yv
a-a] myr Ma3ryrovn darin5 darin e nayv Myr Giragn0rya3 Tbroxi Ovsovx[ovhinyrovn
a-anx oronx havanapar myr Giragn0ryan5 in[bes nayv ,ad mu ovri, giragn0ryanyr
no3nisg garyli bidi [ullar ,arovnagyl91
Hantesu un;axk a-av Giragn0rya3i naqagr;arani a,agyrdnyrov gadaro.ov;yamp
Gyntani Badgyrin orovn un;axkin un;yrxyxin` Ar,ag Q,q,yan5 Mhyr Bankyan Naq7
Y7 en5 Gasia Armov;lov Yrgr7 A7yv Lo-i {in[inyan yv A-en Babigyan Yrgr7 P71
Asor 3a]ortyx 8Ow my/ Asdova/9 yv 8Ow paryrar9 a.0;knyru Mangabardez yv Naq7
A7 i a,agyrdnyrovn go.me5 orme ydk Yrgrortagani a,agyrdnyru ardasanyxin 23rt
8IP9 Sa.mosu1 Orme ydk q0sk a-av Dn0renu` :oros Babigyan1 Baron Dn0renu ir
q0skin me] usav ;e 8Bedk e wyrata-nal myr armadnyrovn5 yv myr armadu myr ha3
Krisdoneov;ivnn e5 yv y;e mynk oro,ynk ;y;yvxnyl myr Ha3 Krisdoneov;ivnu5 ,ad t=ovar
bidi ulla3 myr ha3abahbanovmu a3s 0dar a’yrovn wra31

director@sourphagop.org						

15

Մաշտոցի Արձագանգ							

Սեպտեմբեր 2010

An avylxovx ;e mynk a3s a,qarhin wra3 Zinovoryal Ygy.yxi ynk5 yv mi,d ba3kari
me] ynk [arin tem1 Myr bzdignyru bedk e sgizpen wsdah ullan or irynx inknov;ivnu
Ha3 Krisdonya3 Inknov;ivn e5 yv ;e irynk a3s a,qarhin Parii yv {ari ba3karin me]5
Pariin go.mn yn91
Aba5 Naqagr;arani Z7 tasaranu avardylovn hamar wga3acir sdaxan`
Gasia Armov;lov (2009) yv Araz Cyb;anjyan (2010)1 Novernyr drovyxan nayv a3n
a,agyrdnyrovn oronk un;axig darovan un;axkin darpyr marzyrov me] 3avylyal
3a]o.ov;ivnnyr ar2anacra/ yn irynx ]anasirov;yamp5 garcabahov;yamp5
/a-a3asirov;yamp gam nyrga3ov;yamp1
#a3dacri wyr]avorov;yan a,agyrdov;yan ov nyrganyrov go.me mia2a3nov;yamp
yrcovyxav GILIGIAn1
Hantesu wyr]axnylov lavaco3n pa=inn a3n er5 yrp Giragn0rya3 tbroxi ovsovx[agan
gazmn ov a,qadagixnyru nyrga3axovylow Dn0renov;yan go.me5 par2raxan pym5 oronx
‘oqanxovyxav /a.gygo.ownyr5 orbes yraqdacidov;yan to3zn arda3a3dov;ivn1
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Այս թիւով.......
Փոխան Խմբագրականի՝
Ախթամարի Ս. Խաչ Եկեղեցին

Էջ2-3

Սեպտեմբեր ամսուան բացատրական
բառարան: 		
		
Էջ 4-6
Տօն՝ Եօթանասուներկու
աշակերտներ Քրիստոսի,
Ս. Թարգմանիչներու տօն
		
Ս. Մեսրոպ Մաշտոց
		
Ս. Եղիշէ Պատմիչ
		
Ս. Դաւիթ Անյաղթ
		
Ս. Մովսէս Քերթող
		
Ս. Գրիգոր Նարեկացի
		
Ս. Ներսէս Շնորհալի
Ս. Աւետարանիչներ
		
Ս. Մատթէոս
		
Ս. Մարկոս
		
Ս. Ղուկաս
		
Ս. Յովհաննէս 			
Համացանցէն քաղուած 		
Էջ 7
Խոհեր՝ Թարգմանչացի առիթով

Էջ 8

Եզակի Գիրեր				

Էջ 8

Յիսուս 10 բորոտները կը բուժէ

Էջ 9

Յիսուս եւ Զակքէոս		

էջ 10

Լոյսը 				

Էջ 11

Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը
Կարճ լուրեր Կիրակնօրեայէն

Հաւատք

Կրօն

Էջ 12-15
Էջ 16

:777:arcman[ax
Qa[kari hy.inag`
+o.owrtagan warbyd5
_OVPYN NALPANT#AN

Amsovan Hamarnyru
8Jana[yl zImasdov;ivn yv zQrad
Imanal zPans hanjaro319
A-agax 1.2
8Imasdov;yan sgizpu Diro]u waqn e1
A-agax 1.7

Եկեղեցի

Լեզու

www.sourphagop.org								

Մշակոյթ
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ԱՂԹԱՄԱՐԻ Ս. ԽԱՉ ԵԿԵՂԵՑԻՆ «շար. 2»

Հարաւային
ճակատին
վրայ
պատկերուած
են
Քրիստոսն
ու
Տիրամայրը: Իսկ մինչ այդ՝ Դաւիթն
ու
Գողիաթը,
յետոյ
Իսահակի
զոհաբերութիւնն
է,
քանզի
այն
նախօրինակն
է
Քրիստոսի
զոհաբերութեան: Պատկերուած է նաեւ
Ստեփանոս
Նախավկան՝
առաջին
քրիստոնեայ նահատակը, ապա՝ յանուն
Քրիստոսի
եւ
յանուն
հայրենիքի՝
արաբներու դէմ մղուած կռիւներուն
նահատակուած Համազասպ եւ Սահակ
Արծրունիներու դիմաքանդակներն են: Փրկագործութեան հետ կ՛առնչուի նաեւ Յովնանի
պատմութիւնը։ Այս պատումները ճարտարապետը հերթով քանդակեր է: Կեդրոնական
մասին մէջ, ինչպէս ըսինք, Որդին է՝ գահին նստած, եւ Ս. Կոյսը՝ Մանկան հետ, իսկ անոր
երկու կողմերուն՝ Գաբրիէլ ու Միքայէլ հրեշտակները:
Արեւելեան ճակատին
Ադամի
կիսանդրին
է.
հինկտակարանեան
ա յ լ ա բ ա ն ա կ ա ն
բ ա ց ա տ ր ո ւ թ ե ա ն
համաձայն՝
Քրիստոսն
ունէր Ադամի տեսքը: Ապա՝
Յովհաննէս Մկրտիչը, ան,
ով
նախապատրաստեց
մարդոց՝
ընդունելու
Աստուծոյ
Որդին.
երբ
Յովհաննէսը կը մկրտէր,
«որք ի փարիսեցւոց անտի»
էին, եկան անոր մօտ եւ
հարցուցին՝ Դուն Եղիա՞ն
ես (Յովհ. Ա 19-28). ուստի
եւ անոր կողքին Եղիան է, իսկ Եղիայի մօտ ծնկաչոք՝ սարեպթացի այրին, քանզի շատ
որբեր կային այդ օրերուն Իսրայէլի
մէջ, բայց Եղիային Աստուած ուղարկեց
հեթանոս Սարեփթա քաղաքի այրիին
մօտ, որ կը խորհրդանշէ հեթանոսներուն,
որոնք, ի տարբերութիւն հրեաներուն,
ընդունեցին Աստուծոյ Որդիին (Ղուկ. Դ 25):
Ապա Հայաստանի մէջ քրիստոնէութիւնը
քարոզած Ս. Թադէոս եւ Ս. Բարթողոմէոս
առաքեալներու, իսկ յետոյ Ս. Գրիգոր
Լուսաւորչի պատկերաքանդակներն են:
Արեւմտեան ճակատին Քրիստոսի եւ
Գագիկ արքայի պատկերաքանդակներն
են՝ խորհրդանշելով երկրային եւ երկնային
2										
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արքայութիւնները եւ անոնց միջեւ կամուրջ հանդիսացող
եկեղեցին: Գագիկը ձեռքին բռներ է եկեղեցւոյ մանրակերտը:
Քրիստոսը ձախ ձեռքին բռներ է Աստուածաշունչը՝ «Ես
եմ Լոյսն աշխարհի» մակագրութեամբ, իսկ աջ ձեռքով
կ’օրհնէ: Գագիկի կողքին կայ կնոջ երկու դիմաքանդակ.
ըստ երեւոյթին՝ մէկը մայրն է, միւսը՝ կինը՝ Մլքէ թագուհին,
որը 922 թ. Վարագավանքին է նուիրեր Աւետարան մը, որը
յայտնի է իր անունով:
Երրորդ գօտիին մէջ կենդանիներու քանդակներ
են, չորրորդին՝ խաղողի չընդհատուող որդագալարը՝
կենցաղային տարբեր տեսարաններով: Հինգերորդ գօտին
զինանշանններու եւ տոհմանշաններու գօտին է, իսկ վեցերորդին մէջ պատկերուած են
առիւծներէ եւ յովազներէ փախչող եղնիկները եւ այծեամները։ Եկեղեցւոյ ճակատներուն
քանդակուած են չորս աւետարանիչները՝ ի նշան այն բանի, որ քրիստոնէութիւնը՝ ճշմարիտ
Աստուծոյ կրօնը քարոզուեցաւ եւ իր լոյսը սփռեց աշխարհի չորս կողմերուն:
Ներսէն՝ եկեղեցին ամբողջովին պատուած է որմանկարներով, որոնք կատարուեր
են քանդակագործութեանը զուգընթաց: Ասոնք իրենց ոճով նման են Լմբադի, Թալինի
(5-7-րդ դդ.) եկեղեցիներու որմնանկարներուն: Այսպէս, այս թոյլ կու տայ ենթադրել,
որ
որմնանկարչութիւնը
հայկական
եկեղեցիներուն երբեք արգիլուած չէ եղեր:
Արեւելեան պատին մարդու ստեղծումն է
պատկերուած, ապա՝ մեղսագործութիունն
ու
դրախտէն
արտաքսումը:
Միւս
երեք պատերը նկարազարդուած են
նորկտակարանեան թեմաներով՝ գրեթէ
լիովին ներկայացնելով Յիսուսի երկրային
կեանքը: Ընդհանուր առմամբ եկեղեցին
կը ներկայացնէ դրախտի պատկերը: Ան
կը ներկայացնէ կորուսեալ դրախտը,
մարդկային կեանքը, պայքարը յանուն
փրկութեան եւ կրկին դէպի դրախտ տանող
ճանապարհը: Զուր չէ որ այս եկեղեցին Ս.
Խաչ. չէ՞ որ խաչի վրայ պարտուեցան մեղքն
ու մահը:
Բայց խաւարը միշտ կը փորձէ նուաճել լոյսը.
թուրք ոսոխներու կողմէ իրականացուած
եղեռնի հետեւանքով աշխարհի երեսէն
իսպառ անհետացան կամ կիսաւեր դարձան հայ մշակոյթի շատ ու շատ անգնահատելի
արժէքներ: Հազար ու մի եկեղեցիներ ոչնչացուցած, բիւրաւոր ձեռագրեր այրած թուրքերը,
չմեղադրուելու համար մշակութային ցեղասպանութեան մէջ, այսօր «կը նորոգեն» Ս. Խաչը.
բայց արդեօ՞ք կարելի է նորոգում անուանել այլոց մշակութային արժէքը ձեւափոխելով
իւրացնելը: Արուեստի հրաշափառ այս կոթողի ճշմարիտ տէրերը՝ հայերը, այլեւս հեռու
են անկէ, եւ լքուածութեան ու լռութեան շունչն իջեր ու պարուրեր է այն: Ու կը թուի,
թէ խորհրդաւոր այդ լռութեան մէջ, եկեղեցւոյ քարերն անգամ Աստուծմէ փրկութիւն
կ’աղերսեն:

director@sourphagop.org						
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Հոկտեմբեր ամսուան բացատրական տօնացոյց
Շբթ. 2
Շբթ. 9
Շբթ. 16
Կիր. 24
Շբթ. 30

Եօթանասուներկու Աշատերտներ Քրիստոսի
Սց. Թարգմանչաց Վարդապետացն մերոց
Ս. Աւետարանիչներ՝ Մատթէոս, Մարկոս, Ղուկաս, Յովհաննէս
Գիւտ Ս. Խաչի
Ս. Յովհան Ոսկեբերան Հայրապետ

D0n` Y0;anasovnyrgov a,agyrdnyr Krisdosi
72 A,agyrdnyrovn masin mynk gu gartank >ovgasi 10.1-24 in me] hydyvyalu1
1. A3s tebken ydk` #isovs y0;anasovnyrgov a,agyrdnyr yvs n,anagyx yv zanonk
zo3c6zo3c irme a-a] .rgyx ir yr;alik polor ka.aknyrn ov ,r]annyru1 2. Anonx usav7
6 Hovn2ku a-ad e5 pa3x m,agnyru` ki[7 hydyvapar qntryxek hovn2ki Diro]men5
or ir hovn2kin hamar m,agnyr badrasde ov .rge177777777
17. Y0;anasovnyrgov a,agyrdnyru ovraqov;yamp wyratar2an yv usin #isovsi7
6 De4r5 no3nisg [ar ocinyru myzi gu hnazantin5 yrp kov anovnowt gu
hrama3ynk1
18. #isovs usav anonx7 77777777720. Saga3n mi4 ovraqanak or [ar ocinyru gu
hnazantin 2yzi5 a3l ovraqaxek or 2yr anovnnyru yrginki me] crova/ yn17777

S7 :arcmani[nyrov d0n

Ha3 ciryrov civden ydk
/novnt a-av ;arcman[ax
,ar=ovmu orovn a-a]in
yv cyraco3n nbadagn er
Asdova/a,ovn[u ;arcmanyl
ha3yreni yv ygy.yxagan /esyru
ha3axnyl1
:arcmani[ anovan dag
/an0; yn ha3 ciryrov hy.inag
Mysrob Ma,doxi yv ha3ox
ga;o.igos Sahag A7 Bar;yvi
,ovr] havakova/ 100 sanyru5
oronk anmi]agan a,agyrdnyru
y.a/ yn anonx1 Isg a3s
a,agyrdnyrov a,agyrdnyru
irynx garcin go[ova/ yn
8grdsyr ;arcmani[nyr91

Mysrob Ma,dox5 Madynatarani movdkin

Ha3asdanya3x ygy.yxin
:arcman[ax 0ru gu d0ne
wyx clqavor ;arcmani[nyrov
3i,adagu oronk yn`
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S7Mysrob Ma,dox (~362-440) or sdy./yx myr A3povpynu 405 ;ovaganin1

?nyr e Dar0n cava-i Haxygax civ.in me] m0davorabes 362 ;ovaganin1 <ad lav
cider nayv #ovnaren5 barsgyren5 asoryren5 yv wraxyren1 Arkovniki adynatbir5 yv aba
zinovoragan /a-a3ov;ivn mdnyle ydk 394 ;ovaganin tar2av wanagan1 Ha3asdani darpyr
,r]annyru karozylow` Ma,doxu qorabes cidagxyxav ir =o.owovrtin sba-naxo. wdancu
yrgrin me] diro. 0dar aztyxov;ivnnyrov hydyvankow yv wj-yx sdy./yl ha3ox ciryru1 A3t
nbadagow Sahag Bar;yv ga;o.igosi yv W-am,abovh ;acavori a]agxov;yamp an ov.ovyxav
Asorik1 Pavagan ny.ov;ivnnyre ydk 405 ;ovaganin Ma,doxu wyrtar2av ha3rynik ir hyd
pyrylow ir sdy./a/ 36 ciryru1 Ange ydk 0cnyx S7 Sahag Ha3rabydin hyd Ha3 tbrov;yan
dara/man1 Paxav tbroxnyr5 ygy.yxagan araro.ov;ivnnyru ha3axnylov nbadagow
gazmyx Badaracamado3xu 8 Ma,doxi yv +amacrki naqnagan darpyragnyru95 sgsav
Asdova/a,ovn[i ;arcmanov;ivnu5 cryx karoznyr1 Waqjanyxav 17 “ydrovar 440 in
Wa.ar,abadi me] yv ;a.ovyxav ),agan civ.in me]1

S7 Y.i,e Badmi[ (~410-~470) or cryx 8Wartananx yv ha3ox badyrazmi
masin9 Ha3 my/ badmi[ yv asdova/apan yv grdsyr a,agyrd S7 Sahag Bar;yvi yv

S7 Mysrob Ma,doxi1 434-411 g4ovsani A.yksantrio3 me]1Ha3asdan wyrata-nale ydk
gu /a-a3e Wartan Mamigonyanin orbes zinovor yv tbrabyd1 450-451 Wartananx
badyrazmin masnagxyle ydk gu 2ce zinovoragan asbarezu5 gu hy-ana3 a,qarhagan
gyanken yv gu ta-na3 mynagyax1

S7 Tavi; An3a.; “iliso’a3(~475-~550) Ha3 my/ imasdaser5 /nyr e Dar0ni
Nyrcin civ.in me]1 Ir ovsovmu sdaxyr e A.yksantrio3 me]1 Hrabaraga3in
‘iliso’a3agan wejyrov me] ir 3a.;anagnyrovn hamar sdaxyr e An3a.; did.osu1
T7A7 himnatirn e Ha3asdani me] dramapanagan cidov;ivnnyrov1 An ‘iliso’a3ov;yan
dovyr e paro3acidagan ov.ova/ov;ivn1 T7 A7 i my/aco3n cragan cor/u 8Sahmank
Imasdasirov;yan9 cor/n e or meg hazaramyag y.yr e mygno.agan a,qadov;ivnnyrov
a-arga31 T7 A7 nayv sdy./yr e pazma;iv yrcyr Ygy.yxvo3 hamar1
S7 Mowses Kyr;o. Sivnyxi (E7 Tar) Ir /nntyan ov mahovan ;ovagannyru
an3a3d yn1 Y.a/ e E7 tarov yrgrort gesi asdova/apan5 ;arcmani[5 /isaced yv
yra=i,d6dysapan1

S7 Cricor Narygaxi (951- 1003) Panasdy./5 yra=i,d5 ha3 a-akylagan
ygy.yxvo3 d0nyli sovrpyren1 Anor amynen avyli /an0; sdy./acor/ov;ivnn e 8Madyan
O.pyrcov;yan9u5 or avyli hanra/an0; e ipr 8Naryg9 a.0;acirk1
Narygaxii 8Madyan O.pyrcov;yan96u hradaragova/ e crapar5 a,qarhapar`
aryvylaha3yren yv aryvmdaha3yren yv ;arcmanova/ e pazma;iv lyzovnyrov in[bes fransyren5
anclyren5 barsgyren5 idalyren5 cyrmanyren5 sbanyren1 Hydakrkragan e nayv ;e no3n
a3s clovq cor/oxi cr[acir unt0rinagov;ivnnyren myzi hasa/ e 1506en avyli 0rinagnyr1
S7 Nyrses <norhali (1102 - 1173) Panasdy./5 yra=i,d5 Amyna3n ha3ox
ga;o.igos Nyrses T7 Gla3yxi5 go[ovyr e 8<norhali9 ir paxa-ig cidov;yan5 a-akini
warkin hamabadasqan1 An gra/ e nayv pazma;iv a3l oragavornyr5 oronxme yn 8Yrgrort
lovsavori[95 8Y-amy/ wartabyd95 8Yrana,norh sovrp95 8hamahry,dag95 yva3ln1
Nyrses <norhalii hocyvor panasdy./ov;ivnnyru ;ivow ,ad yn1 Anonxme amynen
avyli /an0; e 8Havadow qosdowanim9 a.0;ku5 or 24 dovnyre pa.gaxa/ cy.yxig
panasdy./ov;ivn mu garyli e hamaryl1 A3s dovnyren ivrakan[ivru gu wyracrovi 0rovan
24 =amyren ivrakan[ivrin5 ov barz pa3x no3n adyn qora;a’anx a.0;k mun e1
director@sourphagop.org						
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Սուրբ Աւետարանիչներ՝ Մատթէոս, Մարկոս, Ղուկաս եւ Յովհաննէս

Ս. Մատթէոս

Ս. Մարկոս

Ս. Ղուկաս

Ս. Յովհաննէս

Այս տարի Հոկտեմբեր 16ին
Հայաստանեայց եկեղեցին
կը յիշատակէ տօնը Քրիստոսի
կեանքն ու քարոզչութիւնը պատմող
աւետարաններու հեղինակներուն՝
Սուրբ աւետարանիչներ՝
Մատթէոսի, Մարկոսի, Ղուկասի
եւ Յովհաննէսի:
Մատթէոս պաշտօնով
մաքսաւոր էր, այսինքն
հարկահաւաք, երբ Յիսուս զինք
իր 12 առաքեալներէն մէկը ըլլալու
կանչեց:
Մարկոսի Աւետարանը չորս
աւետարաններէն ամենէն կարճն է
եւ գրուած է բոլորէն առաջ:
Ղուկաս յոյն բժիշկ մըն էր, որ
աշակերտած էր Պօղոս առաքեալի
եւ դարձած անոր հաւատարիմ
գործակիցը եւ բազմաթիւ անգամներ
անոր հետ ճամբորդած:
Յովհաննէս՝ Յիսուսի 12
Առաքեալներէն կրտսերագոյնն է: իր
աւետարանը յատկանշական կերպով
տարբեր է միւս աւետարաններէն:
Անիկա Յիսուսը կը ներկայացնէ
որպէս Աստուծոյ Խօսքը որ մարմին
եղաւ եւ մեր մէջ բնակեցաւ:

Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը
Սեպտեմբեր ամսուան պատասխանները
Մանկապարտէզի անկիւն
Յիսուս, մանուկները, արգելք,
այդպիսիներուն, արքայութիւնը

Քրիստոսի 6. դ. քշոց 7. ա. Ողջոյնի ատեն
8. գ. Շարական է 9. բ. Խաչվերաց 10. ա.
Համբարձում

Նախակրթարան Ա. Բ. Գ. անկիւն
1. բ. 1929 2. դ. 1980 3. գ. 18 4.Նոր
կտակարան, Հին կտակարան, Յիսուսէ,
ետք 5. դ. Խաչվերաց 6. բ. Ս. Գէորգ 7. Ակ 8.
գ. 30 9. սաներն, լուսածին, նախնեաց 10.
անխռով, արի, հաւատաւոր, ցանկալի

Երկրորդականի անկիւն
1. ա. Սահակ Բ. Կաթողիկոս Խապայեան 2.
բ. Արամ Ա. կաթողիկոս 3. 325, Նիկիա, Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչի որդի Արիստակէսի
կողմէ 4. Կարին քաղաքը 5. Նիկոմեդիա 6.
Հռիփսիմէ, Յովէլ եւ Թոդիկ, 653, Ներսէս, 7.
Վանայ, Գագիկ Ա. Արծրունի, Մանուէլ 8.
Մաքսապետ 9. Յաւիտենական Կեանք 10.
Համեմատութիւն ան իր ունեցածին 100% ը
տուաւ մինչ ուրիշներ աւելի նուազ տուին:

Նախակրթարան Դ. Ե. Զ. անկիւն
1. բ. Արամ Ա. 2. դ. Գարեգին Բ. 3. գ.
Սէրը 4. գ. Հինգշաբթի 5. բ. յայտնութիւնը
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Համացանցէն Քաղուած
Անծանօթ հեղինակ
Դեկտեմբերեան պաղ օր մը, Նիւ Եորքի մէջ, 10 տարեկան փոքրիկ տղայ մը, բոպիկ
ոտքերով կեցած էր կօշիկի խանութի մը ցուցափեղկին առջեւ: Ան պաղէն կը թողար ու կը
դիտեր պատուհանէն ներս:
Տիկին մը իրեն մօտենալով կը հարցնէ՝ «Ի՞նչ կը նայիս այդպէս կեցած»:
Տղան կը պատասխանէ՝ « Աստուծմէ կը խնդրէի որ ինծի զոյգ մը կօշիկ տայ»:
Տիկինը, փոքր տղուն ձեռքէն բռնելով կը մտնէ խանութ եւ աշխատողէն կը խնդրէ
քանի մը զոյգ գուլպայ, պզտիկ տղուն համար: Ապա խանութպանին կը հարցնէ եթէ թաց
լաթ մը ու անձեռոց մը կրնայ բերել նաեւ:
Այս բոլորը հաւաքած, կը ծռի տղուն առջեւ, կը սրբէ անոր ոտքերը, կը չորցնէ ու
տաքուկ գուլպաներ կ՛անցնէ փոքրիկ տղուն ոտքերուն: Ապա կը գնէ նաեւ կօշիկներ
եւ աւելորդ գուլպաները պայուսակի մը մէջ դնելով կ՛երկարէ պզտիկ տղուն ու կ՛ըսէ՝
«Վստահաբար աւելի հանգիստ կը զգաս հիմա»:
Երբ տիկինը կը դառնայ որ մեկնի, փոքրիկ տղան ձեռքը սեղմելով ու արցունքոտ
աչուկներով կ՛ըսէ իրեն «Դուք Աստուծոյ տիկինն է՞ք»:
* *

*

Այս պատմութիւնը մեզի կը յիշեցնէ Մատթէոսի աւետարանին 25. 34-40 հատուածը:
...«Եկէ՛ք Հօրս կողմէ օրհնեալներ, եւ ժառանգեցէք այն արքայութիւնը, որ ձեզի
համար աշխարհի սկիզբէն պատրաստուած է: Որովհետեւ անօթի էի եւ զիս կերակրեցիք,
ծարաւ էի եւ ջուր տուիք, օտարական էի եւ ընդունեցիք զիս, մերկ էի եւ հագցուցիք ինծի,
հիւանդ էի եւ հոգ տարիք ինծի, բանտի մէջ էի եւ այցելեցիք ինծի»:
Այն ատեն արդարները պիտի
հարցնեն. «Տէ՛ր, քեզ ե՞րբ անօթի տեսանք
եւ կերակրեցինք, կամ ծառաւ տեսանք եւ
ջուր տուինք: Քեզ ե՞րբ օտարական տեսանք
եւ ընդունեցինք կամ մերկ՝ եւ հագցուցինք:
Քեզ ե՞րբ հիւանդ կամ բանտի մէջ տեսանք
եւ այցի եկանք քեզի»: Թագաւորը պիտի
պատասխանէ անոնց. «Կ’ըսեմ ձեզի,
որովհետեւ իմ այս փոքր եղբայրներէս
մէկուն ըրիք, ինծի ըրած եղաք»:
		
Եւան Ադամին՝ «Հագուստներդ հաւաքէ»:
director@sourphagop.org						
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Խոհեր՝ Թարգմանչացի առիթով

Hogdympyru` :arcman[ax d0nn e1 Yv 405 ;ovin5 /novnt a-a/
ha3yrenu arten 1605 darygan e1 Polor lyzovnyrn al5 myzi nman gu /nin5
badanygov;ivn yv yridasartov;ivn g4ovnynan5 gu /yranan aba gu my-nin1
Lyzov mu yridasart e yrp gu 3a]o.i noraco3n arovysdacidov;ivnnyrov
(technology) hyd ka3l bahyl1 “oqatar2apar5 norocovo. ov 3a-a]timo.
arovysdacidov;ivnu ir garcin5 g40cne or lyzovnyru /avalin ov zarcanan1
Arty0k lyzov mu ga|r or [0cdacor/yx 156rt tarovn Giv;emburgi dbacrov;yan
civdu1 O[5 orowhydyv a3n lyzovnyru oronk dbacrov;ivn [ovnyxan5 my-an1
Myzme ivrakan[ivrin bardaganov;ivnn e Ha3yren lyzovn o.] bahylu7
yv a3t amynen barz ov tivrin 2yvow5 a3sinkn za3n cor/a/ylow myr
a-0rya3in me]1 Ha3yre4n q0sink5 garyli y.a/ [a’ow makovr ana.ard
ha3yren5 yrp gu q0sink irarov hyd1 Ha3yre4n ciryrow gartank5 ullan
anonk cirkyr5 hamaxanxi e]yr5 0ra;yr;yr5 amsa;yr;yr7777Ha3yre4n
crynk5 ha3yren da-yrow ha.ortagxink5 ulla3 a3t ;ov.;i5 hamagarci[i ;e
hamaxanxi basda-nyrovn wra31 Wyr]abes5 imasdalix 2yvow 3i,adagynk
:arcman[ax d0nu5 gartalow Asdova/a,ovn[u5 orovn ;arcmanov;yan hamar
3adgabes ha3yren ciryru gyank a-in1

Yzagi ciryr
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Naqort 8Yzagi ciryr9 ovn lov/ovmu
Ampo.]axovr ka-agovsinyru cor/a/ylow a5 p5 c5 t5 y5 z5 e5 u5 ; ciryru
ba3manav or mia3n meg ancam cor/a/ys ivrakan[ivr cir ivrakan[ivr`
			
7 horizonagan ci/i wra35
			
7 ov..aha3yax ci/i wra3 yv
			
7 inyag ka-agovsii me]
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#isovs dasu porodnyru gu pov=e
>ovgasi avydaran 17:11-19

Պակսող բառերը գտիր նկարներուն մէջէն եւ գրէ գծիկներուն վրայ:
Յիսուսի հանդիպեցան տասը ---------------- որոնք հեռուն կեցան եւ բարձր
ձայնով ըսին- «Յիսուս վարդապետ, ------------- մեզի».
Յիսուս ըսաւ «գացէ՛ք եւ դուք ձեզ --------------- ցոյց տուէք»:
Եւ մինչդեռ կ՛երթային, արդէն իսկ -----------------:
Անոնցմէ մէկը որ ------------- մըն էր երբ տեսաւ որ ----------- վերադարձաւ
եւ սկսաւ բարձրաձայն զԱստուած ----------------:
Երեսին վրայ գետին ------------- Յիսուսի ----------------- առջեւ եւ ------------յայտնեց:

Բորոտութիւն
Մորթի հիւանդութիւն, այդ շրջանին անբուժելի:
Բորոտներուն արգիլուած էր ժողովուրդին մօտենալ:
Քահանաները պէտք էին քննել եւ վստահ ըլլալ որ բորոտները առողջացած
են եւ կրնան վերադառնալ իրենց ընտանիքներուն:
director@sourphagop.org						
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Յիսուս եւ Զակքէոս

Ղուկաս 19:1-10

Յիսուս Երիքով մտաւ եւ երբ հասաւ ժանտաթզենիին, վեր
նայեցաւ եւ ըսաւ - ---------------Գտիր Յիսուսի խօսքերը թուագրուած տերեւներէն:
Գրէ գծիկներուն վրայ թուաբանական լուծումներուն յարմարցնելով:

-------------------- , -------------4x7
39 - 17

-------------42 / 7

----------------3x5

----------------47 - 39

-----------24 + 7

-----------12 + 7

--------------------26 - 15

----------------------:
117 - 91

--------------16 + 9

---------------- :
7x7
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Լոյսը
Աստուծոյ խօսքը կեանքի լոյս է:
Սաղմոս 119 (14)
Յիսուսէն առաջ, Աստուած լոյսը գործածած է որպէս խորհրդանշան
Աստուածաշունչին մէջ:
Յիսուսի խօսքը «Ես եմ աշխարհի լոյսը» կրնանք գտնել Ս. Գիրքի տարբեր
բաժիններու մէջ:
Կարդայ համարները եւ յարմար լոյսերուն միացու՛ր:
Սաղմոս 139:11-12 Եթէ ըսեմ՝ «խաւարը թող զիս պարուրէ, ցերեկը թող
գիշեր դառնայ իմ շուրջս» նոյնիսկ խաւարը քեզի համար խաւար չէ եւ
գիշերը ցերեկի պէս լուսաւոր է: Խաւար եւ լոյս քեզի համար միեւնոյնն են:
Սաղմոս 27:1 Տէրն է լոյսս եւ փրկութիւնս, որմէ՞ պիտի վախնամ ես: Տէրն է
կեանքիս ապաւէնը, որմէ պիտի դողամ ես:
Սաղմոս 37:6 Ցերեկի պէս պիտի շողացնէ արդարութիւնդ, իրաւունքդ՝
կէսօրուան արեւուն պէս:
Սաղմոս 119:105
Եզեկիէլ 1:4

Խօսքդ ճրագ է քայլերուս, լուսաւորող ճամբաներուս

Բռնկած կրակ կուգար որուն բոլորտիքը պայծառութիւն

director@sourphagop.org						
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O|rn e ji,t badasqanu
Mangabardezi angivn

Ampo.]axo4vr usd >ovgasi Avydaranin 9.12-13
g\irignanar5 Ar2age45 cdnyn5 ama3i5 ovdyliku5 2ovg5
hax5 pavagana[a’
Yrp 0ru 666666666666665 dasnyrgov a,agyrdnyru
m0dyxan #isovsi yv usin7
6 6666666666 =o.owovrtu5 orbeszi yr;an ,r]aga3 civ.yrn
ov acaragnyru5 hanc[in yv ovdylik 66666665 orowhydyv
hos 6666666 dy. ynk1
#isovs anonx usav7
6 To4vk dovek anonx 666666661
Anonk usin7
6 Ampo.] myr ovnyxa/u hinc 666666 yv yrgov 666666
e7 pa3x y;e g4ovzys5 g4yr;ank =o.owovrtin hamar
6666666666666 gyragovr gu cnynk1
12										
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O|rn e ji,t badasqanu
Naqagr;aran A7 P7 yv C7tasarannyrov angivn
176 O|r darin dy.i ovnyxav ha3
ciryrov civdu1

676 O|w e a3n Sovrp ;arcmani[u or
cra/ e 8Naryg9u1

a76 301
p76 405
c76 451
t76 1

a76 S7 Y.i,e Badmi[
p76 S7 Tavi; An3a.;
c76 S7 Mowses Kyr;o.
t76 S7 Cricor Narygaxi

276 O|r cirku a-a]in ancam
ha3yreni ;arcmanovyxav1
a76 myr ha3yreni cirku
p76 garmir clqargigu
c76 Asdova/a,ovn[u
t76 #a3smavovrku

776 A3s [ors S7 Avydarani[nyren
o|w p=i,g er1

376 O|w sdy./yx ha3 Ciryru1
Sovrp M66666 66666x
476 O|vr er ha3 cr[ov;yan a-a]in
gytronu1

66666666d

W

576 O|w e a3n Sovrp ;arcmani[u or
cra/ e 8Havadow Qosdowanim9u1
a76 S7 Y.i,e Badmi[
p76 S7 Tavi; An3a.;
c76 S7 Mowses Kyr;o.
t76 S7 Nyrses <norhali

a76 S7 Mad;eos
p76 S7 Margos
c76 S7 >ovgas
t76 S7 #owhannes
876 A3s dari Hogdympyri o|r 0ru
S7 Qa[in Civdu gu d0nynk1
a76 10
p76 17
c76 24
t76 29
976 #isovs i|n[ [a’i ja,ow
gyragryx 5,000 u1
a76 5 hax yv yrgov 2ovg
p76 5 2ovg yv yrgov hax
c76 5 hax yv hinc 2ovg
t76 2 hax yv yrgov 2ovg
1076 Kani| go.ow ja, avylxav1
a76 2
p76 5
c76 12
t76 5,000

director@sourphagop.org						

13

Մաշտոցի Արձագանգ							

Հոկտեմբեր 2010

O|rn e ji,t badasqanu
Naqagr;aran T7 Y7 yv Z7 tasarannyrov angivn
1. Ամբողջացո՛ւր:
Ախթամարի Ս. Խաչ եկեղեցին կը
գտնուի ----- լճին մէջ: Կառուցուած է
912-921 թուականներուն
Գ----- Ա------- յանձնարարութեամբ:
Ճարտարապետն է ------- :

2. Վերի նկարը, Ախթամարի Ս. Խաչ
եկեղեցւոյ, առնուած է Սեպտեմբեր
10, 2010 ին: Ի՞նչ սխալ կայ այս
նկարին մէջ:
-------------------------------------------3. Ղուկաս 10.3 ին մէջ Յիսուս
որո՞նց ըսաւ «Հունձքը առատ է,
բայց մշակները՝ քիչ. հետեւաբար
խնդրեցէք հունձքի Տիրոջմէն, որ
իր հունձքին համար մշակներ
պատրաստէ եւ ղրկէ:
--------------------- աշակերտներուն:
4.Հետեւեալներէն ո՞վ Ս.
Թարգմանիչներուն մաս չի կազմեր:
ա. Եղիշէ
բ. Ներսէս Շնորհալի
գ. Դաւիթ Անյաղթ
դ. Թորոս Ռոսլին

Ճ------ զ----------- եւ զ---- Իմանալ
զ---- հ------6. Ո՞վ էր Քրիստոսի կրտսերագոյն
Առաքեալը:
ա. Մատթէոս
բ. Մարկոս
գ. Ղուկաս
դ. Յովհաննէս
7. Յիսուս 10 բորոտներ բժշկեց
ինչպէս կը կարդանք Ղուկաս 17.1119 ին մէջ: Այս բորոտներէն քանի՞
հոգին Յիսուսի շնորհակալութիւն
յայտնեց:
ա. 1
բ. 3
գ. 7
դ. 10
8. Ի՞նչ էր Զակքէոսի գործը:
Մ-------:
9. Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք Ս. Խաչի
գիւտը:
Կիրակի՝ Հոկտեմբեր --, 2010:
10. Ըսէ’ մէկ բառով՝
Ոսկի Բերան Ունեցող
Ս. Յովհան Ո--------

5. Գրէ՛ հայերէնի թարգմանուած
առաջին նախադասութիւնը:
14										

www.sourphagop.org

Մաշտոցի Արձագանգ							

Հոկտեմբեր 2010

Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը
Երկրորդականի անկիւն

1. Ախթամարի Ս. Խաչ եկեղեցւոյ
հարաւային ճակատին վրայ
քանդակուած է Իսահակի
զոհաբերութիւնը: Ասիկա որո՞ւ
զոհաբերութեան նախօրինակն է:
------------------------------2. Ըստ հին կտակարանեան
այլաբանական բացատրութեան,
Քրիստոս որո՞ւ տեսքը ունէր:
------------3. Աստուածաշունչի հայերէնի
առաջին թարգմանութիւնը
կատարուեցաւ հետեւեալ յունարէն
թարգմանութենէն:

6. Սուրբ թարգմանիչներէն ո՞ր
երկուքը 5րդ դարու թարգմանիչներու
խումբին կը պատկանին:
ա. --------------------------բ. ---------------------------7. Ո՞ր սուրբ թարգմանիչն է
«Վարդանանց եւ հայոց պատերազմի
մասին» հատորին հեղինակը
-------------------------------------8. Ո՞ր սուրբ թարգմանիչն է
«Մատեան Ողբերգութեան»
հատորին հեղինակը:
---------------------------------------

4. Ո՞վ է «Աշխարհի լոյսը»:

9. Ո՞ր սուրբ թարգմանիչն է
«Հաւատով Խոստովանիմ» աղօթքին
հեղինակը:

-----------------------------

------------------------------------

5. Թո՛ւէ 6 սուրբ թարգմանիչները՝
ժամակագրական կարգով:

10. Ո՞ր սուրբ թարգմանիչը
փիլիսոփայական բանավէճերու մէջ
միշտ յաղթող էր:

Եօթ-------- կամ Septuagint LXX

ա. ----------------------բ. ---------------------գ. ----------------------դ. ---------------------ե. ------------------------զ. -------------------------

----------------------------

.
director@sourphagop.org						
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Կարճ լուրեր Կիրակնօրեայ Դպրոցէն
. Կիրակի՝ 19 Սեպտեմբեր 2010ին Կիրակնօրեայ Դպրոցի աշակերտութինը,
ուսուցչական կազմը ու տնօրէնը մասնակից եղան Ս. Պատարագի արարողութեան եւ
հաղորդուեցան:
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Նոյեմբեր 2010 (ԺԸ տարի թիւ 3)

Այս թիւով.......
Նոյեմբեր ամսուան բացատրական
տօնացոյց: 		
		
Էջ 2-4
Տօն՝ Սուրբ Հրեշտակապետերու
Գաբրիէլի եւ Միքայէլի,
Տօն՝ Սուրբ Առաքեալներու
Անդրէասի եւ Փիլիպպոսի
Յիսնակ
Սուրբ Գրիգոր Սքանչելագործ
Սուրբ Յովհան Ոսկեբերան
Սուրբ Կոյսի Տաճար ընծայումը
Բացատրութիւն՝ Հայց. Առաք. Ս.
Եկեղեցւոյ պատարագին
Էջ 5-7
Պատարագի խորհուրդին
հաստատումը
Պատարագ՝ զոհ, ընծայ, նուէր
Համացանցէն քաղուած 		

Էջ 8

Եզակի Գիրեր				

Էջ 9

Յիսուսի Այլակերպութիւնը
Յիսուս եւ Զակքէոս		

Էջ 10

Qa[kari hy.inag`
+o.owrtagan warbyd5
_OVPYN NALPANT#AN

էջ 11

Յիսուս՝ ճշմարիտ Որթատունկը Էջ 12
Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Հաւատք

Հ....Հրեշտակապետ

Կրօն

Էջ 13-16

Ամսուան Համարը
«Առաւել Աստուծո՛յ հնազանդիլ պէտք է
քան թէ մարդոց:»
Առաքեալներուն Գործերը 5.29

Եկեղեցի

Լեզու

www.sourphagop.org								

Մշակոյթ
director@sourphagop.org
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Նոյեմբեր ամսուան բացատրական տօնացոյց
Շբթ. 6
Շբթ. 13
Շբթ. 20
Կիր. 21
Շբթ. 27

Սբ. Հրեշտակապետացն Գաբրիէլի եւ Միքայէլի
Սց. Առաքելոց Անդրէի եւ Փիլիպպոսի
Տօն Ամենայն Սրբոց
Բարեկենդան Յիսնակաց Պահոց, Սբ. Կոյսի Տաճար ընծայում
Ս. Գրիգոր Սքանչելագործ

Տօն՝ Սուրբ Հրեշտակապետերու Գաբրիէլի եւ Միքայէլի
Նոյեմբեր ամսուան առաջին կամ երկրորդ
Շաբաթ օրը, Հայց. Եկեղեցին կը յիշատակէ
հրեշտակապետեր Գաբրիէլի եւ Միքայէլի տօնը:
Հրեշտակ կը նշանակէ պատգամաւոր, առաքեալ
«ղրկուած»: Նախապէս անոր կը տրուէր երկնային
դեսպան, պատգամաւոր, եւ կամ սուրհանդակ
նշանակութիւնը: Աստուածաշունչը կը վկայէ
որ հրեշտակները իբրեւ լուսեղէն ստեղծուած
են առաջին օրը, լոյսի հետ միասին: Անոնք
ժամանակի ներգործութենէն չեն ազդուիր եւ
սեռական յատկանիշներ չունին:
Աստուածաշունչին մէջ հրեշտակներու
մասին ակնարկութիւնները շատ են: Անոնք կը
Միքայէլ հրեշտակապետը Իսրայէլի
ժողովուրդի համար մարտնչելու ընթացքին: ներկայացուին իբրեւ բազմաթիւ, մեծագործ եւ
Երուսաղէմ, ձեռ. 2027, էջ 4բ, Աստուածաշունչ զօրաւոր էակներ: Հին Կտակարանին մէջ անոնք
1266 թ. Կիլիկիա, ծաղկող՝ Թորոս Ռոսլին
Աստուծոյ ներկայացուցիչները կը նկատուին,
միջնորդներ հոգեւոր եւ նիւթեղէն աշխարհներուն միջեւ: Անոնք ունին իրենց ղեկավարները
որոնցմէ ամենէն աւելի ծանօթ են Գաբրիէլը եւ Միքայէլը: Հին միջնադարեան
մանրանկարչութեան մէջ յատկապէս, կը գտնենք Գաբրիէլ հրեշտակապետի պատկերը,
Տիրամօր աւետելու ատեն:

Տօն՝ Սուրբ Առաքեալներու Անդրէասի եւ Փիլիպպոսի
Անդրէաս առաքեալը Պետրոս առաքեալի եղբայրն էր, որ իրեն պէս ձկնորս էր:
Սկիզբը, Անդրէասը աշակերտեր է Ս. Յովհաննէս Մկրտիչին եւ Յիսուսը գտնելէ ետք,
անմիջապէս իր եղբայրը Պետրոսը գտաւ ու ըսաւ անոր «Մեսիան գտանք» «Յովհ. 1.35-42»:
Ըստ աւանդութեան, Ս. Անդրէաս առաքեալ կը քարոզէ Յունաստանի եւ փոքր Ասիոյ մէջ եւ
կը նահատակուի X ձեւով խաչի մահով, Յունաստանի մէջ:
Փիլիպպոս առաքեալը Բեթսայիդէն էր, Անդրէասի եւ Պետրոսի քաղաքէն: Յիսուս էր
որ երբ Գալիլիա գացած ատեն Փիլիպպոսը տեսաւ, անոր ըսաւ «Հետեւէ՛ ինծի»: Անդրէասն
ալ իր կարգին գտաւ Բարթողոմէոսը «Նաթանայէլը» եւ Յիսուսի ներկայացուց «Յովհ. 1.4351»: Ըստ աւանդութեան կը նահատակուի Եփեսոսի մէջ խաչի մահով:
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Սողոմոն Իմաստուն արքայի կառուցած տաճարի մանրակերտը
Յիսնակ
Յիսնակը՝ 50 օրերու միջոց մըն է՝ որուն ընթացքին կը պատրաստուինք տօնելու
Յիսուսի ծնունդն ու աստուածայայտնութիւնը որ տեղի կ’ունենայ Յունուար 6ին: Յունուար
6էն 50 օրեր ետեւ հաշուելով կը հասնինք Նոյեմբեր 18ին, հետեւաբար այդ թուականին ամենէն
մօտ Կիրակին Յիսնակի Բարեկենդանն է:
Կար ժամանակ, երբ Յիսնակի ամբողջ տեւողութեան պահք կը պահուէր, Ս. Յարութեան
նախորդող մեծ պահքին պէս: Սակայն ներկայիս սովորական Չորեքշաբթիի եւ Ուրբաթի
պահքերէն զատ երեք շաբաթներու վերածուեր է Յիսնակի Պահքը: Առաջին շաբաթը Յիսնակի
Պահք, Դեկտեմբերին՝ Ս. Յակոբի պահք, իսկ Յունուարին՝ Ս. Ծննդեան պահք:

Սուրբ Գրիգոր Սքանչելագործ

Ս. Գրիգոր Սքանչելագործը ծներ է Պոնտոսի (Սեբաստիա) Նեոկեսարիա
քաղաքին, ազնուական ընտանիքի մը մէջ, շուրջ 210 թ.: Գրիգորը մտադիր էր
հմտանալ օրէնսգիտութեան և հռետորութեան մեջ, սակայն Աստուած անոր եւ
իր եղբօր համար այլ ճանապարհ նախասահմաներ էր. Անոնք ուսում ստացան
Աթենքի մէջ, ապա՝ Պաղեստինեան Կեսարիա քաղաքին մէջ՝ աշակերտելով
այն ժամանակուայ
ամենահեղինակաւոր քրիստոնեայ մտաւորականին՝
Որոգինեսին: Նեոկեսարիա վերադառնալով` ան կը ձեռնադրուի քաղաքի
եպիսկոպոս: Աւանդութեան համաձայն` Ս. Գրիգորի եպիսկոպոս ձեռնադրուելու
օրերուն Նեոկեսարիոյ մէջ հազիւ 17 քրիստոնեայ կար, իսկ մահուան օրերուն՝
ընդամէնը 17 հեթանոս: Իր անուան հետ կապուած բազմաթիւ հրաշքներու համար
արժանացեր է «Սքանչելագործ» մակդիրին:
Ս. Գրիգոր աչալրջութեամբ կառավարեց թէ՛ իրեն վստահուած թեմն ու ժողովուրդին և
թէ՛ եղաւ մեծ մատենագիր՝ թողելով բազմաթիւ աստուածաբանական երկեր:
Ան վախճաներ է 270 թ. խաղաղ մահուամբ: Հայ Առաքելական Եկեղեցին Ս. Գրիգոր
Սքանչելագործի, Նիկողայոս Հայրապետի և Միւռոն եպիսկոպոսի յիշատակը կը տօնէ Ս.
Խաչի Ժ. կիրակիին յաջորդող շաբաթ օրը:
director@sourphagop.org						
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Սուրբ Յովհան Ոսկեբերան (344/54-407 թթ.)

Սուրբ Յովհան Ոսկեբերանը ընդհանրական եկեղեցւոյ տասներկու
վարդապետներէն մէկն է: Ծնած է Անտիոքի մէջ, ազնուական ընտանիքի
մէջ, ազգութեամբ՝ ասորի: Հայրը մահացեր է երբ ան տակաւին մանուկ
էր: Մօր բարի խնամքի շնորհիւ ստացեր է լաւ կրթութիւն՝ ուսանելով
ժամանակի հռչակավոր հռետոր և ճարտասան Լիբանիոսի մօտ:
380 թուականին Մելիտոս եպիսկոպոսի թախանձագին
հարկադրանքով սարկաւագ կը ձեռնադրուի: 386 թուականին
Մելիտոսին յաջորդած Փլաբիանոս հայրապետը զայն քահանայ
կը ձեռնադրէ: 397 թուականին կը վախճանի Կոստանդնուպոլսոյ
Նեկտարիոս պատրիարքը, Արկադիոս կայսրը, տեղեակ ըլլալով
սուրբ Յովհան Ոսկեբերանի համբաւի մասին, կը պատուիրէ, որպէսզի
զայն անմիջապէս, անաղմուկ բերեն Կոստանդնուպոլիս՝ պատրիարք
ձեռնադրելու: 398 թուականին տեղի կ’ունենայ անոր ձեռնադրութիւնը:
Իր հօտին նուիրուած հովիւը ոչ միայն քաղցրութեամբ կը խրատէր,
այլ երբեմն՝ յանդիմանութեամբ, այդ էր պատճառը, որ շուտով անուանի
հայրապետը շատ հակառակորդներ կ’ունենայ: Այդ հակառակորդներու
շարքին մէջ էր նաեւ Եւդոքսիա թագուհին, որ կը յանդիմանուէր
հայրապետի կողմէ արքունական յոռի բարքերու պատճառով: Իր
թշնամիներու սադրանքով 403 թուականին ան կ’աքսորուի, սակայն
վախնալով ժողովուրդի ցասումէն և այդ օրերուն տեղի ունեցած
երկրաշարժէն՝ արքունիքը ետ կը բերէ հայրապետին: 404 թուականին Ս.
Յովհան Ոսկեբերանը դարձեալ կ’աքսորուի Կիլիկիայի Կոկիսոն քաղաքը,
աւելի ուշ՝ Բիւզանդիա: Չդիմանալով ճանապարհի դժուարութիւններուն՝ 407 թուականին կը
մահանայ: Անոր արտասանած վերջին բառերն են. «Փա՛ռք քեզ, Աստուա՛ծ, փա՛ռք քեզ, ամէն
ինչի համար փա՛ռք քեզ»:
438թ. սուրբի մարմինը մեծ հանդիսաւորութեամբ կը բերուի եւ կ’ամփոփուի Կ. Պոլսոյ Ս.
Առաքելոց եկեղեցւոյ մէջ:
Ընդհանրական եկեղեցւոյ այս անխոնջ մշակի ոսկեբերան խօսքերը դարեր շարունակ
առաջնորդեր և կրթեր են բազում եկեղեցական սերունդներ: Անոր խօսքերէն կատարուած
մէջբերումներու կը հանդիպինք ամենուր: Ան յայտնի է իր Աստուածաշունչ մատեանի
գիրքերու մեկնութիւններով: Բազմատեսակ է անոր մատենագրական վաստակը`
մեկնութիւններ, ճառեր, ներբողներ, թղթեր և այլն, որոնք իրենց բարերար ազդեցութիւնն են
թողեր քրիստոնէական մտքի պատմութեան վրայ: Անոր գործերը հայերէնի թարգմանուէր
են, արդէն իսկ իր կենդանութեան օրերուն:
Հայ Առաքելական Եկեղեցին Ս. Յովհան Ոսկեբերանի յիշատակն ամէն տարի կը տօնէ
երկու անգամ, նախ՝ Տասներկու վարդապետներու շարքին` Խաչվերացի Զ կիրակիին
յաջորդող շաբաթ օրը, ապա՝ առանձին` Խաչվերացի Է կիրակիին յաջորդող շաբաթ օրը:

Ս. Կոյսի Տաճար Ընծայումը

Մարիամի ծնողքը ուխտեր էին իրենց զաւակը ընծայել Տիրոջ: Երբ Մարիամ 1
տարեկան եղաւ, ծնողքը զինք Տաճար տարին՝ Աստուծոյ ընծայելու: Ծնողքը զինք ամէն տարի
Տաճար տարին մինչեւ Մարիամի 7րդ տարեդարձը: Եօթը տարեկանէն սկսեալ, Մարիամը
սկսաւ Տաճարին մէջ ապրիլ1 Ան ստացաւ Ս. Հոգիին 7 շնորհքները՝ եւ զարդարուեցաւ
7ը առաքինութիւններով: Ան բնակեցաւ Տաճարին մէջ իբրեւ անբիծ աղաւնի, աճեցաւ եւ
զարգացաւ հասակով եւ իմաստութեամբ: Մարիամ իր առաքինի վարքով 7ը տարիներ
մնաց տաճարին մէջ եւ ամէն օր հոգիով կը կրթուէր պարկեշտութեան մէջ:
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Բացատրութիւն՝ Հայց. Առաք. Սուրբ Եկեղեցւոյ Պատարագին «շար. 1»
Վերջերս երբ կը մտածէի Ս. Պատարագի բացատրութեան ներկայացում մը ընել մեր Կիրակնօրեայ
Դպրոցի 6րդ դասարանի աշակերտներուն, յիշեցի գրադարանիս մէջ ունեցած եւ ժամանակին մեծ հաճոյքով
կարդացած Բերիոյ Թեմի տարիներու Բարեջան Առաջնորդ, եւ մեր Ս. Յակոբ Եկեղեցւոյ այժմու Հոգեւոր
Տեսուչ՝ Գերշ. Տ. Սուրէն Ս. Արք. Գաթարոյեանի «Բացատրութիւն Ս. պատարագի» բաժինը 1998ի Հալէպի
մէջ հրատարակուած Ս. Պատարագ Հայց. Առք. Եկեղեցւոյ գրքոյկը: Հետեւաբար որպէս հիմ ունենալով այդ
գրութիւնը, այս եւ յաջորդող մի քանի թիւերուն մէջ պիտի ներկայացնեմ հոն տրուած բացատրութիւնը, միշտ
ի մտի ունենալով յատկապէս մեր դպրոցի 6րդ դաստարանի աշակերտները:		
Թորոս Պապիկեան

Պատարագի խորհուրդին հաստատումը

Հայց, Եկեղեցւոյ եօթը խորհուրդներէն մէկն է սուրբ հաղորդութիւնը որ կը տրուի
սուրբ պատարագին ընդմէջէն:
Ան ոգեկոչումն է վերջին ընթրիքի յիշատակին, ուր Յիսուս ինքզինք մատուցեց
առաքեալներուն՝ ըսելով ըստ Յովհաննէս աւետարանիչին թէ՝ «Ան որ չուտէ իմ մարմնէս
եւ չխմէ իմ արիւնէս՝ չի կրնար յաւիտենական կեանք ժառանգել» Յովհաննու 6.53
Յիսուս իր մարմինն ու արիւնը որպէս փրկութեան երաշխիք տուաւ մարդոց վերջին
ընթրիքին, ուր ան հաստատեց մեղսաքաւիչ հաղորդութեան խորհուրդը: Սեղանէն առաւ
հացը, օրհնեց, եւ աշակերտներուն տալով ըսաւ «առէ՛ք, կերէ,ք, այս է մարմին իմ՝ որ վասն
ձեր եւ բազմաց բաշխի ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց»: Ապա գինիին բաժակը առաւ,
օրհնեց, գոհացաւ, եւ աշակերտներուն տալով ըսաւ «Արբէ՛ք ի սմանէ ամէնեքեան այս է
արիւն իմ՛ նորոյ ուխտի, որ յաղաքս ձեր եւ բազմաց սեղանի, ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն
մեղաց»:
Աստուածորդին վերոյիշեալ բառերը արտասանելով յաւիտենական ուխտ մը կնքեց իր
առաքեալներուն հետ, ուխտ մը որ պիտի իմաստաւորուէր իր խաչելութեան խորհուրդով եւ
իր իսկ անձին պատարագումով: Քրիստոս աշխարհ եկած էր որպէս միջնորդ հաշտութեան՛
հօր Աստուծոյ եւ ադամական մեղքով այլասերած մարդկութեան միջեւ: Այս նուիրական
առաքելութիւնը կ՛իրագործուէր փրկագործութեան խորհուրդով: Յիսուս իր մարմինն ու
արիւնը որպէս գրաւական կու տար մարդկութեան, ինչպէս Պօղոս առաքեալ հարազատօրէն
մեկնաբանելով պիտի ըսէր.
director@sourphagop.org						
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«Միթէ չէ՞ք գիտեր, որ ձեր մարմիններուն համար մասանաւոր գին վճարուած է,
փառաւորեցէք զԱստուած ձեր մարմիններուն մէջ» Ա Կորնթացիս 6.19
Ս. Պատարագի խորհուրդով՛ առաջին հերթին մենք կը յիշատակենք Աստուծոյ որդիին
մարդեղութեան խորհուրդը. Քրիստոս մարդացաւ, որպէսզի մարդը վերստին բարձրանայ
այն պատուանդանին, ուրկէ ինկած էր ան նախածնողներու մեղանչումէն ետք: Այդ էր
Աստուծոյ որդիին առաքելութիւնը եւ այդ առաքելութեան ամբողջացումը պիտի ըլլար, անոր
փրկագործութեան խորհուրդը՝ Սուրբ Պատարագումը:
Պատարագը անարիւն զենումն է Քրիստոսի, փրկագործութեան խորհուրդն է ան, որ
կը կատարուի մեր մեղքերու բնաջնջման եւ մեր հոգիներու փրկութեան համար:

Խորհրդաւոր Ընթրիք

Պատարագ՝ զոհ, ընծայ, նուէր

Սուրբ Պատարագի խորհուրդով Քրիստոս որպէս Աստուածային գերազանց սիրոյ
արտայայտութիւն ինքզինք կ՛ընծայէ, կը զոհուի մեր փրկութեան համար: Ճշմարտօրէն Ս.
Պատարագը Աստուծոյ սէրը ներկայացնող Աստուծոյ որդիին զոհաբերութեան խորհուրդն
է ուր ամէն անգամ պատարագուող «Գառն Աստուծոյ»ն իր մարմինն ու արիւնը կու տայ
մեղանչական բնութեամբ անկումի ենթակայ մարդուն, որպէս Աստուածային գերազանց
սիրոյ արտայայտութիւն:
Ինչպէս վերջին ընթրիքի սեղանին վրայ հացն ու գինին Քրիստոսի օրհնութեամբ
փոխակերպուեցան Փրկչին Մարմնոյն ու Արեան, նմանապէս ամէն Ս. Պատարագի
խորհուրդին՝ Ս. Սեղան ընծայուող ՆՇԽԱՐն ու ԳԻՆԻն նուիրագործուելով ու սրբագործուելով
գերահրաշօրէն կը փոխակերպուին եւ հաւատացեալներուն կ’ընծայուին որպէս մեղսաքաւիչ
Ս. Հաղորդութիւն, որպէս Մարմին եւ Արիւն Քրիստոսի:
Յովհաննէս Ա. Մանդակունի (հաւանաբար 400-483/84 կամ 498/499), հայոց
կաթողիկոս (ըստ որոշ աղբիւրներու՝ 471/472-483/84, ըստ ուրիշներու՝ 485-498/499),
վարդապետ և հայրապետ, հետեւեալ բառերով կը ներկայացնէ Մեծ եւ Սքանչելի խորհուրդը
հաւատացեալներուն:
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«Այսուհետեւ որպէս լոկ հաց մի՛ նայիր անոր, եւ ոչ ալ որպէս գինի նկատի ունեցիր
կամ ընդունիր զայն, որովհետեւ Ս. Խորհուրդին ահաւորութիւնը Թէպէտեւ անտեսանելի
է, սակայն անոր զօրութիւնը իմանալի եւ զգալի:
Մենք ճշմարիտ հաւատքով Քրիստոսն է, որ կ’ընդունինք Ս. Սեղանին վրայ, Անոր
է, որ կը մօտենանք, Զայն կը տեսնենք, կը շօշափենք, կը համբուրենք, կը ճաշակենք՝ զայն
ընդունելով մեր ներսիդին եւ կը դառնանք մարմինը, անդամներն ու որդիները Աստուծոյ»
Ճառք, էջ 168:
Յաջորդիւ պիտի ներկայացնենք Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Ս.
Պատարագի արարողութիւնն ու անոր բացատրութիւնը:
Նախ ըսենք, որ Ս. Պատարագի արարողութիւնը 4 մասերէ կը բաղկանայ:
1. Պատրաստութիւն
2. Ճաշու Պաշտօն
3. Բուն Պատարագ
4. Արձակում

Գօտի
ԺԸ դար, Կարս
Ս. Էջմիածնի Գանձատուն

Կանթեղներ
Ս. Էջմիածնի գանձատուն

Սուրբ սեղանի խաչ
Թ. դար սկիզբ, Ախալցխայ

Կաթողիկոսի
ծիսական
հանդերձանքը
Ս. Էջմիածնի Մայր տաճարի
թանգարան

director@sourphagop.org						
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Համացանցէն Քաղուած
Եղեգի ծառը
Պարտիզպան մը ունէր եղեգի ծառերու խումբ մը իր պարտէզին մէջ:
Օր մը ան կեցաւ ամենաերկարին առջեւ ու ըսաւ «Քեզի պէտք ունիմ», եղեգի
ծառը պատասխանեց «Պարտիզպան, զիս գործածէ ինչպէս որ կ՛ուզես»:
Պարտիզպանը լրջանալով աւելցուց «Բայց քեզ գործածելու համար, պէտք է
քեզ կտրեմ»:
Եղեգի ծառը զարմացաւ, վախցաւ ու հարցուց՝ «Զիս կտրե՞ս, ոչ, ես
ամենագեղեցիկն եմ այս պարտէզին մէջ: Զիս գործածէ ինչպէս որ կ՛ուզես
բայց կը խնդրեմ մի կտրեր զիս:»
Պարտիզպանը ըսաւ՝«Բայց եթէ չի կտրեմ քեզ, պիտի չկրնամ գործածել քեզ»:
Եղեգի ծառը լռութեամբ մտածեց, խոնարհեցուց գլուխը ու ըսաւ՝ «Եթէ
իրապէս միակ ձեւն է զիս գործածելու, ուրեմն կտրէ զիս»:
Պարտիզպանը կտրեց եղեգի ծառը, փրցուց անոր ճիւղերը ապա կէսէն,
երկայնքին, բաժնեց երկուքի:
Մէջը փորելէ եւ պարպելէ ետք, հասցուց մինչեւ ջուրի աղբիւրը, եւ
մէջէն ջուրը հոսեցնելով ջրեց իր պարտէզը:
Պարտէզը ծաղկեցաւ եւ դարձաւ պտղաբեր:
Եղեգի ծառը տուաւ իր կեանքը որպէսզի ուրիշներուն օգնէ: Ամէն
օր մեր շուրջը շատեր իրենց կեանքն ու ժամանակը կը տրամադրեն մեր
լաւութեան համար, օրինակ մեր ծնողներն ու ուսուցիչները:
********************************

Կրօնի դասին մէջ սորվեցանք որ ամէն ինչի պատասխանը Յիսուսն է:
8										

www.sourphagop.org

Մաշտոցի Արձագանգ							

Նոյեմբեր 2010

Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը
Հոկտեմբեր ամսուան պատասխանները
Մանկապարտէզի անկիւն
կ՛իրիկնանար, Արձակէ, գտնեն, ամայի,
ուտելիքը, հաց, ձուկ, բաւականաչափ

5. Ճանաչել զԻմաստութիւն եւ զԽրատ,
իմանալ զբանս հանճարոյ 6. դ. Յովհաննէս
7. ա. 1 8. Մաքսապետ 9. 24 10. Ոսկեբերան

Նախակրթարան Ա. Բ. Գ. անկիւն
1. բ. 405 2. գ. Աստուածաշունչը, 3. Մեսրոպ
Մաշտոց 4.Վաղարշապատ 5. դ. Ս. Ներսէս
Շնորհալի 6. դ. Ս. Գրիգոր Նարեկացի 7. գ.
Ս. Ղուկաս 8. գ. 24 9. ա. 5 հաց եւ 2 ձուկ 10.
գ. 12
Նախակրթարան Դ. Ե. Զ. անկիւն
1. Վանայ, Գագիկ Արծրունի, Մանուէլ
2. Գմբէթին վրայ խաչ չկայ 3.
Եօթանասուներկուքին 4. դ. Թորոս Ռոսլին

Երկրորդականի անկիւն
1. Յիսուսի 2. Ադամի 3. Եօթանասնից 4.
Քրիստոս 5. ա. Ս. Մեսրոպ Մաշտոց բ. Ս.
Եղիշէ Պատմիչ գ. Ս. Դաւիթ Անյաղթ դ. Ս.
Մովսէս Քերթող ե. Ս. Գրիգոր Նարեկացի.
զ. Ս. Ներսէս Շնորհալի 6. Ս. Մեսրոպ
Մաշտոց, Ս. Եղիշէ Պատմիչ 7. Ս. Եղիշէ
Պատմիչ 8. Ս. Գրիգոր Նարեկացի. 9. Ս.
Ներսէս Շնորհալի 10. Ս. Դաւիթ Անյաղթ
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Յիսուսի Այլակերպութիւնը
Մատթէոս 17:11-19

Լուսաւոր ամպ մը ծածկեց զիրենք, ամպին մէջէն ձայն մը լսուեցաւ որ
կ՛ըսէր ...
Կտորները կարգով յարմարցուր եւ գտիր թէ ի՞նչ կ՛ըսէր ձայնը
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Յիսուս եւ Զակքէոս (Ղուկաս 19:1-10)
1 - Զակքէոս
ա - դրամ փոխ կուտար
բ - մաքսապետ էր
գ - պարտք կը հաւաքէր

2 - Յիսուս Երիքով մտաւ
ա - կը ծրագրէր հոն գիշերել
բ - կ՛անցնէր քաղաքէն
գ - Զակքէոսը կ՛ուզէր տեսնել

3 - Զակքէոս անունով մարդ մը կ՛ապրէր 4 - Երբ Յիսուս խօսեցաւ
ա - Երուսաղէմի մէջ
ա - Զակքէոս զինք իր տունը
բ - Կափառնաումին մէջ
հրաւիրեց
գ - Երիքովի մէջ
բ - ծառէն վար ինկաւ
գ - փախաւ գնաց
5 - Յիսուս խօսեցաւ Զակքէոսին երբ
ա - ձայն մը լսեց
6 - Զակքէոս կ՛ուզէր տեսնել թէ ով է
բ - Զակքէոս զինքը կանչեց
Յիսուսը, ուրեմն
գ - վեր նայեցաւ եւ զինքը տեսաւ
ա - Իր տան տանիքը բարձրացաւ
ծառին վրայ
բ - ամբոխը հրեց առջեւ անցաւ
գ - վազեց ժանտաթզենիի մը վրայ
7 - Զակքէոս ըսաւ որ
ելաւ
ա - կ՛ուզէ Յիսուսի աշակերտ
ըլլալ
8 - Յիսուս ըսաւ Զակքէոսի
բ - ունեցածը բոլոր պիտի բաժնէ եւ
ա - շատ անիրաւ ես
աղքատ ապրի
բ - այլեւս մաքսապետ չես
գ - ունեցածին կէսը աղքատներուն
գ - այսօր այս տունը փրկուեցաւ
պիտի տայ

director@sourphagop.org						
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Յիսուս՝ ճշմարիտ Որթատունկը
Յովհաննէս 15:1-17
Որդատունկը իբրեւ զարդ չենք տնկեր: Այլ իր պտուղին համար:
Մշակը յստակ նպատակ մը ունի: Ճիւղերը պէտք է պտղատու ըլլան:
Պտուղին լաւագոյն արտայայտութիւնը Յիսուս ըսաւ (հ. 17) Սիրեցէք իրար:
Պարտիզպանը կամ մշակը կը յօտէ իր պտղատու ծառերը, որպէսզի
անոնք աւելի պտուղ տան: Մենք ալ լաւ է որ մեր կեանքի որոշ երեւոյթները
յօտենք մանաւանդ այն բաժինները որոնք ուրախութիւն չեն պատճառեր
Յիսուսի:
Օրինակ՝ անձնասիրութիւն, հպարտութիւն, նախանձ, բարկութիւն,
ատելութիւն, անպարկեշտութիւն: Պահենք միայն այն յատկութիւնները
որոնք Յիսուս մեզի կը սորվեցնէ: Սէր, ուրախութիւն, հնազանդութիւն եւ
հեզութիւն:
Այս ձեւով մեր կեանքի գէշը կը յօտուի եւ մենք կ’ըլլանք պտղատու լաւ
ծառեր: Մեր աղօթքները կը լսուին եւ մենք կը սիրենք զիրար:
Ներկէ փ, թ, ֆ գիրերը եւ գրէ ոսկեհամարը
________ ____ ___ ____ _, ____ ____ _______
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _:

մ

փ

ե

ծ

թ

ա

ֆ

գ

ո

յ

փ

ն

թ

ս

ֆ

է

փ

թ

ր

ը

ֆ

ա

յ

փ

ն

ս

թ

է

ֆ

ր

ն

փ

թ

է

ո

ֆ

փ

ր

ո

թ

վ

ֆ

մ

ա

փ

ր

դ

թ

ի

ֆ

ն

փ

թ

ք

ֆ

փ

զ

թ

ի

ֆ

ն

ք

փ

կ

թ

ը

զ

ֆ

ո

հ

փ

է

թ

ֆ

ի

ր

փ

թ

բ

ա

ր

ֆ

ե

փ

կ

թ

ա

մ

փ

ն

ե

ր

ֆ

ո

ւ

ն

հ

ա

մ

ա

թ

ր

12										

www.sourphagop.org

Մաշտոցի Արձագանգ							

Նոյեմբեր 2010

Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Մանկապարտէզի անկիւն

Ամբողջացո՛ւր ըստ Ղուկասի Աւետարանին 9.14-17
հինգ, յիսունական, տասներկու, աչքերը, կշտացան, ձուկը,
հացը, կատարեցին
Որովհետեւ շուրջ ---------- հազար մարդ կար: Յիսուս
աշակերտներուն ըսաւ.
- Նստեցուցէք զանոնք ------------- հոգինոց խումբերով:
Անոնք -------------- հրահանգը եւ նստեցուցին բոլորն ալ: Ապա
Յիսուս առաւ հինգ --------- եւ երկու ---------, ----------- երկինք
բարձրացուց, օրհնեց, կտրեց եւ աշակերտներուն տուաւ՝ որ
բաժնեն ժողովուրդին: Բոլորն ալ կերան ու ------------------, եւ
աշակերտները աւելցած կտորները հաւաքելով՝
------------------ սակառ լեցուցին:
director@sourphagop.org						

13

Մաշտոցի Արձագանգ							

Նոյեմբեր 2010

Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Նախակրթարան Ա. Բ. եւ Գ. դասարաններու անկիւն
1.- Որո՞ւ տօնը այս տարի կը տօնենք
Նոյեմբեր 20ին:
ա. Ս. Յովհաննէս Ոսկեբերան
Հայրապետ
բ. Ս. Գէորգ
գ. Ս. Անդրէաս եւ Ս. Փիլիպպոս
դ. Բոլոր Սուրբերուն

դ. 7

2.- Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք
Ս. Գաբրիէլ եւ Ս. Միքայէլ
Հրեշտակապետերուն տօնը:
ա. Նոյեմբեր 6
բ. Նոյեմբեր 13
գ. Նոյեմբեր 20
դ. Նոյեմբեր 27

7.- Ըսէ՛ մէկ բառով: Ոսկի Բերան
Ունեցող:

3.- Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք Սուրբ
Առաքեալներու Անդրէասի եւ
Փիլիպպոսի տօնը:
ա. Նոյեմբեր 6
բ. Նոյեմբեր 13
գ. Նոյեմբեր 20
դ. Նոյեմբեր 27
4.- Ս. Կոյս Մարիամ քանի՞
տարեկանէն սկսեալ սկսաւ
Տաճարին մէջ ապրիլ:
ա. 6
բ. 13
գ. 20
դ. 7

6.- Պատարագ ի՞նչ կը նշանակէ:
ա. զոհ
բ. ընծայ
գ. նուէր
դ. բոլոր վերեւ յիշուածները

Ո-------ն
8.- Գրէ՛ Հրեշտակապետին անունը:
Մ-----9.- Գրէ՛ Հրեշտակապետին անունը:
Գ-----10.- Ի՞նչ էր Պետրոս Առաքեալին
եղբօրը անունը:
ա. Ս. Յովհաննէս Ոսկեբերան
Հայրապետ
բ. Ս. Փիլիպպոս
գ. Ս. Անդրէաս
դ. Ս. Գրիգոր

5.- Յիսնակը, քանի՞ օրերու միջոց մըն
է:
ա. 6
բ. 13
գ. 50
14										
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Նախակրթարան Դ. Ե. եւ Զ. դասարաններու անկիւն
1.- Որո՞ւ տօնը այս տարի կը տօնենք
Նոյեմբեր 13ին:
ա. Ս. Յովհաննէս Ոսկեբերան
Հայրապետ
բ. Ս. Գէորգ
գ. Ս. Անդրէաս եւ Ս. Փիլիպպոս
դ. Բոլոր Սուրբերուն
2.- Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք Ս.
Կոյսին Տաճար ընծայումը:
ա. Նոյեմբեր 6
բ. Նոյեմբեր 13
գ. Նոյեմբեր 21
դ. Նոյեմբեր 27
3.- Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք Սուրբ
Գրիգոր Սքանչելագործի տօնը:
ա. Նոյեմբեր 6
բ. Նոյեմբեր 13
գ. Նոյեմբեր 20
դ. Նոյեմբեր 27
4.- Այս տարի ե՞րբ տօնեցինք Ս.
Յովհան Ոսկեբերանի տօնը:
ա. Նոյեմբեր 6
բ. Նոյեմբեր 13
գ. Հոկտեմբեր 20
դ. Հոկտեմբեր 30
5.- Յիսնակի Բարեկենդանը
Նոյեմբերի ո՞ր օրուան ամենէն մօտ
Կիրակիին կը հանդիպի:
ա. 6
բ. 16
գ. 18
դ. 31

6.- Պատարագ ի՞նչ կը նշանակէ:
----------, -----------, ------------7.- Ո՞վ էր Քրիստոնէութեան
Նախավկան:
Ս

_______ս

8.- Աստուածաշունչին մէջ ո՞ւր կը
կարդանք:
«Առաւել Աստուծո՛յ հնազանդիլ
պէտք է քան թէ մարդոց:»
Գ----ք Ա--------ց _.__
9.- Ո՞վ էր Սօղոսին ուսուցիչը:
Գ------10.- Առաքեալները քանի՞ հատ
սարկաւագ ընտրեցին:
ա. 3
բ. 7
գ. 9
դ. 11

director@sourphagop.org						
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Երկրորդականի անկիւն
1.- Որո՞ւ տօնը այս տարի կը տօնենք
Նոյեմբեր 21ին:«2 պատասխան»
ա. Ս. Կոյսի Տաճար ընծայում
բ. Բարեկենդան Յիսնակաց Պահոց
գ. Ս. Անդրէաս եւ Ս. Փիլիպպոս
դ. Բոլոր Սուրբերուն
2.- Յիսուսի ո՞ր Առաքեալը X ձեւով
խաչի մահով մահացաւ::
ա. Մատթէոս
բ. Թադէոս
գ. Բարթողոմէոս
դ. Անդրէաս
3.- Թուէ՛ Ընդհանրական Եկեղեցւոյ
12 վարդապետներէն մէկը որուն
յիշատակը տարին 2 անգամ կը
տօնենք:
ա. Ս. Յովհան Ոսկեբերան
բ. Ս. Գրիգոր Սքանչելագործ
գ. Ս. Անդրէաս
դ. Ս. Փիլիպպոս
4.- Մեր Եկեղեցւոյ 7 խորհուրդներէն
ո՞ր մէկը կը տրուի Ս. Պատարագին
ընդմէջէն:
ա. Մկրտութիւն
բ. Դրոշմ
գ. Ապաշխարութիւն
դ. Հաղորդութիւն
5.- Յիսուս մեր փրկութեան համար
ի՞նչ երաշխիք տուաւ տուաւ:
Իր ------- ու ------ը

6.- Յիսուս աշխարհ եկած էր որպէս
միջնորդ որո՞նց միջեւ:
Հօր -------- եւ ադամական -----այլասերած մարդկութեան միջեւ:
7.- Ս. Հաղորդութեան ընթացքին, Ս.
Սեղան ընծայուող ո՞ր երկու նիւթերը
կը փոխակերպուին Քրիստոսի
Մարմնին ու Արեան:
------ ու ----8.- Սուրբ Պատարագը կը բաղկանայ
4 մասերէ: Թուէ՛ զանոնք
ա.
բ.
գ.
դ.
9.- Ո՞ր Աւետարանին մէջ Յիսուսի
այլակերպութեան մասին չենք
կարդար:
ա. Մատթէոս
բ. Մարկոս
գ. Ղուկաս
դ. Յովհաննէս
10.- Գտիր 4 Աւետարաններէն միակը
որ կը ներկայացնէ Յիսուսը որպէս
Ճշմարիտ Որթատունկը:
ա. Մատթէոս
բ. Մարկոս
գ. Ղուկաս
դ. Յովհաննէս
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Դեկտեմբեր 2010 (ԺԸ տարի թիւ 4)

Դեկտեմբեր ամսուան բացատրական
տօնացոյց: 		
		
Էջ 2-4
Տօն՝ Ս. Առաքեալներու
Թադէոսի եւ Բարթողոմէոսի,
Ս. Յակոբ Մծբնայ Հայրապետ
Ս. Ստեփանոս նախավկայ
Ս. Աբգար
Ա. Քրիստոնեայ թագաւոր
Որոտման Որդիք
Ս. Նիկողայոս Հայրապետ
Բացատրութիւն՝ Հայց. Առաք. Ս.
Եկեղեցւոյ պատարագին
Էջ 5-7
Ա. Պատրաստութիւն պատարագիչ
քահանային, ընծաներուն
Բուրվառ, Նշխար, Մաս, 		
Մաղզմայ, Սկիհ
Համացանցէն քաղուած 		

Էջ 8

Եզակի Գիրեր				

Էջ 9

Անսակարկ սէր եւ ներողամտութիւն
					
Էջ 10
Բարի եւ քաջ հովիւը		
էջ 11
Նոր Պատուիրանը		
Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Հաւատք

Կրօն

Էջ 12
Էջ 13-16

#777#isovs5 S7 #agop
Qa[kari hy.inag`
+o.owrtagan warbyd5
_OVPYN NALPANT#AN

Ամսուան Համարը
«Որովհետեւ Մարդու Որդին եկաւ
կորսուածը փնտռելու եւ փրկելու:»
Ղուկասի Աւետարան 19.10

Եկեղեցի

Լեզու

www.sourphagop.org								
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director@sourphagop.org

Մաշտոցի Արձագանգ							

Դեկտեմբեր 2010

Դեկտեմբեր ամսուան բացատրական տօնացոյց
Շբթ. 4
Շբթ. 11
Շբթ. 18
Գշ. 21
Եշ. 23
Շբթ. 25
Բշ. 27
Գշ. 28

Սբ. Թադէոս եւ Բարթողոմէոս
Սբ. Նիկողայոս Սքանչելագործ հայրապետ
Սբ. Յակոբ Մծբնայ հայրապետ եւ Մարուգէ ճգնաւոր
Սբ. Աբգար Թագաւոր
Սբ. Դաւիթ մարգարէ եւ Ս. Յակոբ Տեառնեղբայր Առաքեալ
Սբ. Ստեփանոս Նախասարկաւագ եւ առաջին մարտիրոս
Սբ. Պետրոս, Սբ. Պօղոս
Սրբոց Որոտման Որդւոց Յակոբոս եւ Յովհաննէս Առաքեալներու

Տօն Սուրբ Առաքեալներու
Թադէոսի եւ Բարթողոմէոսի

Հայաստանի մէջ Քրիստոսի
աւետարանին քարոզութիւնը
առաջին անգամ մուտք գործեց
Ս. Թադէոս առաքեալի միջոցաւ:
Աստուածաշունչին մէջ ան նաեւ կը
կոչուի Ղեբէոս եւ Յուդա: Յիսուսի
Համբարձումէն ետք Ս. Թադէոս եկաւ
Եդեսիա եւ ծանր հիւանդութենէն
բժշկեց Աբգար թագաւորը: Ան մեր
երկիրը բերաւ նաեւ Ս. Գեղարդը
որ գործածուած էր Յիսուսի կողը
խոցելու խաչափայտին վրայ:
Աբգարի նամակով Ս. Թադէոս
եկաւ Արտազ գաւառը՝ Սանատրուկ
թագաւորին մօտ եւ դարձի բերաւ
թագաւորն ու Սանդուխտ կոյսը:
Սակայն, Աբգարի մահէն ետք
Սանատրուկ ուրացաւ իր հաւատքը
եւ ծանր հալածանքներ սկսաւ
քրիստոնեաներուն դէմ: Նախ նահատակուեցաւ թագաւորին դուստրը, ապա նաեւ Ս.
Թադէոս առաքեալը 46 թուին: Ս. Թադէի վանքը ներկայիս կը գտնուի Իրանի մէջ:
Բարթողոմէոս Առաքեալ կը կոչուի նաեւ Նաթանայէլ: Ան Հնդկաստանէն
վերադարձին Գողթան գաւառէն սկսաւ իր քարոզութիւնը Հայաստանի մէջ: Ըստ
աւանդութեան, ան Հայաստան բերաւ Տիրամօր սրբապատկերը եւ Անահիտ դիցուհիի
մեհեանին տեղ կառուցեց Ս. Աստուածածին եկեղեցին, ինչպէս նաեւ կուսանոց: Ըստ
աւանդութեան Ս. Թադէոս եւ Ս. Բարթողոմէոս առաքեալները իրարու կը հանդիպին
Արտաշատի կամուրջին վրայ:
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Ս. Յակոբ Մծբնայ Հայրապետ
Ե՞րբ կը տօնենք

Սուրբին յիշատակի օը կանուխէն հաստատուած է Հայ
Առաքելական եկեղեցւոյ տօնացոյցին մէջ եւ կը տօնուի ամէն
տարի Յիսնակի երրորդ Կիրակի օրուան յաջորդող շաբաթ
օրը: Այս կը նշանակէ թէ Սուրբ Յակոբին տօնը կը յիշատակենք
Դեկտեմբեր 12-18 օրերուն մէջ հանդիպող Շաբաթ օրը:

Սուրբ Յակոբի կեանքը

Սուրբ Յակոբ ծնունդով ասորի էր եւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի հօրաքրոջ որդին եւ
Պարթեւական տոհմէն: Անոնք միասին դաստիարակուած էին Կեսարիոյ մէջ: Ս. Յակոբ
որոշ ժամանակ ապրեր էր Պարսկաստանի արքունիքին մէջ, սակայն հետագային կ’ընտրէ
ճգնաւորի կեանքը եւ Ս. Հոգիին ներգործութեամբ կ’ուղուի Մծբին քաղաքի վանքերէն մէկը՝
մարուգէ ճգնաւորին մօտ: Անմասնակցած է Նիկիոյ մէջ կայացած տիեզերական ժողովին
325 թուականին: Մծբինի աթոռին համար ձեռնադրուած է եպիսկոպոս, որ գուշակուած էր
մարուգէ ճգնաւորին կողմէ: Հայ մատենագրութեան մէջ յայտնի են իր 22 ճառերէ բաղկացած
«Զգօն» գիրքը: Ս. Գրիգոր Նարեկացին հիացող մը եղած է Յակոբ Մծբնայ Հայրապետին,
որուն նուիրած է իր ներբողական գրութիւններէն մէկը:
Սուրբ Յակոբին նուիրուած «Յաղթող եւ Սուրբ Հայրապետ» անունով գեղեցիկ
շարական մը գրուած է: Այս շարականը հաւանաբար գրուած է այն դէպքին առիթով ուր
կը պատմուի թէ պարսից Շապուհ Բ. թագաւորը աշխարհածաւալ իր արշաւանքներուն
ընթացքին կը հասնի Մծբին որ կը պաշարէ 70 օրեր շարունակ: Շնորհիւ Ս. Յակոբի քաղաքին
ներսէն կազմակերպած միջոցառումներուն, ան անկարող կ’ըլլայ գրաւելու Մծբինը: Այդ
յաղթանակին առիթով Ս. Ներսէս Շնորհալի կը ձօնէ իր այդ շարականը:

Ս. Աբգար Ա. Քրիստոնեայ թագաւոր
Ս. Աբգար, ըստ աւանդութեան՝ Ա. դարու անդրանիկ քրիստոնեայ
թագաւորը, պարթեւ Արշակունի Արշամի որդին էր: Իր թագաւորութեան
մայրաքաղաքը Եդեսիան էր: Ըստ Մովսէս Խորենացիի, ան հայոց թագաւորն
էր: Մովսէս Խորենացին նաեւ կը գրէ թէ Աբգար թագաւոր լսեր է Յիսուսի
հրաշքներուն մասին եւ հաւատացեր է որ Յիսուս ճշմարիտ Աստուծոյ որդին
է, եւ նամակ ուղարկած է Յիսուսի որ գայ եւ զինք բժշկէ բորոտութենէ: Յիսուս
կը խոստանայ ղրկել իր աշակերտներէն մէկը որ բժշկէ զինք եւ կեանք շնորհէ
իրեն եւ իր հետ եղողներուն: Յիսուսի համբարձումէն ետք, Ս. Թադէոս Առաքեալ
կ’ուղուի դէպի Եդեսիա եւ կը բժշկէ Աբգար թագաւորը եւ իր հետ եղողները:
Ասկէ ետք Ս. Թադէոս Առաքեալ կ’ուղուի Աբգար թագաւորի քեռիին որդիին՝
Սանատրուկ թագաւորի պալատը: Մեր եկեղեցին Ս. Աբգար թագաւորի տօնը կը
յիշատակէ ընդհանրապէս Յիսնակի Ե. Կիրակիին նախորդող Շաբաթ օրը:
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,անդրանիկ վկան է որ իր
արիւնը թափեց՝ Յիսուս Քրիստոսը Աստուծոյ որդին վկայելով: Յիսուսի 72
աշակերտներէն մէկը որ ուրիշ 6 հոգիներու հետ նախնական եկեղեցին,
(Պետրոս առաքեալի առաջնորդութեամբ), կարգեց եկեղեցւոյ սեղանի
սպասաւոր, այսինքն՝ սարկաւագ: Նոր Կտակարանի «Առաքեալներու Գործերը»
գրքին մէջի 6-րդ գլխուն մէջ կը կարդանք 7-ը սարկաւագներուն նշանակուելու
եւ Ստեփանոսի ձեռբակալութեան պատմութիւնը, իսկ 7-րդ գլխուն մէջ
կը կարդանք իր վկայութիւնը եւ քարկոծումին մանրամասնութիւնները:
Ստեփանոսի քարկոծումը պահանջողներէն մէկն ալ Սօղոսն էր որ հետագային
եղաւ Պօղոս Առաքեալ: Մեր Եկեղեցին սուրբին օրը կը նշէ Դեկտեմբեր 25-ին,
կամ 26-ին եթէ 25-ը Կիրակի կամ պահքի օր ըլլայ:

«Ս. Ստեփանոս Նախավկայ» մանրանկար1450-ի Արծկէի Մինասի ծաղկած ճաշոցէն (Մատենադարան ձեռագիր թիւ 982)

Որոտման Որդիք

Մարկոսի Աւետարանին 3.16-19 ին մէջ կը գտնենք Յիսուսի 12 առաքեալներուն ցանկը՝
Պետրոս, Զեբեդէոսի որդիները՝ Յակոբոսն ու եղբայրը՝ Յովհաննէսը, որոնք Բոաներգես,
այսինքն Որոտացող Մարդիկ կոչեց, Անդրէասը, Փիլիպպոսը, Բարթողոմէոսը, մաքսաւոր
մատթէոսը, Թոմասը, Ալփէոսի որդին Յակոբոսը, Թադէոսը, Նախանձայոյզ Սիմոնը, եւ
Իսկարովտիացի Յուդան, որ զինք մատնեց:
Յովհաննէս Աւետարանիչ ձկնորս էր: Մինչեւ Յիսուսի հետեւիլը, կը հետեւէր
Յովհաննէս Մկրտիչին: Ան Յիսուսի ամենասիրելի առաքեալն էր եւ հետեւեցաւ իրեն
մինչեւ Գողգոթա: Խաչին վրայէն Յիսուս իրեն յանձնեց իր մօր հոգատարութիւնը: Իր եղբօր
Յակոբոսի եւ Պետրոսի հետ ան դարձաւ Երուսաղէմի եկեղեցւոյ սիւներէն մէկը: Հետագային,
իր գործունէութեան վայրը հանդիսացաւ Եփեսոսի եկեղեցին: Տիրոջ կամքով, Յովհաննէս
Առաքեալ միւս առաքեալներէն աւելի ապրեցաւ եւ վախճանեցաւ 94 տարեկանին: Երբ արդէն
շատ ծեր էր, իր քարոզներու ընթացքին շարունակ կը կրկնէր. «Զաւակնե՛րս, սիրեցէ՛ք զիրար»:
Երբ իրեն կը հարցնէին թէ ինչո՞ւ յաճախ այդ բառերը կ’ըսէր. «Այս Յիսուսի պատուիրանն
է, եթէ սէր ունենաք, ուրիշ ոեւէ բանի պէտք չէք ունենար»: Ան գրած է Աւետարան, երեք
ընդհանրական նամակներ, եւ յայտնութեան գիրքը:
Յակոբոսն ալ ձկնորս է: Յակոբոսը շատ եռանդուն էր, գործունեայ, մեծ սէր եւ
նախանձախնդրութիւն ունէր Յիսուսի հանդէպ եւ դարձաւ Հրեաներու ատելութեան զոհը:
Ան գլխատուեցաւ Հերովդէս թագաւորի կողմէ 44 թուին, ըլլալով առաջին նահատակը
առաքեալներու մէջ: Հաւանաբար Քրիստոսի հանդէպ իրենց բոցավառ սիրոյ եւ
նախանձախնդրութեան պատճառով կոչուեցան Որոտման Որդիք:

Սուրբ Նիկողայոս Սքանչելագործ հայրապետը ծնած է Փոքր

Ասիայի Լիկիա գավառի Բաթարա քաղաքին մէջ (ներկայիս Անթալիոյ մօտակայքը):
Փոքր հասակէն կը կորսնցնէ մեծահարուստ և բարեպաշտ ծնողքը եւ կը մեծնայ իր
քեռիին՝ Նիկողայոս Երէց եպիսկոպոսի խնամքին տակ: Աւետարանական պատգամը՝
«Ծախէ՛ ունեցուածքդ և բաժնէ՛ աղքատներուն» (հմմտ. Մտթ. 19.21), իր կեանքի
նշանաբանը կը դարձնէ՝ իր խնամքը տարածելով աղքատներու, հիւանդներու,
բանտարկեալներու եւ որբերու վրայ: Ժողովուրդի կամքով կը դառնայ Զմիււռնիոյ
եպիսկոպոսը: Հալածանքներու ընթացքին կ’աքսորուի, սակայն չի դադարիր ամէն տեղ
Աւետարանը քարոզելէ: Խաղաղութիւն վերահաստատուելուն պէս կը վերադառնայ
իր աթոռը: Կը մասնակցի 325 թ. Նիկիոյ Տիեզերական ժողովին: Կը մահանայ 326թ.:
Ընդհանրական Եկեղեցւոյ ամենասիրուած սուրբերէն է` առաւելաբար յայտնի է Santa
Claus անունով:
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Բացատրութիւն՝ Հայց. Առաք. Սուրբ Եկեղեցւոյ Պատարագին «շար. 2»
Կը շարունակենք ներկայացնել Բերիոյ թեմի տարիներու Բարեջան Առաջնորդ, եւ մեր Ս. Յակոբ
Եկեղեցւոյ այժմու Հոգեւոր Տեսուչ՝ Գերշ. Տ. Սուրէն Ս. Արք. Գաթարոյեանի «Բացատրութիւն Ս. պատարագի»
բաժինը 1998ի Հալէպի մէջ հրատարակուած Ս. Պատարագ Հայց. Առք. Եկեղեցւոյ գրքոյկը:

Ս. Պատարագի արարողութեան 4 մասերը:

Ինչպէս անցեալ անգամ նշեցինք, Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ Ս. Պատարագի
արարողութիւնը 4 մասերէ կը բաղկանայ:
1. Պատրաստութիւն
2. Ճաշու Պաշտօն
3. Բուն Պատարագ
4. Արձակում
Ա. Պատրաստութիւն
Տէրունական Աղօթքին եւ Մաղթանքին կը յաջորդէ Ս. Պատարագին առաջին
բաժինը:
1. Պատրաստութիւն պատարագիչ քահանային
Այս բաժինը կը սկսի «Խորհուրդ Խորին» շարականով: Պատարագիչ քահանան կը
գտնուի աւանդատուն զգեստաւորուելու: Նախքան զգեստաւորուիլը ան զղջման աղօթք կը
կարդայ եւ իր մեղքերուն թողութիւն կը ստանայ այլ եկեղեցականէ մը: Ապա կանոնական
աղօթքի ընթերցմամբ, զգեստաւորուելէ ետք, մոմակալներուն եւ բուրվառակիրին
առաջնորդութեամբ եկեղեցի կը մտնէ:
Սուրբ Խորանին առջեւ ձեռքերը կը լուայ, հրապարակաւ անգամ մը եւս իր մեղքերը
կը խոստովանի Աստուծոյ, Սուրբ Աստուածածնի, բոլոր սուրբերուն եւ ներկայ ժողովուրդին
առջեւ, խնդրելով որ աղօթեն իրեն համար եւ խնդրամատոյց ըլլան Աստուծոյ՝ իր մեղքերու
թողութեան ի խնդիր: Քահանայէն թողութիւն ստանալէն ետք, մեղք կապանքներէն
ձերբազատուած՝ ան խորան կը բարձրանայ, կ՛արտասանէ տաճարի աղօթքը, կ՛երկրպագէ
սուրբ սեղանին եւ ապա վարագոյրը կը գոցուի:
director@sourphagop.org						
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ԲՈՒՐՎԱՌը կիսագունդ պարունակ մըն է, որ որպէս

կրակարան կը խորհրդանշէ հաւատացեալներու սիրտն ու հոգին։
Կրակարանը կապուած է երեք շղթաներով որոնք վերէն իրար
միացած են կը խորհրդանշեն Ս. երրորդութիւնը։ Շղթաներուն
վրայ կը գտնուին չորսական բոժոժներ, կը խորհրդանշեն
տասներկու առաքեալները որոնք իրենց հնչեղութեամբ Քրիստոսի
վարդապետութիւնը տարածեցին աշխարհին։ Կրակարանին
վրայ խունկի աւելցումով արձակուած ծուխը հաւատացեալներու
աղօթքները կը խորհրդանշէ, որոնք երկինք կը բարձրանան առ
Աստուած։ Հին կտակարանի համաձայն հաւատացեալներու
աղաչանքն է Աստուծոյ, որ իր աղօթքները ընդունի։
Բուրվառ ԺԸ դար, Վաղարշապատ, Ս. Էջմիածնի գանձատուն

2. Պատրաստութիւն ընծաներուն
Վարագոյրը գոցուելէն ետք, երբ դպիրներ յաւուր պատշաճի մեղեդի կ’երգեն, Աւագ
Սարկաւագը Ս. Սեղան կը բերէ ընծաները՝ ՆՇԽԱՐն ու ԳԻՆԻն: Պատարագիչ քահանան
նախ կը կարդայ Ս. Նարեկացիէն երկու աղօթքներ, ապա ՆՇԽԱՐը երկիւղածութեամբ
կ’օրհնէ եւ զայն մաղզմային վրայ դնելով կ’ըսէ
«Այս յիշատակ է մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի, որ բազմելով կը հանգչի աննիւթական
գահին վրայ, Ան որ յանձն առաւ խաչուիլ մարդկութեան համար, օրհնեցէ՛ք, գովեցէ՛ք եւ
փառաւորեցէ՛ք զայն յաւիտեան»:
Ապա գինին կը լեցնէ Սկիհին մէջ, կ՛օրհնէ եւ կ՛ըսէ
«Փրկագործ տնօրէնութեան յիշատակին համար, մեր Տէր Աստուծոյ եւ մեր փրկչին՝
Յիսուսի Քրիստոսի, որուն կողէն աղբերացող արեամբ նորոգուեցան մարդիկ եւ անմահութիւն
զգեցան, օրհնեցէ՛ք, գովեցէ՛ք եւ փառաւորեցէ՛ք զայն յաւիտեան»:
Պատարագիչ քահանան պատրաստելէ ետք ընծաները, կ՛օրհնէ, կը խնկարկէ, եւ կը
հայցէ Ս. Հոգւոյ ներգործութիւնը: Կ’աղօթէ եւ կը խնդրէ նաեւ Ս. Հոգիէն որ իր շնորհքներով
ու պարգեւներով զարդարէ բոլոր այն հաւատացեալները, որոնք մասնակից պիտի դառնան
Ս. Պատարագին:
Աւագ սարկաւագը Սկիհը կը տեղաւորէ խորհրդարանին մէջ: Վարագոյրը կը
բացուի:
Ի յիշատակ Քրիստոսի մարդեղութեան՝ երկինքէն երկիր խոնարհելուն եւ մարդոց մէջ
շրջագայելուն, պատարագիչ քահանան խորանի աջակողմեան աստիճաններէն վար կ’իջնէ
բուրվառը ձեռքին, կը խնկարկէ, թափօր կը դառնայ եկեղեցւոյ մէջ, կ՛օրհնէ ժողովուրդը
եւ ձախակողմեան աստիճաններէն դարձեալ կը բարձրանայ խորան, իր հետ Ս. Սեղան
բարձրացնելով հաւատացեալ ժողովուրդին աղօթքն ու աղերսանքը պատարագուող
Աստուածորդւոյն:
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Թափօրի խնկարկութեան ատեն, խաչակնքելով, պատարագիչին ըսել:
- Յիշեսցիր եւ զմեզ առաջի անմահ Գառինն Աստուծոյ:
Պատարագիչը կը պատասխանէ.
- Յիշեալ լիջիք առաջի անմահ Գառինն Աստուծոյ:

ՆՇԽԱՐ Մասն ու նշխարը եկեղեցւոյ սպասաւորներու

կողմէ կը պատրաստուին սպիտակ, մաքուր եւ անխմոր
ալիւրով։ Նշխարը կ՛ըլլայ կլոր ու տափակ որ կը կրէ Յարուցեալ
Քրիստոսի պատկերը, մինչ մասը բարակ ու կլորակ է երկաթի
վրայ եփուած։ Տնօրհնէքի եւ այլ առիթներու տրուած նշխարները
քահանայէն օրհնուած են։ Համաձայն հին բարեպաշտական
սովորութեանց, հաւատացեալները նշխար մը կը կրէին իրենց
վրայ ապահով ճամբորդութեան համար, հիւանդութեան
պարագային եւ մանաւանդ պահպանուելու համար
սատանայական որոգայթներէ։

ՄԱՍ Եկեղեցւոյ մէջ մաս բաժնելը հնաւանդ սովորութիւն

է։ Մաս կը նշանակէ օրհնուած բարակ բաղարջ հացի կտոր, որ պատարագի աւարտին
կը բաժնուի հաւատացեալ ժողովուրդին պահելու համար նախնական եկեղեցւոյ սիրոյ
ճաշի յիշատակը։ Հաւատացեալներ մասը կը ստանան իրենց աջ ձեռքի երեսին վրայ
եւ համբուրելէ ետք բերանին կը դնեն։ Մասը խորհրդանիշ է, փշրանք Ս. Սեղանի
օրհնութիւններէն, անոր համար մաս բաշխողը կ՛ըսէ,

- սա եղիցի քեզ մաս եւ բաժին ի Ս. Պատարագի
իսկ ստացողը կը պատասխանէ
- բաժին իմ եղիցի ի Տէր յաւիտեան։
Անոնք որ հաղորդուած են պատարագի ընթացքին՝ մաս առնելու չեն։

ՄԱՂԶՄԱՅ Տափակ պնակ որ ՍԿԻՀին հետ միասին կը

գործածուի Ս. հաղորդութիւն պատրաստելու համար: Մաղզման կը
ծառայէ նուիրական ՆՇԽԱՐը վրան դնելու, թէ՛ նուիրագործութենէ
առաջ եւ թէ՛ ետքը: Մեծութիւնը սկիհին համեմատութեամբ է: Մեր
եկեղեցւոյ մաղզմաները պէտք է մէջտեղը աւելի խորունկ ըլլան,
որպէսզի սրբագործութենէ ետք, սկիհի ծածկոցը վրան դրուած ատեն,
անմիջապէս սրբագործեալ մարմինին հետ չշփուի:

ՍԿԻՀ

Նախապէս ընդհանուր անունն էր բաժակի, եւ այժմ կը
գործածուի յատկապէս Ս. Պատարագի բաժակը բացատրելու համար:
ՍԿԻՀը ընդհանրապէս դուրսէն արծաթեայ է, իսկ ներսէն ոսկեզօծուած:
Ձեւաւորումը ու զարդերը կը տարբերին: Հին վանքերու մէջ շատ
ընդարձակ ՍԿԻհներ կան, որուն մէջ կրնայ թաթխուիլ հազարաւոր
ուխտաւորներու հաղորդութեան բաւելու չափ մեծ նշխար մը:
director@sourphagop.org						
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Համացանցէն Քաղուած
Աստուծոյ ուղղուած նամակներ՝
* Սիրելի Աստուած պապա, եթէ կիրակի օր ինծի տեսնես եկեղեցին, նոր
կօշիկներս կը ցուցնեմ քեզի:
* Սիրելի Աստուած պապա, վստահ եմ որ շատ դժուար է քեզի համար
աշխարհի բոլոր մարդիկը սիրել: Մեր ընտանիքը 4 հոգի է եւ ես չեմ յաջողիր
բոլորը սիրել:
* Սիրելի Աստուած պապա, դպրոցը մեզի բացատրեցին թէ դուն ինչ
կ’ընես, բայց ո՞վ տեղդ կ՛առնէ երբ արձակուրդի երթաս:
* Սիրելի Աստուած պապա, իրաւ դուն աներեւոյթ ես թէ միայն խաղ
կ’ընես մեր վրայ:
* Սիրելի Աստուած պապա, շնորհակալ եմ փոքրիկ աղբարիկիս համար,
բայց ես աղօթեցի որ շունիկ մը ունենամ:
* Սիրելի Աստուած պապա, ինչո՞ւ կիրակնօրեան կիրակի օրերն է: Կը
կարծէի որ կիրակի օրը հանգիստի օր է:
* Սիրելի Աստուած պապա, իմ մասիս մի մտահոգուիր, ճամբան չանցած
աջ եւ ձախ կը նայիմ:
* Սիրելի Աստուած պապա, դպրոցը սորվեցանք որ Թոմաս Էտիսոնը
լոյսը գտաւ, բայց Կիրակնօրեայի մէջ կ’ըսեն որ դուն ստեղծեցիր: Վստահ եմ
Թոմասը քու գաղափարդ գողցաւ:
********************************

Նոյեան տապանին
մէջ՝

Երկու մրջիւ՞ն:
Միայն երկու՞ մրջիւն ունիք: Տիկինս եւ ես օրական 100,000
հատէն աւելի կ՛ուտենք:
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը
Նոյեմբեր ամսուան պատասխանները

Մանկապարտէզի անկիւն
հինգ, յիսունական, կատարեցին, հաց, ձուկ,
աչքերը, կշտացան, տասներկու
Նախակրթարան Ա. Բ. Գ. անկիւն
1. դ. Բոլոր Սուրբերուն 2. ա. Նոյեմբեր 6
3. բ. Նոյեմբեր 13 4.դ. 7 5. գ. 50 6. դ. բոլոր
վերեւ յիշուածները 7. Ոսկեբերան 8.
Միքայէլ 9. Գաբրիէլ 10. գ. Ս. Անդրէաս
Նախակրթարան Դ. Ե. Զ. անկիւն
1. գ. Ս. Անդրէաս եւ Ս. Փիլիպոս, 2.
գ. Նոյեմբեր 21 3. դ. Նոյեմբեր 27 4. դ.
Հոկտեմբեր 30 5. գ. 18 6. Զոհ, Ընծայ, Նուէր

Yzagi ciryr

7. Ստեփանոս 8. Գործք Առաքելոց 5.29 9.
Գամաղիէլ 10. բ. 7
Երկրորդականի անկիւն
1. ա. Ս. Կոյսի Տաճար ընծայում բ.
Բարեկենդան Յիսնակաց Պահոց 2. դ.
Անդրէաս 3. ա. Ս. Յովհան Ոսկեբերան
4. դ. Ս. Հաղորդութիւն 5. Իր արիւնը ու
մարմինը 6. Հօր Աստուծոյ եւ ադամական
մեղքով այլասերած մարդկութեան միջեւ 7.
Նշխարն ու գինին 8. ա. պատրաստութիւն
բ. Ճաշու Պաշտօն գ. Բուն պատարագ
դ. Արձակում 9. դ. Յովհաննէս 10. դ.
Յովհաննէս

ա

Ha3yren ciryrow Sudoku
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դ
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է

ը
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գ

է

թ

ա

ը

բ

զ

դ

ը

է

գ

դ

թ

զ

ե

ա

բ

բ

ե

զ

գ

ը

ա

դ

թ

է

ա

դ

թ

է

ե

բ

զ

գ

ը

ե

զ
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դ

թ

է

է

բ

ը

դ

դ

ը

է

գ
թ

ա

բ

բ

գ
թ

զ

գ

ե

զ

ը

բ

ե

ը

գ

ա

զ

է

թ

գ
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Անսակարկ սէր եւ ներողամտութիւն
Յիսուս իր առաքելութեան ընթացքին, ժողովուրդին սորվեցնելու համար
Աստուծոյ սիրոյ եւ ներողամտութեան մասին յաճախ օգտագործեց ջուրը:
Աւետարանի հետեւեալ հատուածները կարդայ եւ տես թէ Յիսուսի
ըրածները ինչ ձեւերով ցոյց կուտան իր ըսածները:
Գծիկներով միացուր երեք սիւնակները ճիշդ կերպով:

Յովհաննէս
2 : 1-11

Մարկոս
4 : 35-41

Մատթէոս
4 : 18-22

Յովհաննէս
4 : 5-25

Յովհաննէս
13 : 5

Յիսուս Աստուծոյ
ոյժը ցոյց տուաւ
հանդարտեցնելով
փոթորկոտ լիճը երբ
աշակերտները շատ
վախցած էին:
Յիսուս ըսաւ
կնոջ ջրհորին քով
«Կենսատու ջուր
կրնամ տալ քեզի, որ
յաւիտենական կեանք
կուտայ»:
Յիսուս առաջին հրաշքը
կատարեց. ջուրը գինիի
վերածեց եւ իր փառքը
յայտնեց:
(Աստուծոյ որդին ըլլալը)

Յիսուս կը հրաւիրէ
բոլորս բաժնելու
ուրիշներու
հետ իր սիրոյ եւ
ներողամտութեան
լուրը:
Յիսուս կ՛ուզէ որ
Աստուծոյ սէրը ցոյց
տանք ուրիշներուն մեր
վարքով ու խօսքերով:

Յիսուս ջուր առնելով
իր աշակերտներուն
ոտքերը լուաց եւ մէջքէն
կապուած ղենջակով
սրբեց:

Աստուած մեզ կը
սիրէ նոյնիսկ երբ
մենք կը վարանինք,
կը կասկածինք եւ կը
վախնանք:

Յիսուս իր առաջին
աշակերտներուն ըսաւ
«հետեւեցէք ինծի եւ ես
ձեզ մարդու որսորդ
պիտի ընեմ»:
Անոնք ձգեցին
ուռկանները եւ Յիսուսի
հետեւեցան:

Յիսուս կը հոգայ մեզ
տօնախմբութիւններու
ժամանակ, նաեւ
մեր կեանքի ամբողջ
ընթացքին:

10										

Եթէ Յիսուսի
հաւատանք՝
յաւիտենական կեանքի
խոստումը կուտայ Ան
մեզի:
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Բարի եւ քաջ հովիւը (Յովհաննէս 10:1-18)
Խաչբառի ուղղահայեաց եօթը բառերը կը բացատրեն եւ հորիզոնական եօթը բառերուն իմաստը
կուտան: Ուղղահայեաց սիւնակի օգնութեամբ, գտիր հորիզոնական սիւնակի բառերը: Ապա
վարի նախադասութիւնները ամբողջացուր հորիզոնական սիւնակէն գտնելով յարմար պակսող
բառերը:
Ուղղահայեաց

Հորիզոնական

1 - 11. հորիզոնականին իմաստը

3-

.

2-

9. հորիզոնականին իմաստը

6-

.

4 - 10. հորիզոնականին իմաստը

9-

.

6. հորիզոնականին իմաստը

10-

.

7 - 12. հորիզոնականին իմաստը

11-

.

8-

3. հորիզոնականին իմաստը

12-

.

13 - 14. հորիզոնականին իմաստը

14-

.

5-

1

1- Ան որ ոչխարներուն

3

փարախը դռնէն չի

ո

մտներ, անիկա գող է եւ
_________(հ. 1)

6

ո

ւ

3-

__________ դուռը

կը բանայ անոր եւ
ոչխարները իր ձայնին
կը հետեւին (հ. 3)

8
10

հ

կանչէ իր

__________

տ

ե

ծ

թ

մ

ր

ո

ա

ի

ւ

ղ

ս

ս

ո

տ

վ

վ

12

դ

ո

ւ

ն

ն

9

ա

ռ

դ

ո

գ
11

ն

գ

ը

ա

ա

ր

ը

զ

ա

կ

յ

լ

ը

ր
13

ռ

ա
ր

ս
14

ւ

ն

ս
ւ

ե

ա
ն

ո

ն

ղ

ս

ժ

շ

ր
5

կ

հ

ք

ո

4- Իրենց անուններով կը

Յ

ա

ի

7

անիկա ոչխարներուն

խ

ր

2- Ան որ դռնէն կը մտնէ,
__________ է (հ. 2)

չ
4

2

ս

պ

հ

է

ա

ն

(հ. 3)

ր

յ

ե

դ

ր

ր

5- Ես՛ եմ ոչխարներուն

ը

ը

ը

__________ (հ. 7)
6- Տակաւին _________ ոչխարներ ալ ունիմ որոնք այս փարախէն դուրս են: (հ. 16)
7- Մինչ վարձկանը .... երբ կը տեսնէ __________ կուգայ՝ կը լքէ ոչխարները ու կը փախչի:
(հ.12)
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Նոր Պատուիրանը
Գիրերու վանդակը ունի ուղղահայեաց հինգ ներկուած սիւնակներ: Ձախ կողմի
վերի անկիւնէն սկսելով չներկուած սիւնակներուն գիրերը գրէ շարքով վարի
գծիկներուն վրայ եւ գտիր ոսկեհամարը: Առաջին գիրերը գրուած են իբրեւ
օրինակ:
Ապա մոխրագոյն սիւնակներու գիրերը գրէ շարքով քառանկիւնի գծիկներուն վրայ
եւ տես թէ ինչ կ՛ըսէ Յիսուս:
Յ

ի

մ

ս

ո

ա

ւ

ս

ր

ը

ս

դ

ա

ւ

ի

ն

ո

կ

ր

պ

պ

ա

տ

ի

ո

ւ

տ

ի

ր

ի

ա

ն

գ

մ

ը

ի

կ

ո

տ

ւ

տ

ն

ա

մ

ա

ձ

ե

ն

զ

ի

ո

ս

ի

ր

ր

ե

դ

ց

է

ո

ք

ի

ւ

ր

ա

ք

ր

ի

ի

ն

չ

մ

պ

է

ա

ս

ե

շ

ս

ձ

ա

ե

զ

կ

ս

ի

ե

ր

ե

ր

ց

ի

տ

դ

ո

ն

ւ

ք

ե

ա

լ

ր

ի

ր

ս

ա

ր

է

ս

ի

ր

ե

ց

է

Յիս___

____, ___ _________

_______ ____ : ______
____

__

___

__

ք

______

ք

_ _ _ _,

______` ____ __

_ _ _ _ _ _ _ : (Յովհաննէս 13:34)

Մա_____ ____

______

__

____

__

___________

_ _:

Մենք ճանչցուինք մեր ըսածներով եւ ըրածներով:
Թուէ թէ ինչ ձեւերով դուն ալ կրնաս Յիսուսի աշակերտ ըլլալ:
Քանի մը գաղափարներ քեզ ուղելու համար՝
սէր
արդարութիւն
հոգածութիւն
անկեղծութիւն
ներողամտութիւն
ճշմարտութիւն
բարի մտածողութիւն
համբերութիւն
քաղցրաբարոյ
12										
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Մանկապարտէզի անկիւն

Ամբողջացո՛ւր ըստ Ղուկաս 2.8-14 ի
Հովիւներ, խաղաղութի՜ւն, Փրկիչը, խանձարուրով, հաճութիւն, հրեշտակը,
աւետիս, Օծեալ
Այնտեղ, դաշտերուն մէջ ---------------- կային, որոնք գիշերով իրենց
հօտերուն պահակութիւն կ’ընէին: Տիրոջ --------------- անոնց երեւցաւ եւ
Տիրոջ փառքը լոյսի պէս անոնց վրայ ծագեցաւ: Հովիւները սաստիկ վախցան.
Հրեշտակը ըսաւ անոնց.
- Մի՛ վախնաք, ձեզի ------------ մը պիտի տամ, որ ամբողջ ժողովուրդին
մեծ ուրախութիւն պիտի պատճառէ: Այսօր, Դաւիթի քաղաքին մէջ ձեր ----------- ծնաւ, որ -------------- Տէրն է: Հետեւեալը ապացոյց ըլլայ ձեզի. Հոն մանուկ
մը պիտի գտնէք՝ --------------- փաթթուած եւ մսուրի մէջ դրուած:
Եւ յանկարծ այդ հրեշտակին միացաւ երկնաւոր զօրքերու բազմութիւն
մը, որ կ’օրհնաբանէր զԱստուած, ըսելով.
«Բարձունքներուն մէջ Աստուծոյ փա՜ռք, ----------------------- երկրի վրայ
եւ մարդոց միջեւ ----------------------»:

director@sourphagop.org						
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Նախակրթարան Ա. Բ. եւ Գ. դասարաններու անկիւն
1.- Որո՞ւ տօնը այս տարի կը տօնենք
Դեկտեմբեր 21ին:
ա. Ս. Յովհաննէս Ոսկեբերան
Հայրապետ
բ. Ս. Աբգար թագաւոր
գ. Ս. Անդրէաս եւ Ս. Փիլիպպոս
դ. Բոլոր Սուրբերուն
2.- Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք
Ս. Թադէոս եւ Ս. Բարթողոմէոս
Առաքեալներուն տօնը:
ա. Դեկտեմբեր 6
բ. Դեկտեմբեր 4
գ. Դեկտեմբեր 20
դ. Դեկտեմբեր 27
3.- Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք Սուրբ
Յակոբին եւ Մարուգէ ճգնաւորին
տօնը:
ա. Դեկտեմբեր 6
բ. Դեկտեմբեր 18
գ. Դեկտեմբեր 20
դ. Դեկտեմբեր 27
4.- Ո՞վ էր առաջին քրիստոնեայ
թագաւորը:
Ս. Ա

____

5.- Այս եկեղեցական
սպասը ի՞նչ կը
կոչուի

-------

6.- Այս եկեղեցական
սպասը ի՞նչ կը կոչուի

---7.- Այս ընծան
ի՞նչ կը կոչուի:

-----

8.- Ի՞նչ էր Յիսուսի առաջին հրաշքը:
ա. Ջուրը գինիի փոխեց
բ. Հինգ հազարը կերակրեց
գ. Կոյրին աչքերը բացաւ
դ. Ծովը հանդարտեցուց
9.- Այս տարի որո՞ւ տօնը կը տօնենք
Դեկտեմբեր 27ին:
ա. Ս. Պետրոս
բ. Ս. Աբգար թագաւոր
գ. Ս. Պօղոս
դ. Ս. Ստեփանոս
10.- Ո՞ր շարականով կը սկսի
Ս. Պատարագի արարողութեան
առաջին բաժինը:
Խ------- Խ----
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Նախակրթարան Դ. Ե. եւ Զ. դասարաններու անկիւն
1.- Որո՞ւ տօնը այս տարի կը տօնենք
Դեկտեմբեր 4ին:
Ս. ------- եւ Ս. ----------2.- Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք Santa
Clause ին Տօնը:
ա. Դեկտեմբեր 11
բ. Դեկտեմբեր 4
գ. Դեկտեմբեր 20
դ. Դեկտեմբեր 27
3.- Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք Սուրբ
Յակոբի տօնը:
ա. Դեկտեմբեր 18
բ. Դեկտեմբեր 4
գ. Դեկտեմբեր 20
դ. Դեկտեմբեր 27
4.- Նոր Կտակարանի հետեւեալ
գիրքերէն որո՞ւն մէջ կը կարդանք
այն սուրբին մասին որուն տօնը այս
տարի կը տօնենք Դեկտեմբեր 25ին:
ա. Մատթէոսի Աւետարան
բ. Մարկոսի Աւետարան
գ. Ղուկասու Աւետարան
դ. Առաքեալներուն Գործերը
5.- Հայաստանի ո՞ր կամուրջին
մէջ Ս. թադէոս եւ Ս. բարթողոմէոս
Առաքեալները հանդիպեցան:
Ա------

6.- Ս. Թադէոս ի՞նչ բերաւ
Հայաստան որուն անունով
ժայռափոր եկեղեցի մը կառուցուած
է:
Ս. Գ-----ը
7.- ա. Որո՞ւ նուիրուած է «Յաղթող եւ
Սուրբ Հայրապետ» Շարականը:
բ. Ո՞վ է հեղինակը այս շարականին:
ա. Ս. ----բ. Ս. Ն----- Շ------8.- Ո՞վ էր Յիսուսի ամենասիրելի
աշակերտը:
ա. Յովհաննէս
բ. Յակոբոս
գ. Պօղոս
դ. Պետրոս
9.- Թափօրի խնկարկութեան ատեն,
խաչակնքելով, պատարագիչին ի՞նչ
պէտք է ըսենք:
Յ------- եւ ---- առաջի ----Գ----- Աստուծոյ:
10.- Հաղորդութիւն պատրաստելու
համար պատարագիչ քահանան
պէտք ունի հետեւեալ 2 սպասներուն
եւ 2 ընծաներուն:
ա. ----ր
բ. Ս--գ. Մ-----դ. ---ի

director@sourphagop.org						
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Երկրորդականի անկիւն
1.- Որո՞ւ տօնը այս տարի կը տօնենք
Դեկտեմբեր 23ին: «2 պատասխան»
ա. Ս. Դաւիթ մարգարէ
բ. Բարեկենդան Յիսնակաց Պահոց
գ. Ս. Յակոբ Տեառնեղբայր
դ. Բոլոր Սուրբերուն
2.- Յիսուսի ո՞ր Առաքեալը նաեւ կը
կոչուի Նաթանայէլ:
ա. Մատթէոս
բ. Թադէոս
գ. Բարթողոմէոս
դ. Անդրէաս
3.- Ո՞ր գաւառէն Ս. Բարթողոմէոս
Առաքեալ սկսաւ Հայաստանի մէջ իր
քարոզութիւնը:
Գ----4.- Մեր Եկեղեցւոյ 7 խորհուրդներէն
ո՞ր մէկը կը տրուի Ս. Պատարագին
ընդմէջէն:
ա. Մկրտութիւն
բ. Դրոշմ
գ. Ապաշխարութիւն
դ. Հաղորդութիւն
5.- Ի՞նչ պարագաներու տակ Ս.
Ստեփանոսի տօնը կը նշենք
Դեկտեմբեր 25-ին:

6.- Յիսուսի ո՞ր Առաքեալը բոլորէն
ետք վախճանեցաւ:
--------------------------7.- Ս. Հաղորդութեան Ա. բաժնին մէջ,
ո՞վ եւ ի՞նչ կը պատրաստուի:
ա. պատարագիչ ------բ. ը------8.- Թափօրի խնկարկութեան ատեն,
պատարագիչը ի՞նչ կ՛ըսէ:
Յ------- լիջիք առաջի ----Գ----- Աստուծոյ:
9.- Ո՞ւր կը կարդանք Բարի եւ Քաջ
հովիւին մասին:
ա. Մատթէոս
բ. Մարկոս
գ. Ղուկաս
դ. Յովհաննէս
10.- Ի՞նչ է Նոր պատուիրանը: Ո՞ւր
կը կարդանք:
Յիսուս ըսաւ:
Նոր պատուիրան մը կու տամ
ձեզի.- Ս-----՛ք իրար: Ինչպէս ես ձեզ
------՝ դուք ալ իրար ------:
		
Յովհաննէս 13.--
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ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2011 (ԺԸ տարի թիւ 5)

Յունուար ամսուան բացատրական
տօնացոյց: 		
		
Էջ 2-4
Ճրագալոյց Ս. Ծննդեան
Ջրօրհնէք
Աստուածայայտնութիւն
Ս. Վահան Գողթնացի
Խթում
Յովհաննու Կարապետ
Սուրբ Ծննդեան Շարական
Բացատրութիւն՝ Հայց. Առաք. Ս.
Եկեղեցւոյ պատարագին
Էջ 5-7
Բ. Ճաշու Պաշտօն
Թափօրի Շարական
Ժամամուտ եւ Ճաշու Շարական
Երեքսրբեան Փառաբանանք
Ճաշու Աւետարան
Հաւատամք
Համացանցէն քաղուած 		

Էջ 8

Եզակի Գիրեր				

Էջ 9

Մարիամ Եղիսաբէթի կ’այցելէ
Յիսուսի Ծնունդը		
Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Հաւատք

Կրօն

Ծ......Ս. Ծնունդ

Էջ 10

Qa[kari hy.inag`
+o.owrtagan warbyd5
_OVPYN NALPANT#AN

Էջ 11-12
Էջ 13-16

Ամսուան Համարը

«Եւ Բանը մարդ եղաւ եւ մեր մէջ բնակեցաւ,
եւ մենք տեսանք անոր փառքը. փառքը
Միածինին, որ Հօրմէն եկաւ՝ շնորհքով եւ
ճշմարտութեամբ լեցուն»: Յովհաննէս 1.14

Եկեղեցի

Լեզու

www.sourphagop.org								
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Յունուար 2011

Յունուար ամսուան բացատրական տօնացոյց
Շբթ. 1
Դշ. 5
Եշ. 6
Ուր. 7
Եշ. 13
Շբթ. 15
Շբթ. 22
Գշ. 25
Շբթ. 29

Ամանոր
Ճրագալոյց Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան
Տօն Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան մեր Տիրոջ Յիսուսի Քրիստոսի
Յիշատակ Մեռելոց
Տօն Անուանակոչութեան մեր Տիրոջ Յիսուսի Քրիստոսի
Տօն Ծննդեան Ս. Յովհաննու Կարապետին
Ս. Հայրապետներ Աթանաս եւ Կիւրեղ
Ս. Վահան Գողթնացի
Ս. Գրիգոր Աստուածաբան

Ճրագալոյց Ս. Ծննդեան

Այսպէս կը կոչուի Աստուածայայտնութեան նախորդող երեկոյեան արարողութիւնը:
Ճրագալոյցը բարդ բառ մըն է, «ճրագ լուցանել (վառել)», որովհետեւ եկեղեցւոյ մէջ երեկոյեան
բազմաթիւ լապտերներ ու կանթեղներ կը վառին եւ պատարագ կը մատուցուի, որուն
ընթացքին բոլոր հաւատացեալները վառող մոմեր կը բռնեն:
Ճրագալոյցի լապտերներու եւ մոմերու լոյսը կը խորհրդանշէ այն հոգեւոր լոյսի
ճառագայթումը մեր մէջ, որ մեզի պարգեւեց Փրկիչը իր տնօրինութիւններով:

Ջրօրհնէք

Այս արարողութիւնը հաստատուած է ի յիշատակ Քրիստոսի մկրտութեան: Այն կը
կատարուի Աստուածայայտնութեան տօնին: Հին ժամանակ ջրօրհնէքը կը կատարուէր
գետերու կամ լիճերու ափին, այժմ՝ եկեղեցւոյ մէջ: Պատարագի աւարտին քահանան յատուկ
ընթերցուածքներով, քարոզէն եւ աղօթքէն յետոյ խաչով կ’օրհնէ մեծ տակառի մէջ լեցուած
ջուրը, Ս. Միւռոն կաթեցնելէ ետք անոր մէջ, որ կը բաժնուի հաւատացեալներուն՝ իբրեւ
սրբութեան խորհրդանիշ եւ բժշկութեան միջոց:

Աստուածայայտնութիւն (Սուրբ Ծնունդ եւ Մկրտութիւն)

Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի տնօրինութիւնները, որոնցմով Ան յայտնուեցաւ
աշխարհին (Գաբրիէլ հրեշտակապետի աւետումը, Յիսուս Մանուկին ծնունդը, ութնօրեայ
թլփատութիւնը, հովիւներու եւ մոգերու երկրպագութիւնը, քառասնօրեայ ընծայումը,
ինչպէս նաեւ Յորդանան գետին մէջ մկրտուիլը) առաջին դարերուն կը տօնուէին միեւնոյն,
Աստուածայայտնութիւն կոչուող մեծ տօնախմբական շրջանին:
Հետագային այս տօնի գրեթէ բոլոր յիշատակները առանձնացան՝ տարուայ մէջ
բաժնուելով ըստ համապատասխան ամիսներու եւ օրերու: Մնացին միայն Ծնունդը եւ
Մկրտութիւնը, որոնք ըստ Աւետարանին կատարուեր են նոյն օրը՝ երբ Յիսուս 30 տարեկան
էր: Ըստ աւանդութեան այդ օրը Յունուար 6-ն էր:
Աւելի ուշ, Ե. դարուն (451 թուին Քաղկեդոնի մէջ գումարուած չորրորդ Տիեզերական
ժողովին որուն Հայաստանեայց Եկեղեցին չմասնակցեցաւ) Յունա-Հռոմէական եկեղեցին,
Ծննդեան տօնը եւս անջատեց Մկրտութենէն եւ սկսաւ տօնել Դեկտեմբեր 25-ին (մոռցնել
տալու համար այդ օրերու արեւի պաշտամունքը Եւրոպայի մէջ) որ տարածում գտաւ ամբողջ
աշխարհին մէջ: Սակայն Հայ Եկեղեցին հաւատարիմ մնաց հնագոյն աւանդութեան եւ մինչեւ
այսօր Քրիստոսի ծննդեան եւ մկրտութեան յիշատակը միացեալ կը տօնէ Յունուար 6-ին
Աստուածայայտնութիւն անուանումով:
2										
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Յիշատակութիւն՝ Սուրբ Վահան Գողթնացիի
Յունուար 25
Արաբական տիրապետութեան
շրջանին, բազմաթիւ հայ իշխաններ ու անոնց
զաւակները գերի տարուեցան դամասկոս
հոն կրթուելու համար իսլամական հաւատքի
մէջ եւ արաբ դառնալու համար: Տարագրուող
մանուկներու կարգին կը գտնուէր Գողթնի
Խոսրով իշխանի որդին՝ չորս (4) տարեկան
Վահանը: Արաբները անոր անունը փոխելով
զայն կոչեցին Վահապ:

վանականներն ու բնակիչները: Այս
թափառական վիճակի վերջին հանգրուանը
կը հանդիսանայ Սիփան լերան ստորոտը
գտնուող Երաշխաւորաց վանքը, որուն
մեծաւոր Հայր Արտաւազդը պատսպարեց ու
քաջալերեց զինք:

Գիտնալով հանդերձ թէ իսլամութենէն
հրաժարող անձը մահուամբ կը
պատժուէր, Վահան որոշեց ներկայանալ
Վահան, իր ուշիմութեան շնորհիւ Հեղամ ամիրապետին, յայտնել անոր իր
արժանացաւ յատուկ խնամքի ու դարձաւ քրիստոնեայ ծագումը ու քրիստոնեայ
Օմար ամիրապետին նախասիրած արքունի հաւատքին հաւատարիմ մնալու փափաքը:
պաշտօնեան:
Ամիրապետին մեծ խոստումները ապարդիւն
մնացին ու վահան մերժեց որեւէ ձեւով
Յովհան Օձնեցի կաթողիկոս իր հրաժարիլ իր քրիստոնեայ հաւատքէն:
դամասկոս այցելութեան ընթացքին
արտօնութիւն խնդրեց Օմար ամիրապետէն
Վ ա հ ա ն
Գ ո ղ թ ն ա ց ի ի
որ հայ տարագիր իշխանները վերադառնան նահատակութիւնը այլ օրինակ մըն է
հ ա յ ր ե ն ի ք ո ւ յ ա ջ ո ղ ե ց ա ւ ա յ դ պ ի ս ի հերոսական կեցուածքի մը, ըստ որուն
արտօնութիւն ձեռք ձգել: Վահան, որ թէեւ քրիստոնեայ հաւատացեալներ հաստատուն
իսլամ կրօնքին մէջ մեծցած էր, իմացած էր թէ մնացած են իրենց հաւատքին հանդէպ ու
ինք Հայ իշխանի մը որդին էր: Հետեւաբար, ինք մերժած ուրանալ զայն:
եւս փափաքեցաւ վերադառնալ Հայաստան,
խոստանալով ամիրապետին վերադառնալ
Անոնց յիշատակը վառ կը մնայ միայն
Դամասկոս իր հօրենական կալուածները երբ իրենց նահատակութիւնը արժեւորենք
ժառանգելէ ու հայրենի հողը տեսնելէ մենք եւս կառչած մնալով մեր հաւատքին
անմիջապէս ետք:
ու ապրելով որպէս Քրիստոսի սիրով ու
հաւատքով շնորհուած հաւատացեալներ:
Վահան իր հայրենի գաւառը հասնելէ
ետք տեղեկացաւ Օմար ամիրապետին
մահուան մասին ու որոշեց մնալ հայաստան
ու վերագտնել իր քրիստոնեայ հաւատքը:
Վահանի քրիստոնեայ դառնալու լուրը
երբ Դամասկոս հասաւ, օրուան ամիրապետը
որոշեց ձերբակալել զայն ու դատել: Այսպիսով
սկիզբ առաւ հալածանքի երկար շրջան
մը ուր Վահան թափառելով Հայաստանի
զանազան կողմերը, ժամանակաւոր կերպով
կ’ապաստանէր զանազան շրջաններու
վանքերէն ներս, ապա կը ստիպուէր
տեղափոխուիլ չվտանգելու համար տեղի

Գողթն գաւառը կը գտնուի
Նախիջեւանի մէջ որ
ներկայիս Ատրպէյճանի
տիրապետութեան տակ
է: Անոր քաղաքներէն են
Տիգրանաւան եւ Ագուլիս:

director@sourphagop.org						
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ԽԹՈՒՄ

Յովհաննու Կարապետ

«Խթում» անուան տակ ծանօթ են Սուրբ
Ծնունդը նախորդող երեկոյեան ընթացքին
կատարուող նախատօնական եկեղեցական
եւ ժողովրդական արարողութիւնները:
Այդ երեկոյ եկեղեցիէն ներս
կանթեղներ կը վարուին եւ ճրագը կը
բաժնուի ժողովուրդին անոնց մոմերը
վառելով ու այդպէս վառած մոմերը տուն
տանելով: Ճրագ վառելու այս սովորութեան
հետեւողութեամբ, Խթումի երեկոյեան
տրուած է նաեւ Ճրագալոյց անունը:
Անցեալին Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ
բոլոր մեծ տօներուն իբր նախատօնակ
Ճրագալոյց կը կատարուէր, իսկ ներկայիս
միայն Սուրբ Ծնունդի եւ Զատկուայ տօները
նախորդող երեկոները:
Ճրագալոյցի ժողովրդական
սովորութիւններէն է մէկը միւսին Քրիստոսի
ծննդեան աւետիս տալը , ապա աւանդական
ընթրիքի շուրջ հաւաքուիլը, ճաշակելու
համար ձուկ, բանջար, հաւկիթ եւ գինի:

Կարապետ կը նշանակէ «ճամբայ
բացող»: Յովհաննէս Կարապետը, Յիսուս
Քրիստոսի գալուստը վկայած մարգարէներէն
վերջինն է որ նաեւ մկրտեց զԱյն այնուհետեւ
կոչուելով «Յովհաննէս Մկրտիչ»: Ան մեծ
համբաւ ունէր իր ապաշխարհութեան
քարոզչութեամբ եւ իրեն հետեւորդներու
մկրտութեամբ: Իր հանդէպ յարգանքը այնքան
մեծ եղած է որ իր հետեւորդները հարց կու
տային թէ արդեօք ի՞նքն էր Քրիստոսը: Յիսուս
Յովհաննէսի մասին ըսաւ թէ աւելի մեծ մարդ
գոյութիւն չունէր, սակայն Երկնքի մէջ, վերջինն
իսկ իրմէ աւելի մեծ պիտի ըլլար:
Հայաստանեայց առաքելական եկեղեցին
Յովհաննու կարապետի յիշատակը կը նշէ չորս
առիթներով, որոնցմէ ծննդեան տօնը այս տարի
Շաբաթ Յունուար 15-ին է:

Սուրբ Ծննդեան Շարական

Խորհուրդ մեծ եւ սքանչելի
որ յայսմ աւուր յայտնեցաւ.
Հովիւք երգեն ընդ հրեշտակս
տան աւետիս աշխարհի
Ծնաւ նոր արքայ

Ի Բեթղեհեմ քաղաքի.
Որդիք մարդկան օրհնեցէք
զի վասն մեր մարմնացաւ:
Անբաւելին երկնի եւ երկրի
ի խանձարուրս պատեցաւ.
Ոչ մեկնելով ի Հօրէ
ի սուրբ այրին բազմեցաւ:
Գիտէի՞ր թէ....
Յիսուս երեսուն (30) տարեկան էր երբ մկրտուեցաւ:
Յիսուս ութ (8) օրուայ էր երբ անուանակոչուեցաւ, եւ
մենք այս կը տօնենք Յունուար 13-ին:
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Բացատրութիւն՝ Հայց. Առաք. Սուրբ Եկեղեցւոյ Պատարագին «շար. 3»

Կը շարունակենք ներկայացնել Բերիոյ թեմի տարիներու Բարեջան Առաջնորդ, եւ մեր Ս. Յակոբ
Եկեղեցւոյ այժմու Հոգեւոր Տեսուչ՝ Գերշ. Տ. Սուրէն Ս. Արք. Գաթարոյեանի «Բացատրութիւն Ս. Պատարագ»ի
բաժինը 1998ի Հալէպի մէջ հրատարակուած Ս. Պատարագ Հայց. Առք. Եկեղեցւոյ գրքոյկը:

Ս. Պատարագի արարողութեան 4 մասերը:

Ինչպէս անցեալ անգամ նշեցինք, Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ Ս. Պատարագի
արարողութիւնը 4 մասերէ կը բաղկանայ:
1. Պատրաստութիւն
2. Ճաշու Պաշտօն
3. Բուն Պատարագ
4. Արձակում
Անցեալ թիւով ներկայացուցինք «Պատրաստութիւն»ը, իսկ այս թիւով պիտի ներկայացնենք
«Ճաշու Պաշտօն»ը:
Երախայ = չմկրտուած
2. ՃԱՇՈՒ ՊԱՇՏՕՆ
Պատրաստութենէն ետք եկող «Ճաշու Պաշտօն»ը, Պատարագի առաջին մասն է,
որ կը կոչուի նաեւ ԵՐԱԽԱՅԻՑ ՊԱՏԱՐԱԳ: Անցեալին, անոնք որոնք չէին մկրտուած, ու
ապաշխարանքի մէջ գտնուողները, կրնային ներկայ ըլլալ միայն Պատարագի այս բաժնին:
ՃԱՇՈՒ ՊԱՏԱՐԱԳը նախապատրաստութիւնն է ԲՈՒՆ ՊԱՏԱՐԱԳին: Այս բաժնին մէջ է որ
հաւատացեալները հոգեպէս կը պատրաստուին մասնակից դառնալու զոհաբերման սուրբ
խորհուրդին:
Թափօրի Շարական
ՃԱՇՈՒ ՊԱՇՏՕՆը կը սկսի Թափօրի շարականով:
Թափօրի խնկարկութեան ատեն, խաչակնքելով, պատարագիչին ըսել:
- Յիշեսցիր եւ զմեզ առաջի անմահ Գառինն Աստուծոյ:
Պատարագիչը կը պատասխանէ.
- Յիշեալ լիջիք առաջի անմահ Գառինն Աստուծոյ:
director@sourphagop.org						
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Ժամամուտ եւ Ճաշու Շարական
Թափօրի Շարականին երգեցողութենէն ետք, դպիրները կ’արտասանեն
յաւուր պատշաճի (յաւուր կը նշանակէ օր, այսինքն այդ օրուան յարմար)
Ժամամուտը եւ կ’երգեն Ճաշու Շարականը: Ժամամուտը եւ Ճաշու
Շարականը ներբողականներ են ուղուած օրուայ Տէրունի տօնին, կամ
ոգեկոչուող սուրբին:
Երեքսրբեան Փառաբանանք
Ճաշու շարականին կը յաջորդէ Երեքսրբեան փառաբանանքը՝ ՍՈՒՐԲ
ԱՍՏՈՒԱԾը:
Լուր (այսինքն ոչ տօնական) օրերու եւ Խաչի տօներուն կ’երգենք.
Սուրբ Աստուած, սուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ,
որ խաչեցար վասն մեր, ողորմեա մեզ:
սակայն, երկրորդ տողը կը փոխուի տարբեր տօներու առիթներով, հետեւեալ ձեւով.
Աւետման եւ Ծննդեան՝ ..................... որ յայտնեցար վասն մեր, ողորմեա մեզ:
Տեառնընդառաջին եւ Ծաղկազարդին՝ որ երկիր եւ գալոց ես, ողորմեա մեզ:
Սուրբ Զատիկին- Յարութեան տօնին որ յարեար ի մեռելոց, ողորմեա մեզ:
Հոգեգալուստին՝................. որ եկիր եւ հանգեար յԱռաքեալսն, ողորմեա մեզ:
Պայծառակերպութեան/Վարդավառին՝.......որ յայտնեցար ի Թաբոր լերինն, ողորմեա մեզ:
Վերափոխման Աստուածածնի՝ ........... որ եկիր ի փոխումն մօր քո եւ կուսի, ողորմեա մեզ:
Ճաշու Աւետարան
Աստուածային փառքն է, որ կը ճառագայթէ եւ կ’ողողէ ողջ եկեղեցին: Սուրբ, հզօր
եւ անմահ Աստուածորդին է որ մեզի համար մարմնացաւ, խաչուեցաւ եւ յարութիւն առաւ:
Աստուծոյ Որդիին սրբութեամբ օծուած սրտերը այս անգամ կը բացուին ըմբոշխնելու
յաւիտենական այն ճշմարտութիւնները, որոնք մեզի կը ներկայանան ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉի
լոյս էջերէն: Մարգարէներ կը վկայեն, Պօղոս Առաքեալ կը պատգամէ, եւ ՃԱՇՈՒ
ԱՒԵՏԱՐԱՆով Քրիստոս Ինքն է որ կը խօսի Աւետարանիչներու գրիչով:
Հաւատամք
Ժամանակը հասած է որ հաւատացեալները խոստովանին իրենց ուղղափառ
դաւանութիւնը՝ ուրեմն միասնաբար կ’ըսեն Նիկիական Հաւատամքը:

ՆԻԿԻԱԿԱՆ ՀԱՆԳԱՆԱԿը բանաձեւումն է Տիեզերական Ա. ժողովին, որ տեղի
ունեցաւ ՆԻԿԻՈՅ քաղաքին մէջ 325թ. եւ որուն մասնակցած են 318 Հայրապետներ:
Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ կողմէ այս ժողովին մասնակցած է ԱՐԻՍՏԱԿԷՍ ՀԱՅՐԱՊԵՏ,
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի որդին:
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Նզովք
Ժողովուրդին կողմէ արտասանուած «Հաւատամք»էն ետք, Սարկաւագը
Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ դիրքորոշումը կը բանաձեւէ որպէս նզովք բոլոր անոնց
հանդէպ որոնք կ’ըսեն թէ «կար ժամանակ երբ չկար Որդին», կամ «կար ժամանակ երբ
չկար Սուրբ Հոգին» կամ «ոչինչէն ստեղծուեցան կամ ուրիշ էութենէ մը գոյացան» կամ
«փոփոխութեան եւ այլալյլումի ենթակայ են»:
Ասկէ ետք, պատարագիչ քահանան կը կրկնէ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի խօսքերը
արտասանուած 325-ին երբ իր որդին Արիստակէսը, Հայաստան աշխարհ բերաւ Նիկիոյ
Ժողովին որոշումները ըսելով՝
«Իսկ մենք փառաւորենք զԱյն (Քրիստոսը), որ յաւիտեաններէն առաջ է,
երկրպագելով Սուրբ Երրորդութեան՝ որ մէկ Աստուած է. Հօրը, Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին.
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից ամէն:
Հասած է ժամը Աստուածորդւոյն փառաւորման: Ուրեմն անոնք որոնք պատրաստ
չեն հաղորդակից դառնալու Աստուածային այս խորհուրդին, պարտին դուրս ելլել
եկեղեցիէն. որովհետեւ «այրող կրակ է ան, որ կ’այրէ եւ կը սպառէ մեղաւորները», ինչպէս
պիտի ըսէր Բարսեղ Կեսարացի Հայրապետ: Ահա թէ ինչո՛ւ Սարկաւագը խորանէն
բարձրաձայն կը յայտարարէ:
«Ո՛չ մէկ երախայ (չմկրտուած), ո՛չ մէկ թերահաւատ, ո՛չ մէկ ապաշխարութեան
մէջ գտնուող եւ ոչ մէկ հոգիով ինքզինք մեղաւոր զգացող թող մօտենայ աստուածային
խորհուրդին:
Հաւատացեալները պատրաստ են ԲՈՒՆ ՊԱՏԱՐԱԳին (յաջորդիւ):
+++++++++++++

Mgrdov;ivn
#owna;an #owna;anyan
Avydovmu

director@sourphagop.org						

7

Մաշտոցի Արձագանգ							

Յունուար 2011

Համացանցէն Քաղուած

Սիրոյ Նուէրը
Ձմեռնային պաղ օրերը հասեր էին արդէն, տարի մը ամբողջ անցեր էր եւ շուտով
Սուրբ Ծննդեան տօնն էր: Փոքրիկ Արմէնը բացաւ գանձանակը որովհետեւ որոշած էր
անցեալ տարուան նման իր ընտանիքի անդամներուն նուէրներ գնել:
Ան հաշուեց ունեցած դրամը եւ անդրադարձաւ որ այս տարուայ իր հաւաքած
գումարը անցեալ տարուընէ նուազ էր: Ի՞նչ ընէր, ինչպէ՞ս նուէրներ գնէր եւ ուրախացնէր
իր ընտանիքը:
Արմէն նստաւ եւ սկսաւ մտածել. մտածեց Ծնունդի իսկական իմաստին
մասին: Յիշեց Յիսուս մանուկի ծննդեան պատմութիւնը, անոր ընտանիքի աղքատիկ
պայմանները, ախոռը, կենդանիներն ու աստղը: Ու ինքն իրեն մտածեց թէ ինչպէս Յիսուս
դարձաւ ուրախութեան եւ փրկութեան աղբիւր:
Ան ինքնիրեն մրթմրթաց՝ «ուրեմն պայման չէ գունաւոր թուղթերով եւ զարդարուն
ժապաւէններով նուէրներ տալ իրարու, այլ կարեւորը իրարու հանդէպ սէր եւ
գուրգուրանք ցոյց տալն է»:
Ան բահը առնելով վազեց դուրս եւ դրան առջեւ կուտակուած ձիւնը մաքրեց,
անկողինը շտկեց, խաղալիքները հաւաքեց, իր քրոջ ջութակը նորոգեց, ամրացուց
սենեակին թուլցած դարակը ապա համով նախաճաշ մը պատրաստեց:
Երբ ընտանիքի մնացած անդամները այս բոլորը տեսան, անդրադառցան թէ
Արմէնը որքա՜ն զիրենք կը սիրէ:
Ճիշդ է որ այս տարի Արմէն դրամ չունէր խանութէն նուէրներ գնելու համար, ճիշդ
է որ ան անհամար նուէրներ չբերաւ իր ընտանիքի անդամներուն, բայց ան սորվեցաւ որ
ամէնամեծ նուէրը մեր շուրջինները սիրելն է:

Որքան որ ալ դժուար ըլլան պարագաները, ոչինչ կը խնայես
զաւակներդ ուրախացնելու եւ գոհացնելու համար:
Չմոռնանք որ Հայր Աստուած շա՜տ աւելին պիտի տայ անոնց՝
որոնք իրեն կը դիմեն: (Մատթէոս 7.11)
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը
Դեկտեմբեր ամսուան պատասխանները
Մանկապարտէզի անկիւն
Հովիւներ, հրեշտակը, աւետիս, Փրկիչը,
Օծեալ, խանձարուրով, խաղաղութի՜ւն,
հաճութիւն

6. Ս. Գեղարդը 7. ա. Ս. Յակոբ բ. Ս. Ներսէս
Շնորհալի 8. ա. Յովհաննէս 9. Յիշեսցիր եւ
զմեզ առաջի անմահ Գառինն Աստուծոյ 10.
ա. Նշխար բ. Սկիհ գ. Մաղզմայ դ. Գինի

Նախակրթարան Ա. Բ. Գ. անկիւն
1. բ. Ս. Աբգար թագաւոր, 2. բ. Դեկտեմբեր
4 3. բ. Դեկտեմբեր 18 4. Ս. Աբգար 5.
Բուրվառ 6. Սկիհ 7. Նշխար 8. ա. Ջուրը
գինիի փոխեց 9. ա. Ս. Պետրոս գ. Ս. Պօղոս
10. Խորհուրդ Խորին

Երկրորդականի անկիւն
1. ա. Ս. Դաւիթ մարգարէ գ. Ս. Յակոբ
Տեառնեղբայր 2. գ. Բարթողոմէոս 3.
Գողթան 4. դ. Ս. Հաղորդութիւն 5.
եթէ Կիրակի կամ պահքի օր չէ, որուն
պարագային կը նշենք Դեկտեմբեր 26ին 6. Ս. Յովհաննէս 7. ա. պատարագիչ
քահանան բ. ընծաները 8. Յիշեալ լիջիք
առաջի անմահ Գառինն Աստուծոյ 9. դ.
Յովհաննէս 10. Սիրեցէ.ք իրար: Ինչպէս
ես ձեզ սիրեցի՝ դուք ալ իրար սիրեցէ՛ք:
Յովհաննէս 13.34

Նախակրթարան Դ. Ե. Զ. անկիւն
1. Ս. Թադէոս եւ Ս. Բարթողոմէոս 2. ա.
Դեկտեմբեր 11 3. ա. Դեկտեմբեր 18 4. դ.
Առաքեալներուն Գործերը 5. Արտաշատ
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7 horizonagan ci/i wra35
			
7 ov..aha3yax ci/i wra3 yv
			
7 inyag ka-agovsii me]
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Մարիամ Եղիսաբէթի կ՛այցելէ
>ovgas 1:39-56

Մարիամ ճամբայ ելլելով՝ աճապարանքով գնաց Յուդայի լեռնային շրջանի քաղաքներէն
մէկը:
Օգնէ որ Մարիամ հասնի Զաքարիային տունը Եղիսաբէթին քով:

Երբ Մարիամի ողջոյնը լսեց՝

Եղիսաբէթ Սուրբ Հոգիով ներշնչուած՝
բարձրաձայն ըսաւ

Կ_ն_ր_ _ն մ_ ջ _րհն_ _լ _ս դ_ _ն _ ւ _ րհն_ _լ զ_ւ_կ_ _ր կ_ կր_ս:
>ovgas 1:42
Բառերը ամբողջացուր ձայնաւոր գիրերով՝ ա ե է ը ի ո օ ու
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Յիսուսի Ծնունդը

(պարզացուած)
Օր մը հրեշտակ մը այցելեց Մարիամ կոյսին եւ ըսաւ՝
«Ուրախացիր, Աստուած հետդ է,
դուն օրհնուած ես կիներուն մէջ»:
Մարիամ, երբ լսեց այս խօսքերը, քիչ մը
մտահոգուեցաւ, ինքզինքին հարց տուաւ թէ ի՞նչ
ըսել կ’ուզէր հրեշտակը: Ապա, Գաբրիէլ հրեշտակը
շարունակեց «Մի՛ վախնար մարիամ՛ դուն պիտի
ունենաս զաւակ մը որուն անունը պիտի դնես Յիսուս,
եւ ան Աստուծոյ Որդի պիտի կոչուի: Հրեշտակը ըսաւ
նաեւ որ իր զարմիկը՝ Եղիսաբէթն ալ զաւակ մը պիտի
ունենայ:
Մարիամ, երբ այս լսեց, անմիջապէս գնաց Եղիսաբէթին
քով: Այս բոլորը պատահեցան երբ Մարիամ նշանուած
էր Յովսէփին հետ: Մինչ Յովսէփ կը մտածէր Մարիամի
իրեն ըսածներուն մասին, Տիրոջ Հրեշտակը երազի մը մէջ
երեւցաւ իրեն եւ ըսաւ.
- «Յովսէ՛փ, մի վախնար
ամուսնանալու Մարիամի հետ:
Մարիամ որդի մը պիտի ծնի եւ
զայն Յիսուս կոչես որովհետեւ
անիկա իր ժողովուրդը իրենց մեղքերէն պիտի փրկէ:
Այդ օրերուն Հռոմի Օգոստոս կայսրը
հրամայեց որ ամէն մարդ իր ծննդավայրը
վերադառնայ ընդհանուր մարդահամար
մը կատարելու համար: Յովսէփ եւ
Մարիամ, դաւիթ թագաւորի ծննդավայր
Բեթլեհէմ քաղաքէն էին: Թէեւ զաւակը
շուտով պիտի ծնէր, իրենք ստիպուած ճամբորդեցին Բեթլեհէմ:
Բեթլեհէմ շատ մարդ կար եւ բոլոր պանդոկներուն սենեակները
լեցուն էին, ուրեմն ստիպուեցան ախոռի մը մէջ քնանալ:

director@sourphagop.org						
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Յովսէփ եւ Մարիամ ստիպուեցան ախոռի մէջ քնանալ, որովհետեւ պանդոկներուն մէջ
տեղ չկար: Այդ գիշեր իրենց զաւակը ծնաւ, զոր դրին մսուրին մէջ: Աւելի ուշ նոյն գիշերը
հովիւներ եկան այցելութեան եւ պատմեցին «երբ մեր գառնուկներուն ու ոչխարներուն
պահակութիւն կ’ընէինք, փայլուն հրեշտակ մը երեւցաւ մեզի եւ մենք շատ վախցանք: Բայց
հրեշտակը ըսաւ մեզի
- Մի՛ վախնաք, ձեզի լաւ լուր մը պիտի տամ, Դաւիթ քաղաքին մէջ այսօր ծնաւ ձեր փրկիչը՝
Յիսուս Քրիստոս: Յետոյ, Հրեշտակին միացաւ խումբ մը ուրիշ հրեշտակներ եւ բոլորը
միասին ըսին - Աստուծոյ փառք երկինքի մէջ եւ խաղաղութիւն աշխարհի վրայ»:

Այդ ժամանակ, արեւելքէն իմաստուն մոգեր երբ տեսան փայլուն
աստղը երկնքին մէջ, անմիջապէս գիտցան որ
ժողովուրդին համար նոր թագաւոր մը ծներ
էր:
Անոնք հետեւելով աստղին հասան բեթլեհէմ,
գտան մսուրը ուր Յիսուս մանուկը ծներ էր ու
անոր նուիրեցին ոսկի, կնդրուկ եւ զմուռս:
Թէեւ Հերովդէս թագաւորը հրամայած էր
մոգերուն որ վերադառնան եւ իրեն պատմեն
իրենց տեսածը, բայց Աստուած երազի մը
մէջ հրահանգեց մոգերուն որ ուրիշ ճամբով երթան իրենց երկիրը, առանց Հերովդէսին
հանդիպելու, եւ այդպէս ըրին:

Քրիստոս Ծնաւ եւ Յայտնեցաւ
Ձեզի եւ Մեզի Մեծ Աւետիս
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Մանկապարտէզի անկիւն

Ամբողջացո՛ւր ըստ Մատթէոսի Աւետարանին 2. 9-12
հրահանգը, աստղը, առաջնորդեց, երկրպագեցին, ոսկի, կնդրուկ,
զմուռս, երազի
Թագաւորին այս ------------ լսելէ ետք, մոգերը մեկնեցան:
Անոնք չափազանց ուրախացան, երբ կրկին տեսան այն ---------, որ արեւելքի մէջ տեսեր էին. եւ ահա աստղը --------------զիրենք մինչեւ որ եկաւ ու կեցաւ այն վայրին վրայ ուր երեխան կը
գտնուէր: Երբ տուն մտան, տեսան երեխան իր մօրը՝ Մարիամին
հետ, եւ մինչեւ գետին խոնարհելով -------------------- մանուկին:
Ապա բացին իրենց արկղերը եւ Յիսուսի ընծայեցին իրենց
նուէրները՝ ----------------, ---------------- եւ --------------:
Յետոյ ուրիշ ճամբով գացին իրենց երկիրը, առանց Հերովդէսի
հանդիպելու, ինչպէս որ Աստուած -------------- մը մէջ հրահանգեց
իրենց:
director@sourphagop.org						
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Նախակրթարան Ա. Բ. եւ Գ. դասարաններու անկիւն
1.- Որո՞ւ տօնը այս տարի կը տօնենք
Յունուար 25ին:
ա. Ս. Յովհաննէս Ոսկեբերան
Հայրապետ
բ. Ս. Աբգար թագաւոր
գ. Ս. Վահան Գողթնացիի
դ. Բոլոր Սուրբերուն

6.- Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք
Յիսուսի Աստուածայայտնութիւնը:
ա. Յունուար 6
բ. Դեկտեմբեր 18
գ. Յունուար 25
դ. Յունուար 27

2.- Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք Ս.
Աթանասի եւ Ս. Կիւրեղի տօնը:
ա. Յունուար 6
բ. Յունուար 4
գ. Յունուար 22
դ. Յունուար 27

7.- Յիսուս ինչո՞վ մկրտուեցաւ:

3.- Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք
Յիսուսի ծննդեան տօնը:
ա. Յունուար 6
բ. Յունուար 18
գ. Յունուար 20
դ. Յունուար 27

8.- Յիսուս որո՞ւ կողմէ մկրտուեցաւ:

4.- 2012-ին ե՞րբ տեղի պիտի ունենայ
Ջրօրհնէքը:
ա. Յունուար 6-ին Ս. Պատարագէն
ետք:
բ. Յունուար 5-ին երեկոյեան
գ. Զատիկին
դ. Բարեկենդանին

9.- Ի՞նչ կը կոչենք Ս. Ծնունդին
նախորդող երեկոն:
ա. Խթում
բ. Զատիկ
գ. Ջրօրհնէք
դ. Բարեկենդան

5.- 1999-ին ե՞րբ տօնեցինք Յիսուսի
մկրտութեան տօնը:
ա. Յունուար 6
բ. Յունուար 18
գ. Դեկտեմբեր 25
դ. Յունուար 27

ա. Ձէթ
բ. Ջուր
գ. Միւռոն
դ. Իւղ

ա. Տէր Գառնիկին
բ. Սրբազանին
գ. Յովհաննէս Մկրտիչին
դ. Քահանայապետին

10.- Ե՞րբ տեղի կունենայ
Ճրագալոյցը:
ա. Յունուար 6-ին Ս. Պատարագէն
ետք:
բ. Յունուար 5-ին երեկոյեան
գ. Զատիկին
դ. Բարեկենդանին
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Նախակրթարան Դ. Ե. եւ Զ. դասարաններու անկիւն

1.- Յիսուսի անուանակոչութիւնը
անշարժ տօն մըն է: Ամէն
տարի ե՞րբ կը տօնենք Յիսուսի
անուանակոչութիւնը:
Յունուար --- ին:

2.- Մոգերը ի՞նչ նուիրեցին Յիսուս
Մանուկին:
ա. ---ի
բ. ------կ
գ. զ----3.- Ո՞վ էր Հրէաստանի թագաւորը
երբ Յիսուս ծնաւ:
------------------ս
4.- ա. Ո՞վ էր Հռոմի կայսրը երբ
Յիսուս ծնաւ:
բ. Տարուան քանիերորդ ամիսը այս
կայսրին անունով է:
ա. -------------------բ. -5.- Հինգ Տաղաւարներէն ո՞ր մէկը
անշարժ տօն մըն է:
ա. Ս. Ծնունդ
բ. Ս. Զատիկ
գ. Պայծառակերպութիւն
դ. Վերափոխումն Ս. Աստուածածնի
ե. Խաչվերաց
6.- Յիսուսի մկրտութեան ընթացքին,
Ս. Հոգին ինչի՞ կերպարանքով իջաւ
Յիսուսի վրայ:

--------------ի

7.- Ամբողջացո՛ւր ըստ Աւետարան
ըստ Մարկոսի 1.11-ին:
Երկինքէն ձայն մը լսուեցաւ, որ
կ’ըսէր.
- Դուն ես -- ս----- Ո----, որուն
-------:
8.- Ս. Ծնունդի խթման մատուցուող
Ս. Պատարագի ընթացքին երբ
«Սուրբ Աստուած, Սուրբ եւ հզօր,
Սուրբ եւ անմահ .......... ողորմեա
մեզ» կ’երգենք, ի՞նչ կըսենք երկրորդ
տողին:
ա. որ խաչեցար վասն մեր
բ. որ յայտնեցար վասն մեր
գ. որ երկիր եւ գալոց ես
դ. որ յարեար ի մեռելոց
9.- «Հաւատամք»ը գրուեցաւ Ա.
Տիեզերական ժողովին ընթացքին:
ա. Ո՞ր թուականին
բ. Ո՞ր քաղաքին մէջ
տեղի ունեցաւ այդ ժողովը:
ա. ----բ. Ն--------10.- Յիսուսի ծննդեան հովիւներու
այցին մասին միայն մէկ
աւետարանի մէջ կը կարդանք: Ո՞ր
աւետարանին մէջ:
ա. Մատթէոս
բ. Մարկոս
գ. Ղուկաս
դ. Յովհաննէս

director@sourphagop.org						
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Երկրորդականի անկիւն
1.- Անոնք որոնք Ս. Ծնունդը կը տօնեն
Դեկտեմբեր 25-ին, ե՞րբ կը տօնեն
մկրտութիւնը:
ա. Յունուար 6
բ. Յունուար 1
գ. Յունուար 13
դ. Դեկտեմբեր 25
2.- Արեւմտեան Եւրոպայի քրիստոնեաները
ե՞րբ փոխեցին Ս. Ծննդեան տօնը Յունուար
6-էն Դեկտեմբեր 25-ին:
ա. 325 Նիկիոյ ժողովին
բ. 451 Քաղկեդոնի ժողովին
գ. 381 Կոստանդնուպոլսոյ ժողովին
դ. 431 Եփեսոսի ժողովին
3.- Հայաստանեայց Եկեղեցին այս տարի
ո՞ր սուրբին տօնը կը յիշատակէ Յունուար
25-ին:
Ս. Վ----- Գ---------4.- Գրէ՛ շիտակ ժամանակագրական
շարքով հետեւեալ տօները:
Աստուածայայտնութիւն,
Անուանակոչութիւն, Յովհաննու
Կարապետ, Ս. Սարգիս, Ղեւոնդեանց,
Վարդանանց, Բուն Բարեկենդան:
ա.
բ.
գ.
դ.
ե.
զ.
է.
5.- Գրէ՛ շիտակ ժամանակագրական
շարքով հինգ տաղաւարները:
ա.
բ.
գ.
դ.
ե.

6.- Ամբողջացո՛ւր:
Խորհուրդ --- եւ սքանչելի
որ յայսմ աւուր ---------.
---------- երգեն ընդ հրեշտակս
տան ----------- աշխարհի
7.- Ամբողջացո՛ւր:
----- նոր արքայ

Ի ----------- քաղաքի.
Որդիք մարդկան ------------զի վասն մեր -----------------:
--------------- երկնի եւ երկրի
ի --------------------- պատեցաւ.
Ոչ --------------- ի Հօրէ
ի սուրբ ----------- բազմեցաւ:
8.- Ո՞ւր կը գտնուի Գողթն գաւառը:
Ն----------ի մէջ:
9.- Երախայ ի՞նչ կը նշանակէ:
-------------10.- Որո՞ւ խօսքերն են Ս. Պատարագի
այս բաժինը: «Իսկ մեք փառաւորեսցուք
որ յառաջ քան զյաւիտեանս
երկիրպագանելով Սրբոյ Երրորդութեանն
եւ մի Աստուածութեանն Հօր եւ Որդւոյ
եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ
յաւիտեանս, յաւիտենից. ամէն:
Ս. --------------ր Լ---------------ի
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Այս թիւով.......

Փետրուար 2011 (ԺԸ տարի թիւ 6)

Փետրուար ամսուան բացատրական
տօնացոյց: 		
		
Էջ 2-4
Տեառնընդառաջ
Ի՞նչ կը տօնենք Փետրուար 14-ին
Սուրբ Սարգիս Զօրավար
Աղօթք Սուրբ Սարգիսին
Առաջաւորաց Պահք
Կարճ Լուրեր Կիրակնօրեայէն
Այցելութիւն՝ Oratoire Saint-Joseph-ի
թանգարանը
Էջ 4
Բացատրութիւն՝ Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ
Ս. Պատարագին
Էջ 5-7
Գ. Բուն Պատարագ
		
Համացանցէն քաղուած 		
Էջ 8
Եզակի Գիրեր				

Էջ 9

Պալատականին Որդիին Բժշկութիւնը
Էջ 10
Հաւատքի Աստիճաններ

Էջ 11

Յիսուս եւ Նիկոդեմոս		

Էջ 12

Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Հաւատք

Կրօն

Էջ 13-16

Տ......Տեառնընդառաջ
Qa[kari hy.inag`
+o.owrtagan warbyd5
_OVPYN NALPANT#AN

Ամսուան Համարը

«.......որովհետեւ աչքերովս տեսայ Փրկիչը,
որ ղրկեցիր բոլոր ժողովուրդներուն, որպէս
լոյս՝ հեթանոսները լուսաւորելու...»:
Ղուկաս 2.30-31

Եկեղեցի

Լեզու

www.sourphagop.org								

Մշակոյթ
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Փետրուար ամսուան բացատրական տօնացոյց
Շբթ. 5
Եշ. 8
Շբթ. 12
Բշ. 14
Շբթ. 19
Բշ. 21
Գշ. 22
Եշ. 24
Շբթ. 26

Յիշատակ՝ Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորչի որդիներուն եւ թոռներուն
Յիշատակ 12 մարգարէներուն. Ովսէա, Ամոս, Միքա, Յովէլ, Աբդիա, Նաւում,
Ամբակում, Յովնան, Սոփոնիա, Անգէ, Զաքարիա, Մաղաքիա
Սբ. Թադէոս Առաքեալի եւ Սանդուխտ կոյսի
Տեառնընդառաջ, Ա. օր Առաջաւորաց պահքի
Սբ. Սարգիս Զօրավար, Որդին Մարտիրոս եւ 14 զինուորներ
Սբ. Ատովմաց Զօրավարացն
Սբ. Սուքիասեանց Վկայիցն
Սբ. Ոսկեանց Քահանայիցն
Սբ. Սահակ Պարթեւ

Գիտէի՞ր թէ .........
Տեառնընդառաջի մասին կարելի
է կարդալ միայն Ղուկասի
աւետարանին մէջ: Մատթէոս,
Մարկոս եւ Յովհաննէս Սուրբ
աւետարանիչները չեն ակնարկած
Յիսուսի կեանքի այս դէպքին:

ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋը

Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ տէրունի տօներէն
մէկն է: Ան յիշատակնէ այն օրուան երբ 40
օրուայ մանուկ Յիսուսը բերուեցաւ տաճար
ու ընծայուեցաւ Աստուծոյ: Տեառնընդառաջը
անշարժ տօն մըն է, եւ ամէն տարի կը տօնենք
Սուրբ Ծնունդէն 40 օրեր ետք, Փետրուար 14ին: Տեառնընդառաջի օրը, եկեղեցիէն ներս
պատարագ կը մատուցուի, Եկեղեցիին 4
անկիւնները կը կարդացուին աւետարանի
համապատասխանող հատուածներ: Կը
յիշատակուին նաեւ ծերունի Սիմոնն ու
Աննա մարգարէուհին, որոնք Յիսուսի
տաճար ընծայման ներկայ գտնուեցան:

Ի՞նչ կը տօնենք
Փետրուար 14-ին

Երբ մեր շուրջը St. Valentine կը
տօնուի, մենք պէտք է յիշենք թէ Հայ
Եկեղեցին այդ օրը Տեառնընդառաջ
կը տօնէ: Տեառնընդառաջը, 40
օրուայ Յիսուս Մանուկին տաճար
տարուելու եւ Աստուծոյ նուիրուելու
օրն է: Նախորդող գիշերը, 13-ին,
եկեղեցւոյ մէջ արարողութիւն տեղի
կ’ունենայ, կրակ կը վառեն եկեղեցւոյ
բակին մէջ ու հաւատացեալներ
իրենց մոմերը վառելով տուն կը
տանին:
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Յիշատակութիւն՝ Սուրբ Սարգիս Զօրավարի Փետրուար 19
Վարդանանցէն
12 օրեր առաջ եղող
Շաբաթ օրը, Հայ
եկեղեցին նուիրած է
Ս. Սարգիս Զօրավարի
յ ի շ ա տ ա կ ի ն :
Ս .
Ս ա ր գ ի ս ,
Կապադովկիոյ
Գամիրք գաւառէն
էր. քաջ ու առաքինի
զինուորական մը,
որ զօրապետի
աստիճանին հասաւ:
Համարձակութեամբ
կը
քարոզէր
Աւետարանը եւ
կը
կործանէր
բագինները: Երբ
Յուլիանոս կայսրը,
որ քրիստոնէութիւնը
ուրացած էր, գահ բարձրացաւ, Սարգիս,
իր Մարտիրոս որդիին հետ Հայաստան
ապաստանեցաւ՝ Տիրան թագաւորի մօտ
եւ ժամանակ մը հոն մնալէ ետք անցաւ
Պարսկաստան, պարսից Շապուհ թագաւորին
մօտ՝ ծառայելով զինուորական ասպարէզին
մէջ:
Մեծ եղաւ իր որդիին՝ Մարտիրոսին
ազդեցութիւնը իր հսկողութեան ներքեւ
գտնուող պարսիկ զօրքին վրայ. անոնց մէջէն
քրիստոնէութեան դարձողներ եղան:
Այս պարագան հետզհետէ ուշագրաւ
դառնալով, Սարգիս եւ իր զաւակը արքայական
հրաւէր ստացան զոհ մատուցանելու
արքունի մեհեանին մէջ: Սակայն, Սարգիս
նոյնիսկ քաջութիւնը ունեցաւ անարգելու
կուռքերը: Առ ի հետեւանք իրենց յանդուգն
կեցուածքին՝ զօրավարն ու իր որդին մահուան
դատապարտուեցան:
Իր պարսիկ զինուորներէն տասնըչորս
(14) անձեր որոնք մինչեւ վերջ հաւատարիմ
մնացեր էին իրեն, առին Սարգիսի մարմինը
եւ մաքուր զգեստներով պատեցին:
Բայց թագաւորին հրամանով իրենք եւս
գլխատուեցան ու իրենց նահատակութիւնը

եւս կը յիշատակուի Սուրբ Սարգիսի եւ անոր
Մարտիրոս զաւակին յիշատակին հետ, ամէն
տարի:

Գիտէի՞ր թէ .........

Ս. Սարգիսի տօնը Հայաստանի
մէջ ընդունուած է նշել ոչ միայն
եկեղեցական
ծիսակատարութեամբ,
այլեւ ժողովրդական սովորութիւններով:
Ս.
Սարգիս
Զօրավարը
երիտասարդներու
արագահաս
բարեխօսն է եւ սիրոյ երազանքը
իրականացնող
սուրբը:
Ըստ
աւանդութեան, Ս. Սարգիս պէտք է
հրեշտակներու ուղեկցութեամբ անցնի
եւ տանիքին վրայ դրուած ալիւրին մէջ
ձգէ իր սպիտակ ձիուն պայտին հետքը
որպէսզի այդ տարի իրականանայ
հաւատացեալի երազանքը:

Աղօթք Սուրբ Սարգիսին
Բարձրեալէն գերագոյն պատիւ
ստացար Քրիստոսի քով բարեխօսելու
համար եւ դարձար մեր խնդրանքները
կատարող, աղօթքները լսող, սատանաները
հալածող, ով արագահաս Սուրբդ
Սարգիս:
Ցաւերով լեցուն մարդկային
կեանքին զօրեղ բժիշկ. արտասուքը
սրբող, նեղութեան մէջ ինկածներու
վիշտերը դիւրութեամբ մեղմացնող,
գերիները ազատող, ով արագահաս
Սուրբդ Սարգիս:
Դուն որ ամէն տեղ կը յիշուիս ու
կը փառաբանուիս, որովհետեւ գեղեցիկ
եւ բարի անուն ես, հաւատացեալներուն
շուրթերուն համար քաղցրահամ պտուղ:
Գիշեր ու ցերեկ յոյսով քեզ կը կանչենք,
արագահաս Սուրբդ Սարգիս, բարեխօս
եղիր, Քրիստոսի քով, մեր անձերուն
համար:

director@sourphagop.org						
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Առաջաւորաց Պահք
Այս պահքը սահմանուած է Ս. Գրիգոր լուսաւորչի կողմէ եւ յատուկ է միայն Հայ
եկեղեցւոյ: Կը սկսի Մեծ պահքէն երեք (3) շաբաթ առաջ եւ հին ժամանակ արտօնուած էր
ուտել միայն աղ ու հաց: Այդ օրերուն արտօնուած չէր Պատարագ մատուցել, եկեղեցւոյ մէջ
ընթերցել Սուրբ Գիրք կամ Աւետարան:
Տարբեր մեկնութիւններու համաձայն, այս պահքը «Առաջաւորաց» է կոչուեր,
իբրեւ ազդարար Մեծ պահքի կամ, իբրեւ Հայոց պահք՝ նշանակելու Հայաստանի հոգեւոր
լուսաւորութիւնը:
Առաջաւորաց պահքի 5-րդ օրը (Ուրբաթ) կը յիշատակենք Յովնան մարգարէի
քարոզութիւնն ու Նինուէ քաղաքի ապաշխարութիւնը, բայց ոչ իբրեւ Յովնան մարգարէի
տօն, այլ իբր մեծ ապաշխարութեան ու ծոմապահութեան օրինակ:
Առաջաւորաց պահքի խորհուրդը ադամական մեղքէն մարդկային 5 զգայարանքներու
սրբումն է: Հին եկեղեցւոյ մէջ նաեւ սովորութիւն կար որ չափահասները մկրտութենէն առաջ
5 օր ծոմ պահեն: Նոյնպէս Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ սահմանեց որ Տրդատ թագաւոր եւ իր
պալատականները 5 օր ծոմ պահեն իրենց մկրտութենէն առաջ, որու շնորհիւ փրկուեցան
իրենց այսահարութենէն:
Միջնադարուն, առաջաւորաց պահքը դիւրիմացաբար անուանուեր է Ս. Սարգիսի
պահք՝ որովհետեւ Հայ եկեղեցին առաջաւորաց պահքին յաջորդող շաբաթ օրը կը տօնէ Ս.
Սարգիսի տօնը:
Հայ մատենագիրներու վկայութեամբ, Առաջաւորաց պահքը գոյութիւն ունեցեր է
նաեւ յոյներու ու լատիններու մօտ:

Կարճ Լուրեր
Կիրակնօրեայէն
Կիրակի՝ 9 Յունուար 2011ին Կիրակնօրեայ Դպրոցը,
մասնակցութեամբ կարգ մը ծնողներու,
այցելեցին Oratoire Saint-Joseph-ի
թանգարանը, ուր կը ցուցադրուին նաեւ
տարբեր երկիրներու մսուրները:
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Բացատրութիւն՝ Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ Սուրբ Պատարագին «շար. 4»

Կը շարունակենք ներկայացնել Բերիոյ թեմի տարիներու Բարեջան Առաջնորդ, եւ մեր Ս. Յակոբ
Եկեղեցւոյ այժմու Հոգեւոր Տեսուչ՝ Գերշ. Տ. Սուրէն Ս. Արք. Գաթարոյեանի «Բացատրութիւն Ս. Պատարագ»ի
բաժինը 1998ի Հալէպի մէջ հրատարակուած Ս. Պատարագ Հայց. Առք. Եկեղեցւոյ գրքոյկէն:

Ս. Պատարագի արարողութեան 4 մասերը.

Ինչպէս անցեալ անգամ նշեցինք, Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ Ս. Պատարագի
արարողութիւնը 4 մասերէ կը բաղկանայ.
1. Պատրաստութիւն
2. Ճաշու Պաշտօն
3. Բուն Պատարագ
4. Արձակում
Անցեալ թիւով ներկայացուցինք «Ճաշու Պաշտօն»ը, իսկ այս թիւով պիտի
ներկայացնենք «Բուն Պատարագ»ը:
3. ԲՈՒՆ ՊԱՏԱՐԱԳ կամ ՀԱՒԱՏԱՑԵԱԼՆԵՐՈՒ ՊԱՏԱՐԱԳ
Սարկաւագը խորանէն բարձրաձայն կը յայտարարէ.
«Ո՛չ մէկ երախայ (չմկրտուած), ո՛չ մէկ թերահաւատ, ո՛չ մէկ ապաշխարութեան
մէջ գտնուող եւ ոչ մէկ հոգիով ինքզինք մեղաւոր զգացող թող մօտենայ աստուածային
խորհուրդին: Հաւատացեալները պատրաստ են ԲՈՒՆ ՊԱՏԱՐԱԳին:
Խորախորհուրդ պահն է, որ կը սկսի, դպիրներ երկիւղածութեամբ կ’ոգեկոչեն
փրկագործ խորհուրդին ծաղկումը, կը բացայայտեն, թէ ինչպիսի վեհ եւ նուիրական խորհուրդ
մըն է, որ պիտի սկսի, եւ որ պիտի սրբագործէ եկեղեցի դարձած ողջ հաւատացեալներուն
համախմբումը, եւ կ’երգեն անոնք, «Մարմին Տէրունական.........»:
Ողջոյն տուողը կ’ըսէ.
- «Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ»:
Ողջոյն ստացողը կը պատասխանէ.
- «Օրհնեալ է յայտնութիւնը Քրիստոսի»:
director@sourphagop.org						

Երախայ = չմկրտուած
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«Տէրունական մարմինը փրկչական արիւնը մեր դիմացն է: երկնային
աներեւոյթ զօրութիւններ կ’երգեն եւ անդադրում բառերով կ’ըսեն՝ սուրբ,
սուրբ, սուրբ Տէ՜ր զօրութիւններու»:
Աւագ սարկաւագը բուրվառակիրի ընկերակցութեամբ երկիւղածութեամբ
կը մօտենայ խորհրդարանին՝ կատարելու համար վերաբերումը. բայց նախ
դպիրներուն ուղղելով իր խօսքը՝ կ’ըսէ.
«Ո՜վ դպիրներ, սաղմոս ըսէք եւ քաղցրաձայն հոգեւոր երգեր երգեցէք,
մեր Տիրոջ՝ Աստուծոյ.»:
Եւ դպիրները կը սկսին երգել յաւուր պատշաճի
«ՍՐԲԱՍԱՑՈՒԹԻՒՆ»ը:
ՍՐԲԱՍԱՑՈՒԹԻՒՆ
Աւագ սարկաւագը խնկարկելէ ետք, հանդիսաւորութեամբ կ’առնէ Ս.
Սկիհը եւ խորանին ետեւէն դառնալով կը բերէ ու կը յանձնէ զայն Պատարագիչ
քահանային ըսելով.
«Ո՜վ իշխաններ, բացէ՛ք ձեր դռները, թող բացուին յաւիտենականութեան դռները,
որպէսզի ներս մտնէ մեծափառ թագաւորը»:
Քրիստոս որպէս երկնային թագաւոր եւ յաւիտենական Քահանայ կու գայ
փառաւորապէս բազմելու Ս. Սեղանին վրայ: Կու գայ վերստին իր ուխտը կնքելու, երկինք
եւ երկիր կամրջելու, կու գայ դարձեալ եւ միշտ պատարագուելու եւ մարդոց մեղքերու
փրկութեան համար տալու իր Մարմինն ու Արիւնը:
Ս. Պատարագի ընծաները՝ ՆՇԽԱՐն ու ԳԻՆԻն Ս. Սեղանին վրայ են. պատարագիչ
քահանան, որպէս մաքրութեան նշան, դարձեալ ձեռքերը կը լուայ, որովհետեւ իր մատները
պիտի հպին Փրկչական Մարմնոյն եւ Արեան:
Ժողովուրդը եւս իր հոգին պէտք է ցօղուէ, որպէսզի պայծառ մտքով եւ հաւատքով,
մաքուր սրտով, սրբութեամբ եւ երկիւղով ընկալէ խորհուրդը, սարկաւագը խորանէն
հետեւեալ դաստիարակիչ թելադրութիւնները ժողովուրդին կ’ուղղէ.
«Հաւատքով, սրբութեամբ եւ ահով կանգնինք Աստուծոյ Սուրբ Սեղանին առջեւ:
Կանգնինք առանց տարակուսանքի եւ գայթակղութեան, առանց նենգութեան եւ
խորամանկութեան, առանց հիասթափութեան եւ խաբէութեան, առանց երկմտութեան
եւ թերահաւատութեան, այլ ուղիղ վարմունքով, պայծառ մտքով, անխարդախ սրտով,
կատարեալ հաւատքով, սիրով լեցուած, ամէն տեսակի բարեգործութիւններով ճոխացած,
աղօթքի կանգնինք Աստուծոյ Սուրբ Սեղանին առջեւ, որպէսզի մեր Փրկչին՝ Յիսուս
Քրիստոսի յայտնութեան եւ երկրորդ գալստեան օրը արժանանանք անոր ողորմութեան
շնորհներուն»:
Աստուածային սիրոյ ճառագայթումին ներքեւ՝ հաւատացեալները կ’ըմբոշխնեն

Սուրբ Պատարագի ընթացքին, ուր պատուէր կայ ծնրադրելու, պատշաճ
է ծնրադրել, սակայն եթէ որեւէ ֆիզիքական պատճառ կայ չծնրադրելու,
յարմար է ոտքի կանգնիլ՝ յարգալից եւ գլուխը խոնարհած:
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Աստուածորդւոյն լոյս ներկայութիւնը. Քրիստոս է՝ որ կը յայտնուի. սուրբ սեղանէն Քրիստոսի
ՍԷՐը տակաւ կը տարածուի եկեղեցւոյ մէջ եւ կը համակէ ողջ հաւատացեալ ժողովուրդը:
«Ողջոյն տուք միմեանց ի համբոյր սրբութեան...»
«Զիրար ողջունեցէք սուրբ համբոյրով, եւ անոնք որոնք պատրաստ չեն հաղորդուելու
Աստուածային խորհուրդով, թող դուրս ելլեն եկեղեցիէն եւ գաւիթին մէջ աղօթեն»:
Սարկաւագը, Պատարագիչ քահանային ողջոյնը ստանալով, վար կ’իջնէ եւ զայն կը
փոխանցէ Աւագերէցին, ըսելով.
«Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ», այսինքն՝ Քրիստոս մեր մէջ յայտնուեցաւ: Իսկ
ստացող եկեղեցականը կը պատասխանէ.
«Օրհնեալ է յայտնութիւնն Քրիստոսի»: Այսինքն՝ Օրհնեա՛լ թող ըլլայ Քրիստոսի
յայտնութիւնը:
Այսպէս ամէն մէկ հաւատացեալ, որ կը ստանայ ողջոյնը, պարտի զայն փոխանցել
կողքին կեցող հաւատացեալին, միշտ կրկնելով ողջոյնի ստացման եւ փոխանակման
վկայախօսութիւնը:
«Քրիստոս մեր մէջ յայտնուեցաւ, նոյն ինքն Աստուած եկեղեցւոյ մէջ բազմեցաւ:
Խաղաղութեան ձայնը հնչեց եւ Աստուծոյ ողջոյնը տարածեց:
Եկեղեցին մէկ անձ եղաւ, համբոյրը որպէս միութեան խորհրդանիշ դարձաւ:
Թշնամութիւնը հեռացաւ, ընդհանուրին վրայ սէրը սփռուեցաւ:
Արդ, ո՜վ պաշտօնեաներ, ձեր ձայները բարձրացնելով՝ միաբերան օրհներգեցէք
միասնական Աստուածութիւնը, որուն սերովբէներն են որ կը սրբաբանեն»:

Oratoire Saint-Joseph-ի թանգարանը, Կիրակի՝ 9 Յունուար 2011
director@sourphagop.org						
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Համացանցէն Քաղուած
Ոտնահետքեր

Մարդ մը խոր քունի մէջ երազ սկսաւ տեսնել:
Ան տեսաւ որ աւազոտ ծովեզերքին վրայ կը քալէր Յիսուսի հետ, իսկ երկինքին մէջ կը
տողանցէին իր կեանքի տարբեր հանգրուաններու նկարները: Բոլոր նկարներուն մէջ ան
կը տեսնէր չորս ոտնահետքեր, երկուքը իրը իսկ միւս երկուքը Յիսուսին:
Երկար դիտելէ ետք, յանկարծ անդրադառձաւ որ իր կեանքի ամէնադժուար օրերուն
միայն երկու ոտնհետքեր կ’երեւէին աւազին վրայ: Նեղուած, ջղայնացած ու վրդոված
Յիսուսի ըսաւ՝ Տէր, դուն չըսի՞ր որ եթէ քեզի հետեւիմ, Դուն ինծի բնաւ առանձին պիտի
չձգես, հապա ինչո՞ւ իմ ամենադժուար օրերուս հետս չես եղած:
Յիսուս այսպէս պատասխանեց՝ «Ես քեզ չափազանց կը սիրեմ. Քու այդ դժուար ու
տառապելի օրերուդ, քեզ իմ ձեռքերուս մէջ գրկած կը քալէի...»:
Խրատներ՝
		
		
		
		
		
		

==============================

* Խօսելէ առաջ
* Գրելէ առաջ
* Ծախսելէ առաջ
* Աղօթելէ առաջ
* Նեղացնելէ առաջ
* Ատելէ առաջ
* Լքելէ առաջ

- Մտիկ ըրէ՛
- Մտածէ՛
- Շահի՛ր
- Ներէ՛
- Զգա՛
- Սիրէ՛
- Փորձէ՛

Քշած ատենդ՝
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը
Յունուար ամսուան պատասխանները
Մանկապարտէզի անկիւն
Հրահանգը, աստղը, առաջնորդեց,
երկրպագեցին, ոսկի, կնդրուկ, զմուռս,
երազի

մեր 9. ա. 325 բ. Նիկիա 10. գ. Ղուկաս

Նախակրթարան Ա. Բ. Գ. անկիւն
1. գ. Ս. Վահան Գողթնացի 2. գ. Յունուար
22 3. ա. Յունուար 6 4. ա. Յունուար 6-ի
Ս. Պատարագէն ետք 5. ա. Յունուար 6 6.
ա. Յունուար 6 7. բ. Ջուր 8. գ. Յովհաննէս
Մկրտիչ 9. ա. Խթում 10. բ. Յունուար 5-ի
երեկոյեան
Նախակրթարան Դ. Ե. Զ. անկիւն
1. 13 2. ոսկի, կնդրուկ, զմուռս 3. Հերովդէս
4. ա. Օգոստոս բ. 8 ա. Ս. Ծնունդ 6.
Աղաւնիի 7. Դուն ես իմ սիրելի Որդիս ,
որուն ես հաճեցայ 8. բ. որ յայտնեցար վասն

Եզակի գիրեր

Երկրորդականի անկիւն
1. ա. Յունուար 6 2. բ. 451 Քաղկեդոնի
ժողովին 3. Ս. Վահան Գողթնացի
4. ա. Աստուածայայտնութիւն, բ.
Անուանակոչութիւն, գ. Յովհաննու
Կարապետ, դ. Ս. Սարգիս, ե. Ղեւոնդեանց,
զ. Վարդանանց, է. Բուն Բարեկենդան
5. ա. Ս. Ծնունդ բ. Ս. Զատիկ գ.
Պայծառակերպութիւն, դ. Վերափոխում
Ս. Աստուածածնի ե. Խաչվերաց 6. մեծ,
յայտնեցաւ, Հովիւք, աւետիս 7. Ծնաւ,
Բեթլեհէմ, օրհնեցէք, մարմնացաւ,
անբաւելին, խանձարուրս, մեկնելով, այրին
8. Նախիջեւան 9. չմկրտուած 10 Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ

բ

Հայերէն գիրերով Sudoku
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Նախորդ «Եզակի գիրեր»ուն լուծումը
Ամբողջացուր քառակուսիները, գործածելով ա, բ, գ, դ, ե, զ, է, ը, թ գիրերը պայմանաւ
որ միայն մէկ անգամ գործածես իւրաքանչիւր գիր իւրաքանչիւր՝
			
. հորիզոնական գիծի վրայ
			
. ուղղահայեաց գիծի վրայ եւ
			
. ինեակ քառակուսիի մէջ:
director@sourphagop.org						
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Պալատականին Որդիին Բժշկութիւնը
Յովհաննէս 4:43-54

Յիսուս Գալիլիայի Կանա քաղաքը եկաւ:
Պալատական մարդ մը կար, որուն որդին հիւանդ էր, Կափառնաումի մէջ:
Ճիշդ շարքով թուագրէ հետեւեալ տողերը, ապա զանոնք ընդօրինակէ էջին վարը:
- Տղաս շատ հիւանդ է, ի՞նչ կրնամ ընել:
- Ո՞ր ժամուն ապաքինեցաւ զաւակս:
- Տէր կ’աղաչեմ Կափառնաում եկուր, որդիս մահամերձ է:
- Աչքերովս տեսայ որ Յիսուս հրաշքներ գործեց. հիմա Կանայի մէջ է, եկէք դուք ալ
տեսէք:
- Գնա՛, զաւակդ ողջ է:
- Տղադ առողջացաւ:
- Մինչեւ որ նշաններ եւ հրաշքներ չտեսնէք՝ պիտի չհաւատաք:
- Ծառաներս: Արդեօք ի՞նչ լուր կը բերեն:
- Երէկ կէսօրէ ետք ժամը մէկ էր երբ տաքութիւնը գնաց:
- Ես Կանա պիտի երթամ եւ Յիսուսին հոս պիտի բերեմ: Զաւակիս միակ յոյսն է
Ան:
- Այո, ճիշդ այն ժամուն որ Յիսուս ըսաւ, «Գնա՛, զաւակդ ողջ է»:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Հաւատքի աստիճաններ
Աստիճաններուն վրայ կ՛երեւի պալատականին աճող հաւատքը:
Հետեւելով Յովհաննէս 4:43-54 ին, առջեւի բաժիններուն վրայ գրէ թէ ինչպէ՞ս
պալատականը գործածեց իր հաւատքը:
ա. ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
1. Կը հաւատար որ Յիսուս կրնար բժշկել:
բ. _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Հաւատաց Յիսուսի խոստումին:
գ. _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Հաւատաց որ Յիսուս հրաշք կատարած է:

director@sourphagop.org						
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Յիսուս եւ Նիկոդեմոս
Յովհաննէս 3:1-21

Խաչ մը դիր ճիշդ պատասխանին առջեւ:
1- Նիկոդեմոս անունով Փարիսեցի մարդ մը կար:
. Ան աղքատ էր
. Ան երիտասարդ էր
. Ան Հրեայ իշխան էր

2 - Ուզեց Յիսուսի քով երթալ
					
. Որոշեց գիշերով երթալ
					
. Որոշեց նամակ մը գրել Յիսուսի
					
. Որոշեց մոռնալ եւ չերթալ

3 - Երբ Յիսուսի մտիկ կ’ընէր
		
. Ան քնացաւ
		
. հասկցաւ որ Աստուած չկայ
		
. հասկցաւ թէ Աստուած որչափ կը սիրէ զինք
(Աստուած այնքան սիրեց աշխարհը որ մինչեւ իսկ իր
միածին Որդին տուաւ: հ.16)

					
4 - Հասկցաւ նաեւ ...
						
. Որ Յիսուս Աստուծոյ Որդին է
						
. Որ Յիսուս ձկնորս է
						
. Որ Յիսուս շատ ընկերներ ունի

		
5 - Երբ Նիկոդեմոս տուն գնաց ...
			
. Մոռցաւ Յիսուսի ըսածը
			
. Յիսուսի հետեւորդ եղաւ
			
. Փարիսեցիներու հանդիպեցաւ
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Մանկապարտէզի անկիւն

Յիսուսի տաճար
ընծայումը
«Տեառնընդառաջ
Փետրուար 14»
Ամբողջացո՛ւր
ըստ Ղուկաս 2.2232-ի
Տիրոջ, նուիրուի,
տատրակ, աղաւնիի,
Սիմոն, Սուրբ Հոգին,
Օծեալը, Յիսուսը,
գոհաբանեց

Յովսէփն ու Մարիամը մանուկը Երուսաղէմ տարին ------------ընծայելու համար որովհետեւ Տիրոջ Օրէնքին մէջ գրուած է. «Տիրոջ պէտք
է ------------------ ամէն արու զաւակ, որ մօր առաջին զաւակն է». ինչպէս
նաեւ Տիրոջ Օրէնքին համաձայն զոհ մատուցանելու զոյգ մը ---------------- կամ ------------------ երկու ձագ:
Այդ ժամանակ Երուսաղէմի մէջ ------------ անունով մարդ մը
կ’ապրէր: Սիմոն արդար եւ աստուածավախ մարդ մըն էր, -------------------- իրեն հետ էր եւ վստահեցուցած էր զինք՝ թէ Տիրոջ -------------- չտեսած
պիտի չմեռնէր: Արդ, Սուրբ Հոգիէն առաջնորդուած՝ անիկա տաճար գնաց:
Երբ ծնողքը մանուկ -------------------- տաճար բերին, որպէսզի կատարեն
այն ինչ որ Օրէնքը կը պահանջէր մանուկին համար, Սիմոն իր գիրկը
առաւ փոքրիկը եւ ----------------------- զԱստուած:
director@sourphagop.org						
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Նախակրթարան Ա. Բ. եւ Գ. դասարաններու անկիւն
1.- Որո՞ւ տօնը այս տարի կը տօնենք
Փետրուար 19ին.
ա. Ս. Յովհաննէս Ոսկեբերան
Հայրապետին
բ. Ս. Աբգար թագաւորին
գ. Ս. Վահան Գողթնացիին
դ. Սուրբ Սարգիսին

6.- Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք Սուրբ
Սարգիսը.
ա. Փետրուար 6
բ. Փետրուար 19
գ. Փետրուար 18
դ. Փետրուար 24

2.- Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք Ս.
Թադէոս Առաքեալի եւ Ս. Սանդուխտ
Կոյսի յիշատակը.
7.- Բուն Պատարագի ընթացքին
ա. Փետրուար 6
ողջոյն տուողը ի՞նչ կ’ըսէ.
բ. Փետրուար 12
գ. Փետրուար 18
Քրիստոս ի --- մեր ---------------:
դ. Փետրուար 24
8.- Բուն Պատարագի ընթացքին
3.- Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք
ողջոյն ստացողը ի՞նչ կ’ըսէ:
Յիսուսի տաճար նուիրուելու տօնը.
ա. Փետրուար 12
Օրհնեալ է ------------------բ. Փետրուար 14
գ. Փետրուար 16
-----------------:
դ. Փետրուար 18
9.- Վարդանանցը ընդհանրապէս
4.- 2012-ին ե՞րբ տեղի պիտի ունենայ Սուրբ Սարգիսէն 12 օր ետք կ’ըլլայ:
Տեառնընդառաջը.
Այս տարի ե՞րբ է Վարդանանցը:
ա. Փետրուար 30
(Սուրբ Սարգիսը Փետրուար 19-ին է,
բ. Փետրուար 14
19 + 12 = ? , Փետրուարը քանի՞ օր է):
գ. Փետրուար 29
դ. Փետրուար 28
--------------- -5.- 1999-ին ե՞րբ տօնեցինք Յիսուսի
տաճար նուիրուելու տօնը.
ա. Փետրուար 30
բ. Փետրուար 14
գ. Փետրուար 29
դ. Փետրուար 28

10.- Սուրբ Սարգիսին ձին ի՞նչ գոյն
է:
----------------------
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Նախակրթարան Դ. Ե. եւ Զ. դասարաններու անկիւն
1.- Որո՞ւ տօնը այս տարի կը տօնենք
Փետրուար 5ին.
ա. Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի
որդիներուն եւ թոռներուն
բ. Ս. Աբգար թագաւորին
գ. Ս. Վահան Գողթնացիին
դ. Սուրբ Սարգիսին
2.- Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք 12
մարգարէներուն տօնը.
ա. Փետրուար 8
բ. Փետրուար 16
գ. Փետրուար 28
դ. Փետրուար 24
3.- Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք
Տեառնընդառաջը.
ա. Փետրուար 12
բ. Փետրուար 14
գ. Փետրուար 16
դ. Փետրուար 18
4.- 2011-ին ե՞րբ պիտի տօնենք Ս.
Ոսկեանց Քահանայից տօնը.
ա. Փետրուար 27
բ. Փետրուար 24
գ. Փետրուար 29
դ. Փետրուար 28
5.- Այս տարի ե’րբ կը տօնենք
Ոսկեանց Քահանայից տօնը.
ա. Փետրուար 30
բ. Փետրուար 14
գ. Փետրուար 24
դ. Փետրուար 28

6.- Ի՞նչ կը կոչուի Սուրբ Սարգիսի
նախորդող 5 օրուայ պահքը.

Ա--------ց Պահք
7.- Հին Կտակարանի ո՞ր մարգարէին
գիրքը կը կարդացուի վերեւ յիշուած
պահքին 5րդ (Ուրբաթ) օրը:
ա. Աբդիայի,
բ. Նաւումի,
գ. Ամբակումի,
դ. Յովնանի:
8.- Երախայ ի՞նչ կը նշանակէ:
----------------9.- Վարդանանցը ընդհանրապէս
Սուրբ Սարգիսէն 12 օր ետք կ’ըլլայ:
Այս տարի ե՞րբ է Վարդանանցը:
(Սուրբ Սարգիսը Փետրուար 19-ին է,
19 + 12 = ? , Փետրուարը քանի՞ օր է):
--------------- -10.- Տարուան ո՞ր չորս (4) օրերը
ճաշու Աւետարան չի կարդացուիր.
ա. Մեծ պահքին
բ. Պզտիկ պահքին
գ. Առաջաւորաց պահքին
դ. Տարուան բոլոր օրերուն Ճաշու
Աւետարան կը կարդացուի:

director@sourphagop.org						
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Երկրորդականի անկիւն
1.- Ի՞նչ էր այն ծերունիին անունը որ
տաճարին մէջ Յիսուս մանուկին կը
սպասէր Տեառնընդառաջին:
-------------------------2.- Սուրբ Սարգիսէն քանի՞ օր ետք
Վարդանանց է.
ա. 8
բ. 16
գ. 28
դ. 12
3.- Սուրբ Սարգիսէն 7 օր ետք ո՞ր
սուրբին տօնն է:
---------------------4.- Վարդանանցէն 2 օր առաջ ի՞նչ կը
տօնենք:
Սբ.

------------------

5.- Ո՞վ սահմանեց Առաջաւորաց
պահքը:
Սբ. -----------

-------------------

6.- Ըստ հրէական օրէնքին, ո՞վ պէտք
էր Տիրոջը նուիրուէր:
Ամէն ------- զաւակ, որ մօր

------------- զաւակն է:

7.- Հայերու ո՞ր սուրբը կը
համապատասխանէ Հիւսիս
Ամերիկայի St. Valentineին: Այս
տարի ե՞րբ կը տօնենք իր տօնը:
ա. Սբ. -----------բ. Փետրուար -8.- Երախայ ի՞նչ կը նշանակէ:
----------------9.- Ամբողջացո՛ւր էջ 11ի
հարցումները:
1.------------------------------------------------------------------------------------2.------------------------------------------------------------------------------------3.------------------------------------------------------------------------------------10.- Ամբողջացո՛ւր սարկաւագին
նախադասութիւնը, որ ազդանշան է
Բուն Պատարագը սկսելու:
Մի -- երախայից ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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WWW.SOURPHAGOP.ORG-ը 10 տարեկան
Այս թիւով.......

Մարտ 2011 (ԺԸ տարի թիւ 7)

Մարտ ամսուան բացատրական
տօնացոյց: 		
		
Էջ 2-4
Ղեւոնդեանք
Սուրբ Թէոդորոս Զօրավար
Ամէն օր Վարդանանց է
Մեծ Պահքի Կիրակիները
Կիրակնօրեան եւ Մեծ Պահքը

Էջ 4

Բացատրութիւն՝ Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ
Ս. Պատարագին
		
Էջ 5-6
Խորան եւ Պատարագի Սուրբ
Սեղան
Նորահրաշ՝ Սբ. Վարդանանց 		
շարական				
Էջ 7
		
Համացանցէն քաղուած 		
Էջ 8
Ձկնորսը
Յիսուս 5,000-ը կը կերակրէ
Եզակի Գիրեր				

Էջ 9

Վ...Վարդանանք
Qa[kari hy.inag`
+o.owrtagan warbyd5
_OVPYN NALPANT#AN

Սամարացիները Յիսուսի մասին Էջ 10
Հարիւրապետի ծառային բժշկութիւնը
				
Էջ 12
Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը
Հաւատք

Կրօն

Էջ 13-16

Ամսուան Համարը

«Ո՞վ կրնայ, ուրեմն, մեզ բաժնել Քրիստոսի
սէրէն. նեղութի՞ւնը, անձկութի՞ւնը,
հալածա՞նքը, սո՞վը, մերկութի՞ւնը, վտա՞նգը
կամ սո՞ւրը»: Հռոմայեցիս 8.35

Եկեղեցի

Լեզու

www.sourphagop.org								

Մշակոյթ
director@sourphagop.org
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Մարտ 2011

Մարտ ամսուան բացատրական տօնացոյց
Գշ. 1
Եշ. 3
Շբթ. 5
Կիր. 6
Բշ. 7
Շբթ. 12
Կիր. 13
Կիր. 20

Սրբոց Ղեւոնդեանց քահանայիցն
Սրբոց Վարդանանց զօրավարացն եւ 1036 վկայիցն
Կոստանդնուպոլսոյ 150 Հայրապետացն
Մեծ Պահքի Ա. Կիրակի՝ ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ
Ա. օր Մեծ պահքի
Սբ. Թէոդորոս Զօրավար
Մեծ Պահքի Բ. Կիրակի՝ ԱՐՏԱՔՍՄԱՆ
Մեծ Պահքի Գ. Կիրակի՝ ԱՆԱՌԱԿԻՆ
Ս. Յովհաննէս Երուսաղէմցի, Ս. Յովհաննէս Օձնեցի, Ս. Յովհաննէս
Շբթ. 26
Որոտնեցի, Ս. Գրիգոր Տաթեւացի
Կիր. 27 Մեծ Պահքի Դ. Կիրակի՝ ՏՆՏԵՍԻՆ
Դշ. 30
ՄԻՋԻՆՔ

ՂԵՒՈՆԴԵԱՆՔ

Յովսէփ կաթողիկոս, Սահակ եւ Թաթիկ
եպիսկոպոսներ, Ղեւոնդ, Մուշէ, Արշէն, Սամուէլ
քահանաներ, Քաջաջ եւ Աբրահամ սարկաւագներ եւ
այլ հոգեւորականներ Ղեւոնդեանք անուան տակ կը
ճանչցուին:
Ղեւոնդեանց քահանայից տօնը կը տօնուի
Վարդանանց տօնի նախորդող Երեքշաբթի օրը, որ նաեւ
տօնն է բոլոր քահանաներուն:
Պարսից Յազկերտ Բ. թագաւորը, Վարդանանց
պատերազմէն ետք, Հայաստանի մէջ ապստամբական
նոր խլրտումներ կանխարգիլելու համար, կարգ մը
կասկածելի նախարարներու հետ հոգեւորականներն ալ
արգելափակեց:
454-ի Քուշանաց դէմ պատերազմի պարտութենէն
ետք, Յազկերտ թագաւորը արգելափակուածներէն
իւրաքանչիւրը տարբեր ձեւով սպաննեց: Ղեւոնդեանք հայ եկեղեցականութեան պարծանք
ներշնչող սուրբերն են: Հայրենիքի եւ հաւատքի նկատմամբ նուիրումի գաղափարը
Ղեւոնդեանք տուին իրենց անձնական օրինակով:

Սուրբ Թէոդորոս զօրավարը

համաքրիստոնէական սուրբ է, որուն
յիշատակութիւնը Հայ եկեղեցին կը տօնէ Մեծ պահքի առաջին շաբաթ օրը։
Ըստ վարքագիրներու ծնունդով Ամասիա քաղաքի Սարու գիւղէն էր, քրիստոնեայ
բարեպաշտ ծնողներու զաւակ։
4-րդ դարու սկիզբէն Դիոկղետիանոսի հալածանքներու ժամանակ, ապացուցելու
համար կուռքերու հնարովի և կեղծ ըլլալը, գիշերով կրակի կը մատնէ հեթանոսական
Ռէա չաստուածուհիի մեհեանը։ Այս արարքին համար բանտ կը նետուի և մեծագոյն
չարչարանքներէն յետոյ 306թ. կը նահատակուի՝ այրուելով կրակի վրայ։
Սուրբ Թէոդորոս զօրավարը յայտնի է նաև որպես «վիշապասպան», որ քաջութեամբ ու
հաւատքով յաղթեր է հսկայ վիշապի։ Օտար եկեղեցիներուն մէջ յայտնի է նաև «Դիռոն»
անուամբ, որ յունարէն կը նշանակէ «նորեկ» զինուոր։
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Ամէն օր Վարդանանց է

Սփիւռքի տարածքին ապրող բոլոր հայերուն համար ամէն օր Վարդանանց պէտք է
ըլլայ, եթէ հայապահպանումի պատերազմին մէջ մեր դիմագրաւած դժուարութիւններուն
յաղթելու յոյսը վառ կ’ուզենք պահել:
Իւրաքանչիւր օրուան ծագող արեւուն հետ «ճերմակ ջարդ»ի սուրն է որ կը ճօճէ, քիչ մը
եւս օտարացնելով բոլոր անոնք որոնք օրէ օր կը նուազեցնեն իրենց դիմադրականութիւնը
եւ կը նօսրացնեն իրենց հայկականութիւնը, համակերպելու համար օտարութեան
պայմաններուն:
Թշնամիին միջոցներն ու կարողութիւնները մեր ունեցած միջոցներուն ու
կարողութիւններուն բազմապատիկն են: Մեր շարքերուն մէջ «Վասակեան» ըմբռնումի
հաւատացողներուն թիւը տարուէ տարի կ’աճի: Այս բոլորին մէջ սակայն, մեր
ռազմավարութիւնը պէտք է մնայ վարդանանց շունչով սերմանուած, որպէսզի այս մաշումի
պատերազմը մենք հասցնենք Վահանեանց յաղթական եզրակափումին: Ահաւասիկ այս
ռազմավարութեան հիմնաքարերը:
1. ՉԶԻՋԻԼ
Նկարագրի տէր անձ մը պէտք է գիտնայ թէ ե՞րբ պէտք է հաստատ կենայ իր
կեցուածքին վրայ ու որոշէ ամէն գնով իր սկզբունքը եւ գաղափարը պաշտպանել: Ահա այդ
ըրաւ Վարդան Մամիկոնեան ու մերժեց զիջիլ Քրիստոնէութենէն ըսելով «այս հաւատքէն
մեզ ոչ ոք պիտի շեղէ»:
2. ՄԵՐԺԵԼ
Երբեմն մեզի պէս մտածող անձերուն թիւը քիչ կ’ըլլայ, իսկ հակառակորդներուն
պէս մտածողներունը՝ շատ: Բայց թիւով մեծ խումբը կրնայ նոյնքան զօրաւոր չըլլալ,
որովհետեւ նոյնքան համոզում կրնայ չունենալ եւ նոյնքան բուռն ձեւով կրնայ չհաւատալ
իր գաղափարին: Ահա այսպէս է որ թէեւ հայ քրիստոնեաները թիւով նուազ էին
պարսիկներէն, բայց իրենց հաւատքին մէջ աւելի զօրաւոր ըլլալով, մերժեցին ընդունիլ
Յազկերտի առաջարկը:
3. ՀԱՄԲԵՐԵԼ
Վարդանի եւ իր 1036 ընկերներու նահատակումով սկսած պատերազմը աւարտեցաւ
33 տարիներ ետք իր եղբօրորդի Վահան մամիկոնեանի յաղթանակով եւ 484 թուականի
Նուարսակի մէջ ստորագրուած դաշնագրով: Այս դաշնագրով պարսիկները կ’ընդունէին
Հայոց պայմանները.
		
ա. Հայաստանի ինքնավարութիւն
		
բ. Քրիստոնէական պաշտամունքի ազատութիւն
		
գ. Ատրուշաններու վերացում:
Ահա այսօր, վարդանանցէն 1,560 տարիներ ետք, մենք որքա՞ն հաւատարիմ ենք քաջ
Վարդանին եւ մենք ալ մեր կարգին
1. Հաստատ կը մնանք մեր Քրիստոնէական սկզբունքներուն վրայ
2. Հակառակ անոր որ մեր շուրջը շատ աւելի է թիւը անոնց որոնց հաւատամքը
խոտոր է մեր Հայ Քրիստոնեայ սկզբունքներուն ու աւանդութիւններուն, եւ
3. Մենք այս բոլորին կը դիմադրենք համբերութեամբ եւ Քաջ Վարդանին պէս

Քանզի Հայր Մեր զՍուրբ Աւետարանն Գիտեմք եւ Մայր
զԱռաքելական Եկեղեցի Կաթողիկէ:
կ’ըսենք՝

Գիտէի՞ր թէ Աւարայրի ճակատամարտով սկսած Վարդանանց պատերազմը
33 տարիներ տեւեց եւ վերջացաւ Վարդանի եղբօրորդի Վահան Մամիկոնեանին
յաղթանակով եւ Նուարսակի դաշնագրի ստորագրումովը՝ 484 թուականին:
director@sourphagop.org						
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Մեծ Պահքը ունի 7 Կիրակիներ, որոնք յատուկ եւ իմաստալից
անուններ ունին. ահա անոնցմէ առաջին չորսը.

Ա. Բուն Բարեկենդան

Մեծ Պահքին նախորդող Կիրակին է. բարեկենդան կը նշանակէ բարի կեանք՝
աշխարհիկ իմաստով ուրախութիւն, խրախճանք, իսկ կրօնական իմաստով՝ երանելի
կեանք, ինչպէս Ադամը կ’ապրէր դրախտին մէջ արտաքսուելէն առաջ:

Բ. Արտաքսման

Ադամն ու Եւան իրենց անհնազանդութեան պատճառաւ երկար չմնացին դրախտին
մէջ եւ արտաքսուեցան հոնկէ: Մեզի՝ մեղաւորներուս համար Քրիստոս ապաշխարութեամբ
ցոյց տուաւ փրկութեան ճամբան, եւ դրախտին արժանանալու յոյսը:

Գ. Անառակին

Այս Կիրակին կը կրէ այդ օրուան ճաշու աւետարանին հատուածին անունը: Մեծ
Պահքի ընթացքին մեր ուղեւորութիւնը կը նմանի Անառակ Որդիին ապաշխարութեան
յաջորդող դէպի իր հօր տանը վերադարձին:

Դ. Տնտեսին

Անառակի Կիրակիին կը յաջորդէ Տնտեսի Կիրակին որ դարձեալ Յիսուսի խօսած
առակներէն մէկէն կը ստանայ իր անունը: Այս առակը կը կարդանք Ղուկասի Աւետարանին
16.1-13 ին մէջ: Միջինքը տեղի կ’ունենայ այս Կիրակիին յաջորդող Չորեքշաբթին:

Կիրակնօրեան եւ Մեծ Պահքը

Մարտ 6-ին Կիրակնօրեայ Դպրոցը կը տօնէ Վարդանանք եւ Բուն բարեկենդան,
երբ աշակերտները կը ծպտուին հայկական տարազներով: Այս տարուան պահքի
առաջարկուած ծոմապահութիւնը հետեւեալն է:
Մարտ 7-13
Ծամոն
Մարտ 14-20
Շաքար
Մարտ 21-27
Կազային խմիչքներ
Մարտ 28-Ապրիլ 3
Հեռատեսիլ, համակարգիչ, այլ պաստառով խաղեր
Ապրիլ 4-10
Կոլոհատ, տուրմ
Ապրիլ 11-17
Chips
Ապրիլ 18-23
Հաւկիթ
Այս տարուան պահքի ընթացքին սորվելիքները հետեւեալներն են:
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶ եւ ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆ Ա. Գոց սորվիլ Խաչակնքել, Տէրունական Աղօթքը
եւ «Հաւատով խոստովանիմ»էն համարներ:
ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆ Բ. Գ. Դ. Ե. Գոց սորվիլ «Հաւատով խոստովանիմ»ի առաջին 18
համարները:
ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆ Զ. եւ ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ Գոց սորվիլ 23րդ (ԻԲ) Սաղմոսը, Նոր
Կտակարանի Գիրքերու շարքը, եւ «Հաւատով խոստովանիմ»ը 		

Այս Մեծ Պահքի ընթացքին յիշենք նաեւ կարօտեալները եւ
մեր ունեցածէն անոնց ալ բաժին հանենք:
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Բացատրութիւն՝ Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ Սուրբ Պատարագին «շար. 5»

Կը շարունակենք ներկայացնել Բերիոյ թեմի տարիներու Բարեջան Առաջնորդ, եւ մեր Ս. Յակոբ
Եկեղեցւոյ այժմու Հոգեւոր Տեսուչ՝ Գերշ. Տ. Սուրէն Ս. Արք. Գաթարոյեանի «Բացատրութիւն Ս. Պատարագ»ի
բաժինը 1998ի Հալէպի մէջ հրատարակուած Ս. Պատարագ Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ գրքոյկէն:

Անցեալ անգամ տեսանք թէ սարկաւագը,
Պատարագիչ քահանային ողջոյնը ստանալով, վար
կ’իջնէ եւ զայն կը փոխանցէ Աւագերէցին, ըսելով.
«Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ», այսինքն՝ Քրիստոս
մեր մէջ յայտնուեցաւ: Իսկ ստացող եկեղեցականը կը
պատասխանէ.
«Օրհնեալ է յայտնութիւնն Քրիստոսի»: Այսինքն՝
Օրհնեա՛լ թող ըլլայ Քրիստոսի յայտնութիւնը:
Այսպէս ամէն մէկ հաւատացեալ, որ կը ստանայ
ողջոյնը, պարտի զայն փոխանցել կողքին կեցող
հաւատացեալին, միշտ կրկնելով ողջոյնի ստացման եւ
փոխանակման վկայախօսութիւնը:
« Քրիստոս մեր մէջ յայտնուեցաւ, նոյն ինքն
Աստուած եկեղեցւոյ մէջ բազմեցաւ:
Խաղաղութեան ձայնը հնչեց եւ Աստուծոյ ողջոյնը
տարածեց:
Եկեղեցին մէկ անձ եղաւ, համբոյրը որպէս
միութեան խորհրդանիշ դարձաւ:
Թշնամութիւնը հեռացաւ, ընդհանուրին վրայ սէրը սփռուեցաւ:
Արդ, ո՜վ պաշտօնեաներ, ձեր ձայները բարձրացնելով՝ միաբերան օրհներգեցէք
միասնական Աստուածութիւնը, որուն սերովբէներն են որ կը սրբաբանեն»:
Այս թիւով կ’ուզենք դադար մը առնել Ս. Պատարագի արարողութենէն եւ
ներկայացնել Խորանը եւ Պատարագի Սուրբ Սեղանը:
ԽՈՐԱՆ եւ ՊԱՏԱՐԱԳԻ ՍՈՒՐԲ ՍԵՂԱՆ
Խորանը եկեղեցւոյ արեւելեան ծայրագոյն մասին մէջ, դասէն քանի մը
աստիճաններով վեր բարձրացած բաժինն է, ուր կը մատուցուի Ս. Պատարագը:
Խորանը կառուցուած է չորս հիմերու վրայ, որոնք կը խորհրդանշեն չորս
աւետարանիչները: Աջին եւ ձախին, երկու սիւներուն միջեւ, բացուած կ’ըլլան փոքր
խոռոչներ, վարագոյրով գոցուած. երբ երեսդ դէպի խորանին է դարձած, աջ խոռոջին
մէջ կը պահուի միւռոնը իսկ ձախ խոռոջին մէջ կը դրուի մասը, նշխարը եւ գինին:
Ձախ կողմի խոռոչը պարտադիր չէ որ ըլլայ, բայց անպայման վարագոյր մը կը դնեն,
դէմ դիմաց համաչափութեան համար: Այս պարագային, նշխարը, գինին ու մասը կը
դնեն սուրբ Սեղանին ետեւը տեղաւորուած փոքր սեղանի մը վրայ, ուր կը դրուին նաեւ
պատարագիչին ձեռքերը լուալու անհրաժեշտ իրերը:
Խորանին առաստաղէն կախուած կ’ըլլան 7 կամ 13 կանթեղներ, որոնք կը
խորհրդանշեն 12 Առաքեալները եւ Յիսուսը՝ 1 կեդրոնական կանթեղով: Քիչ մը ետեւ,
դարձեալ առաստաղէն կախուած կ’ըլլայ այլ կանթեղ մը, որ ձէթով վառուող մնայուն
ճրագ մըն է՝ «Աստուած միշտ ներկայ է»ի իմաստով:
Խորանին ետեւը կ’ըլլայ դուռ մը, որ կ’երթայ աւանդատուն. Այդ տեղէն մուտք եւ
ելք կ’ունենան խորանին վրայ ծառայողները: Գետինը ընդհանրապէս գորգով ծածկուած
կ’ըլլայ: Առաջին սիւներուն աջին եւ ձախին հանգչած կ’ըլլան ծնծղաները իսկ բուրվառը,
երբ գործածութեան մէջ չէ, կը տեղաւորուի խորանին ետեւի սեղանին վրայ:
director@sourphagop.org						
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Խորանին առջեւը, գետինը կը դրուի Ատեանի ժամագիրքը եւ Ատեանի
աւետարանը: Կ’օգտագործուին վարէն, դասէն կարդալու համար, ժամերգութիւններու
ժամանակ: Խորանին վրայ կարելի է տեղադրել գրակալ մը, խորանէն կարդացուելիք
աւետարանը դնելու համար: Այս մէկը պայման չէ, որովհետեւ ընդհանրապէս խորանէն
օգտագործուող աւետարանը նուրբ ձեռագործով մը, ձեռքով կը բռնուի:
Խորանին ճիշդ կեդրոնը պատարագի Սուրբ Սեղանն է, ուր կ’իջնէ Աստուծոյ Որդի
Յիսուսը, պատարագի ընթացքին: Սուրբ Սեղանը կը բաղկանայ 7 սանդխամատերէ,
որոնցմէ առաջինը Սուրբ Սեղանին գետինն է: Սուրբ Սեղանը կառուցուած կամ
հիմնուած է օրհնուած եւ սրբացած Վէմին վրայ: 7 սանդխամատերը դէպի եօթներորդ
երկինք բարձրացող ճամբան կը խորհրդանշեն:
Վերը, ճիշդ դիմացը զետեղուած է Մարիամ Աստուածածնի սրբանկարը, գիրկը
Յիսուս Մանուկը: Երբեմն այս նկարին տեղ կը զետեղուի այն սուրբին նկարը, որուն
անունը կը կրէ եկեղեցին, օրինակ՝ Սուրբ Յակոբ, Սուրբ Գէորգ, Սուրբ Յարութիւն եւլն:
Այս նկարները ընդունելի են, բայց ընդհանրապէս Մարիամ Աստուածածնի ու Յիսուս
Մանուկի սրբանկարը կը դրուի:
Ս. Սեղանին կառոյցը պարտադիր ոճ մը չունի, կը կառուցուի ըստ ճարտարագէտի
երեւակայութեան եւ պատասխանատու մարմիններու համաձայնութեան, մէկ կամ
քանի մը կաթողիկէներով (փոքր գմբէթներով): Հայկական ճարտարապետութեան մէջ
կառուցուած են հաւասարապէս մէկ կամ աւելի կաթողիկէներով Սուրբ Սեղաններ:
Սուրբ Սեղանին վրայ պարտադիր պէտք է գտնուին, կեդրոնը եւ Սեղանէն
դէպի վեր ուղղութեամբ Ճաշու Աւետարանը, երկու կողմէն վառուող մոմերով, Սուրբ
Հաղորդութեան սկիհը եւ Խաչը:
Ասոնցմէ դուրս բոլոր առարկաները ըստ կարելիութեան եւ ըստ ճաշակի կ՛ըլլան,
որոնք կը ճոխացնեն Սուրբ Սեղանին տեսքը եւ կու տան տօնական եւ գեղեցիկ բնոյթ:
Այսպէս՝ կարելի է զետեղել ծաղկամանով ծաղիկներ, վերի սանդխամատերուն երկու
կողմերը կարելի է դնել 4 ճաճանչներ, որոնց մէջ տեղաւորուած կ’ըլլան սուրբերու,
հրեշտակներու կամ 7 տաղաւարները ներկայացնող նկարներէն նկարներ: Ճաճանչները
արծաթէ շինուած մոմակալներու կը նմանին, որոնք իրենց վերի բաժնին մէջ կլոր կամ
հաւկթաձեւ շրջանակներ ունին նկարները զետեղելու համար:
Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան, Անթիլիասի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր
տաճարի Ս. Պատարագի Սեղանին վրայ, աջին դրուած է Բարձր Բերդի Աւետարանը,
երկու կողմը վառող մոմերով: (Այս մէկը ոչ մէկ եկեղեցի ունի, ոչ ալ զայն փոխարինող
բանի մը մասին կարելի է մտածել):
Սուրբ Պատարագի Սեղանի ճակատին կը դրուի «Է» գիրը, (ինչպէս Աստուած
Մովսէսի ըսեր էր «ես եմ ան: որ Է») յիշեցնելու թէ Աստուած հոս է: Այս Սեղանին
առաստաղէն ալ կախուած կ’ըլլայ ձիթաիւղով թաթխուած պատրոյգով մշտական վառող
կանթեղ մը :
Ծանօթ՝ Վէմը այն օրհնուած եւ սրբացած քարն է, որ չ’երեւիր եւ Սուրբ Սեղանին
յատակն է, իսկ Սուրբ Սեղանին վրայի Աւետարանին դիրքը պէտք է ըլլայ Վէմին վրայ
հանգչած. նոյն ձեւով ալ Սկիհը: Վէմը խաչաձեւ կ’ըլլայ, վրան գրուած՝ վերէն վար
Յիսուս Քրիստոս իսկ լայնքին՝ Որդի Աստուծոյ: Ընդհանրապէս եկեղեցիները կ’ունենան
առանձին սրբացուած շարժական Վէմ մը, բացօթեայ պատարագներ մատուցելու
պարագային, Սուրբ Սեղանը անոր վրայ կազմելու համար:
Եկեղեցին հիմնուած կ’ըլլայ 16 օրհնուած սիւներու վրայ, 12-ը Առաքեալները
ներկայացնող, 3-ը Աւետարանիչները, (երեք, որովհետեւ Մատթէոս Աւետարանիչը
նշուած է արդէն խորանին մէջ), եւ 1՝ սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչը խորհրդանշող:
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Նորահրաշ՝ Ս. Վարդանանց շարական

Հայաստանեայց եկեղեցին այս տարի Մարտ 3-ին կը տօնէ Վարդանանց պատերազմի
յիշատակը: Պատերազմին պատմականն ու իրողութիւնները բոլորին ծանօթ են: Պարսիկներու
Յազկերտ թագաւորին ուղղուած պատասխան-նամակին հետեւեալ եզրափակումը ազդու
եւ գեղեցիկ ոճով կ’անփոփէ կացութիւնը:
«Այս հաւատքէն մեզ ոչ ոք չի՛ կրնար խախտել, ոչ հրեշտակները եւ ոչ մարդիկ, ոչ
սուրը եւ ոչ հուրը, ոչ ջուրը եւ ոչ ալ ոեւէ այլ դառն հարուած...»:
Ազգայնակրօնական բնոյթ ունեցող այս տօնը Հայաստանեայց եկեղեցւոյ ամենէն աւելի
ժողովրդականութիւն ունեցող տօներէն մէկն է, որուն հերոս-զօրավարները, իրենց յանձն
առած զոհողութիւններուն եւ անխախտ հաւատքին ու յանդգնութեան շնորհիւ սուրբերու
կարգին անցած են, եւ այլ սուրբերու նման, անոնց փառքը հիւսուած է շարականներու
միջոցաւ:
Սրբոցն Վարդանանցի շարականներէն ամենէն աւելի ծանօթն է «Նորահրաշ
պսակաւոր»ը: Ան Սբ. Ներսէս Շնորհալիի ստեղծագործութիւններէն մէկն է, որ Վարդանանց
կանոնի «Օրհնութիւն»ն է: Այլ խօսքով, Վարդանանցի տօնի առաւօտեան ժամերգութեան
գլխաւոր, կեդրոնական շարականն է եւ առաջին կարգին երգուողը:

Գիտէի՞ր թէ «Նորահրաշ պսակաւոր» շարականը բաղկացած է տասը (10) տուներէ եւ ան

ծայրակապն է «Ներսէսի Երգ»-ին: Այսինքն եթէ այս շարականի տասը տուներու առաջին
տողերէն իւրաքանչիւրին առաջին գիրերը առնելով քով-քովի զետեղենք, կը կարդանք
«Ներսէսի Երգ» խօսքը: Ահաւասիկ 10 տուներու սկիզբները:

Նորահրաշ պսակաւոր և զօրագլուխ
				

առաքինեաց,

				

պատերազմին,

				

քաջն Արտակ,

				

հանդիսադրէն,

				

վառեցաւ,

				

զրահիւք ծածկեալ,

				

զինքն նուէր,

				

նահատակօք,

				

թիւ ընդ վեցից,

Երկնաւոր թագաւորին զինու յաղթեալ
Րենական լուսով լցեալ արիացեալն

Սրբափայլ զգեստուք պճնեալք ի յերկնաւոր
Էական բարւոյն դիտմամբ ընդդէմ մեղացն
Ստացեալ զհաւատոյ վահան յուսոյն

Ի հոտ անոյշ ողջակիզեալ մատուցանէր

Երկոքումբք հարազատովք ընտրելագոյն
Րամկական խումբ հազարաց եւ երեսնից
Գիտէի՞ր թէ Աւարայրի
Գոհութեամբ փառատրութիւն Երրորդութեանդ ճակատամարտը տեղի ունեցաւ 451
թուականին: Տղմուտ գետի ափին:
				
նուագեմք,...:
director@sourphagop.org						
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Համացանցէն Քաղուած
Ձկնորսը

Օր մը ձկնորս մը նստած ծովեզերքին, կանաչ ծառի մը շուքին տակ, հանգիստ կ’ընէր
դիտելով հանդարտ ծովը եւ շնչելով մաքուր օդը:
Հարուստ վաճառական մը այնտեղէն կ’անցնէր, ձկնորսը տեսնելով մօտեցաւ անոր եւ
զարմացած հարցուց՝
Վ – ինչու՞ այդպէս անգործ նստած ես եւ բան չես ըներ
Ձկնորսը պատասխանեց.
Ձ - Արդէն բռնած եմ օրուան համար բաւարար ձուկ եւ հիմա հանգիստ կ’ընեմ:
Վ – Բայց ինչո՞ւ աւելի ձուկ բռնել չես փորձեր:
Ձ – Աւելի ձուկ բռնելով ի՞նչ կ’ըլլայ:
Վ – Աւելի ձուկ բռնելով զանոնք կրնաս ծախել, աւելի դրամ շահիլ եւ աւելի մեծ նաւ մը գնել:
Ձ – Եւ ի՞նչ ընեմ աւելի մեծ նաւով:
Վ – Կրնաս աւելի հեռու, խորունկ ջուրերու մէջ որսալ եւ շատ աւելի ձուկեր բռնել, զանոնք ծախել
եւ աւելի դրամ շահիլ:
Ձ – Եւ ի՞նչ ընեմ աւելի շահելով:
Վ – Կրնաս բազմաթիւ նաւեր գնել, շատ մարդիկ աշխատցնել եւ շատ աւելի ձուկ բռնելով աւելի
դրամ շահիլ:
Ձ – Յետոյ ի՞նչ կ’ըլլայ:
Վ – Ինծի նման հարուստ վաճառական մը կը դառնաս:
Ձ – Եւ ի՞նչ կ’ըլլայ եթէ քեզի նման հարուստ վաճառական դառնամ:
Վ – Անկէ վերջ դուն կրնաս խաղաղութեամբ կեանքդ վայելել:
Ձկնորսը զարմացած վաճառականին կը նայի ու կ’ըսէ՝
Ի՞նչ կը կարծես կ’ընեմ հիմա այսպէս խաղաղ ծովեզերքը նստած:
Պատմութեան բարոյականը. Մի սպասէք վաղուան ուրախ եւ երջանիկ ըլլալու համար,
այլ վայելեցէք ձեր կեանքը այսօր, ինչպէս որ է: Փառք տուէք Աստուծոյ այսօրուան ձեր ունեցած
բարիքներուն համար:
«Մարդու հարստութիւնը իր ունեցածով չի չափուիր այլ իր փափաքածին եւ ուզածին
քիչութեամբ»:
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը
Փետրուար ամսուան պատասխանները
Մանկապարտէզի անկիւն
Տիրոջ, նուիրուի, տատրակ, աղաւնիի,
Սիմոն, Սուրբ Հոգին, Օծեալը, Յիսուսը,
գոհաբանեց
Նախակրթարան Ա. Բ. Գ. անկիւն
1. դ. Ս. Սարգիս 2. բ. Փետրուար 12 3.
բ. Փետրուար 14 4. բ. Փետրուար 14 5.
բ. Փետրուար 14 6. բ. Փետրուար 19 7.
Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ 8. Օրհնեալ
է յայտնութիւնը Քրիստոսի 9. Մարտ 3 10.
ճերմակ

Առաջաւորաց պահքին առաջին 4 օրերը
Երկրորդականի անկիւն
1. Սիմոն 2. բ. դ. 12 3. Ս. Սահակ պարթեւ 4.
Սբ. Ղեւոնդեանց 5. Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ
6. Ամէն արու զաւակ որ մօր առաջին
զաւակն է 7. ա. Սբ. Սարգիս բ. Փետրուար
19 8. չմկրտուած 9. ա. Գնաց Գալիլիա
Յիսուսի մօտ եւ աղաչեց որ Կափառնայում
երթայ որպէսզի իր որդին բժշկէ բ. Երբ
Յիսուս ըսաւ որ իր որդին ողջ է, մինակը
վերադարձաւ Կափառնայում գ. Երբ իր
ծառաները դիմաւորելով իրեն ըսին թէ
որդին ողջնցած է, ժամը հարցուց: 10. Մի՛
ոք յերախայից, մի՛ ոք ի թերահաւատից,
եւ մի՛ ոք յապաշխարողաց եւ յանմաքրից,
մերձեսցի յաստուածային խորհուրդս:

Նախակրթարան Դ. Ե. Զ. անկիւն
1. ա. Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի որդիներուն
եւ թոռներուն 2. ա. Փետրուար 8 3. բ.
Փետրուար 14 4. բ. Փետրուար 24 5 բ.
Փետրուար 24 6. Առաջաւորաց Պահք 7. դ.
Յովնանի 8. չմկրտուած 9. Մարտ 3 10. գ.

Եզակի գիրեր
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Նախորդ «Եզակի գիրեր»ուն լուծումը
Ամբողջացուր քառակուսիները, գործածելով ա, բ, գ, դ, ե, զ, է, ը, թ գիրերը պայմանաւ
որ միայն մէկ անգամ գործածես իւրաքանչիւր գիր իւրաքանչիւր՝
			
. հորիզոնական գիծի վրայ
			
. ուղղահայեաց գիծի վրայ եւ
			
. իննեակ քառակուսիի մէջ:
director@sourphagop.org						
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Սամարացիները՝ Յիսուսի մասին
Յովհաննէս 4:13-26, 29
Յովհաննէս 4:28-30, 39-42

Կարդա՛ համարները եւ գրէ թէ ինչ կը յայտնաբերեն Սամարացի կինն ու քաղաքի
Սամարացիները Յիսուսի մասին:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Յիսուս եւ Սամարացի Կինը աւելի լաւ ըմբռնելու համար քանի մը ծանօթութիւններ
տանք այդ շրջանի մարդոց ապրելակերպի մասին:
Ք.Ա. 5-րդ դարուն, Սամարացիները հրէութենէ արտաքսուած էին եւ իրենց առանձին
տաճարը շինած՝ Գարիզիմ լերան վրայ, հին Սիւքեմ քաղաքին մօտիկը:
Հրեաները Սամարացիներուն հետ երբէք չէին յարաբերիր: Հրեաները Սամարացիներուն
գործածած անօթները չէին գործածեր, ծիսականօրէն չպղծուելու համար:
Սամարացիները, Հին Կտակարանի միայն հինգ գիրքերը կը ճանչնային: Գարիզիմ լեռն
էր իրենց պաշտամունքային կեդրոնը եւ ո՛չ թէ Երուսաղէմի տաճարը:
Յիսուս համակրանքով խօսեցաւ Սամարացիներուն (Ղուկաս 10:25-37, Բարի
Սամարացին). բան մը որ ընդունելի չէր Հրեաներուն:
Հրապարակային վայրերու մէջ Հրեայ մարդիկ
կիներու հետ չէին խօսեր, իսկ այս կինը հինգ
ամուսին ունեցեր էր եւ ան՝ որու հետ կ’ապրէր
իր ամուսինը չէր: Կիները ստիպուած էին ամէն
օր տաքին եւ պաղին Յակոբի ջրհորը երթալ
ջուր կրելու համար:
Յիսուս նուազագոյնը նախապաշարումի երեք
արգելքներէ անցաւ խօսելով Սամարացի
կնոջ հետ. Բայց արդէն Յիսուս եկած էր այդ
արգելքները վերցնելու:
*****************

Կ՛ուզեմ օգնել ամէն կերպով՝
Ականջներովս
Աչքերովս
Բերանովս

եւ ձեռքերովս

Ոտքերովս

Կ՛ուզեմ օգնել ամէն օր:
director@sourphagop.org						
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Հարիւրապետին Ծառային Բժշկութիւնը
Ղուկաս 7:1-10
Նկարներուն հետեւելով գրէ ծառային բժշկութիւնը:

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
* * * * * * * * * * * * * * * * * * **
Բարի եւ քաջ հովիւին վստահելով կը փրկուինք, բայց զգուշանանք կեղծ հովիւներէ
որոնք մեզի տարբեր ուղղութիւններ կու տան, եւ որոնք մենք անզգալաբար կ’ընդունինք:
Հեռատեսիլ, ձայնասփիւռ, մամուլ, ծանուցումներ, արդի երգեր: Մեզի հրամցուածը
յաճախ չի համընկնիր մեր տան կամ եկեղեցիին խօսքերուն եւ ապրելակերպին: Մենք,
երբեմն, դժբախտաբար կը հետեւինք այդ «ձայներուն» եւ նորաձեւութիւններուն:
Միշտ արթուն ըլլանք եւ չտարուինք այդ մոլորեցուցիչ ազդակներէն:
Բարի եւ քաջ հովիւը Յիսուս ինքն է:
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Մանկապարտէզի անկիւն

Յիսուսի յաղթական մուտքը Երուսաղէմ:
Այս տարի Ծաղկազարդը Ապրիլ --ին է:

Ամբողջացո՛ւր ըստ Յովհաննէսի Աւետարանին 12.12.15

աւանակին, թագաւորդ, Սուրբ, էշ, թագաւորը, Ովսաննա՜,
արմաւենիի, Յիսուս, Զատկի, բազմութիւն
Յաջորդ օրը, ժողովուրդի մեծ ------------- մը, որ -------- տօնին
առիթով Երուսաղէմ եկած էր, երբ լսեց թէ ------------ Երուսաղէմ
կու գայ, ---------------- ճիւղեր առաւ եւ Յիսուսը դիմաւորելու ելաւ,
բարձրաձայն աղաղակելով. «-------------, օրհնեա՛լ ըլլայ ան՝ որ կու
գայ Տիրոջ անունով, Իսրայէլի -------------»:
Յիսուս -- մը գտնելով՝ նստաւ անոր վրայ, ինչպէս որ -------գիրքերուն մէջ գրուած է.«Մի՛ վախնար, ո՜վ Երուսաղէմ, Սիոնի՛ աղջիկ. ահա --------------- քեզի կու գայ իշու մը ---------------- վրայ նստած:
director@sourphagop.org						
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Մաշտոցի Արձագանգ							

Մարտ 2011

Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Նախակրթարան Ա. Բ. եւ Գ. դասարաններու անկիւն
1.- Որո՞ւ տօնը այս տարի կը տօնենք
Մարտ 1-ին.
ա. Ս. Ղեւոնդեանց քահանայիցն
բ. Ս. Աբգար թագաւորին
գ. Ս. Վահան Գողթնացիին
դ. Սուրբ Սարգիսին
2.- Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք
Վարդանանցը.
ա. Փետրուար 6
բ. Փետրուար 12
գ. Մարտ 3
դ. Փետրուար 24
3.- Այս տարի ե՞րբ է Բուն
Բարեկենդանը.
ա. Մարտ 6
բ. Փետրուար 14
գ. Փետրուար 16
դ. Փետրուար 18
4.- Ո՞ր տարին տեղի ունեցաւ
Աւարայրի ճակատամարտը.
ա. 1666
բ. 405
գ. 301
դ. 451
5.- Ո՞ր թուականին
նահատակուեցաւ Ղեւոնդ Երէցը.
ա. 1666
բ. 405
գ. 454
դ. 451

6.- Վարդան Մամիկոնեանը
ո՞ր ճակատամարտին
նահատակուեցաւ.
ա. Աւարայր
բ. Սարդարապատ
գ. Նուարսակ
դ. Մանազկերտ
7.- Եկեղեցւոյ Սբ. Խորանը, ո՞ր
ուղղութեան մէջ կը գտնուի.
ա. Արեւելք
բ. Արեւմուտք
գ. Հիւսիս
դ. Հարաւ
8.- Բուն Բարեկենդանին յաջորդ օրը
ի՞նչ կը սկսի.
Մեծ ---9.- Վարդանանցը շաբթուան ո՞ր օրը
կ’ըլլայ.
ա. Երկուշաբթի
բ. Երեքշաբթի
գ. Չորեքշաբթի
դ. Հինգշաբթի
10.- Հետեւեալներէն ո՞ր մէկը ճիշդ է:
ա. Սպիտակ Վարդան
բ. Ճերմակ Վարդան
գ. Կարմիր Վարդան
դ. Կանաչ Վարդան
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Մարտ 2011

Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Նախակրթարան Դ. Ե. եւ Զ. դասարաններու անկիւն
1.- Ս. Ղեւոնդեանց քահանայիցն
տօնը այս տարի ե՞րբ կը տօնենք.
ա. Մարտ 3
բ. Փետրուար 12
գ. Մարտ 1
դ. Փետրուար 24

6.- Մեծ պահքի առաջին շաբաթ օրը
ո՞ր սուրբին տօնը կը տօնենք:
ա. Վարդան Մամիկոնեան
բ. Ս. Թէոդորոս Զօրավար
գ. Ս. Յովհաննէս Որոտնեցի
դ. Ս. Յովհաննէս Օձնեցի

2.- Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք
Վարդանանցը.
ա. Փետրուար 6
բ. Փետրուար 12
գ. Մարտ 3
դ. Փետրուար 24

7.- Ո՞վ գրած է Վարդանանցի
նուիրուած «Նորահրաշ ...»
շարականը:

3.- Ի՞նչ կը կոչուի Վարդանանցի
յաջորդող Կիրակին:
-------- -------------------

Ս. ------ -------8.- Ո՞վ գրած է «Հաւատով
խոստովանիմ...»ը:
Ս. ------ --------

4.- Թուէ՛ Մեծ պահքի առաջին չորս
(4) Կիրակիները:

9.- Ամբողջացո՛ւր սուրբերուն
անունները որոնց տօնը այս տարի
Մարտ 26-ին կը տօնենք:

ա. Բ--- Բ--------բ. Ա-------գ. Ա------դ. Տ------

ա. Ս. Յովհաննէս ----------------բ. Ս. Յովհաննէս ----------------գ. Ս. Յովհաննէս ----------------դ. Ս. Գրիգոր --------------------

5.- Միջինքը շաբթուան ո՞ր օրը
կ’ըլլայ:
ա. Երկուշաբթի
բ. Երեքշաբթի
գ. Չորեքշաբթի
դ. Հինգշաբթի

10.- Խորանը կառուցուած է չորս
(4) հիմերու վրայ: Որոնք կը
խորհրդանշեն այս չորս հիմերը:
Չորս --------------------

director@sourphagop.org						
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Մարտ 2011

Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Երկրորդականի անկիւն

1.- Թուէ՛ Ս. Ղեւոնդեանց
քահանայիցն տօնին մէջ
ընդգրկուող Կաթողիկոսին եւ երկու
եպիսկոպոսներուն անունները:
ա. ------------- կաթողիկոս
բ. ------------- եպիսկոպոս
գ. ------------- եպիսկոպոս
2.- Ամբողջացո՛ւր Ս. Վարդան
Մամիկոնեանին խօսքը.
Քանզի Հայր մեր զՍուրբ
-------------------- գիտեմք եւ Մայր
զ------------------- Եկեղեցի
Կաթողիկէ:
3.- Թուէ՛ Նուարսակի դաշնագրին
հայոց երեք (3) հիմնական
պայմանները:

ա. Հայաստանի -------------բ. ---------------------- ----------------ազատութիւն
գ. --------------------- վերացում
4.- Թուէ՛ Մեծ պահքի վերջին երեք
(3) կիրակիները:
ա. Դ-----------բ. Գ-------գ. Ծ------5.- Միջինքը ո՞ր երկու
Կիրակիներուն մէջ կ’ըլլայ:
ա. Արտաքսման եւ Անառակի
բ. Անառակի եւ Տնտեսի
գ. Բուն Բարեկենդանին եւ Տնտեսին

դ. Տնտեսի եւ Դատաւորի
6.- Խորանին առաստաղէն կախուած
կանթեղներուն թիւը հետեւեալներէն
ո՞ր մէկը կրնայ ըլլալ:
ա. 6 կամ 12
բ. 7 կամ 13
գ. 3 կամ 9
դ. 4 կամ 12
7.- Խորանին մէջ ո՞ւր կը պահուին
Նշխարը եւ Գինին.
----------------------------------------------------------------------------------8.- Ամբողջացո՛ւր: Խորանին առջեւ
կը դրուին հետեւեալները.
ա. Ատեանի --------------բ. ----------- Աւետարանը
9.- Սուրբ Սեղանին վրայ,
պարտադիր պէտք է գտնուին:
ա. Ճաշու ----------------բ. Սուրբ Հաղորդութեան -----------գ. ---------------10.- Այս տարի Սուրբ Զատիկը
Ապրիլ 24-ին է: Ամենէն ուշ, Ապրիլի
ո՞ր օրը կարելի է որ Սուրբ Զատիկ
ըլլայ:
ա. Ապրիլ 24
բ. Ապրիլ 25
գ. Ապրիլ 26
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Ma,doxi Ar2acanc							
“oqan Qmpacragani`

:a’ovr cyryzman5 lyxovn gyank
Hadova/ My/i Dann Giligio3 aba Amyna3n Ha3ox Carycin ga;o.igosi
8Ys 3a.;yxi a,qarhi7779 #arov;ivn yv Ha3ov;ivn cirken

Krisdosi 3arov;yan himnagan tasu a3s e6 J<MARDOV:IVNU MI<D BIDI
#A>:ANAGE1 Wa3 anor or gu mo-na3 a3s asdova/ahasdad iro.ov;ivnu1 A3s
tasu myr =o.owovrtu sorwyxav a-a]in isg 0ren5 A-akyalnyrov pyrannyren5 Sovrp
Cricor Lovsavor[i lovsajajan[ ,r;nyren5 Mysrob Ma,doxi hocyja-aca3; ciryren5
[aru qoxo. Wartani nizagen5 ha3acor/ jardarabydagan go;o.nyren5 covnacy.
maca.a;ya3 2y-acirnyren5 nrparovysd qa[karyren5 a.0;amrmovn] ov 3avyr=aq0s
wankyren5 krisdosazcysd yv krisdoneadib ha3 sovrpyren ov mahn irynx aryamp novajo.
Nahadagnyren ov Mardirosnyren1
Yv a3t tasu an [mo-xav yrpyk hazaramya3 ir badmov;yan un;axkin5 min[yv
ahavoraco3n a3n 0ru yrp ir co3ov;ivnu /anr5 mahaxov harxagani dag trovyxav
Hama,qarha3in A-a]in Badyrazmi un;axkin ha3ov;yan tem myr taravor ;,namiin go.me
‘or2ova/ xy.asbanov;yan harova/in dag1 Cyryzman paxovyxav ir odkyrovn a-]yv1
<ad anhadnyr /a-i povnen ingo. jiv.yrov bes ingan a3t hama3nagovl cyryzmanin me]1
Pa3x cyryzmanu mnax mi,d ;a’ovr777 orowhydyv hocin5 hama3nagan an2navorov;ivnu5
azcn ov ygy.yxin myr=yxin i]nyl cyryzman1Krisdos ink tovrs yga/ er cyryzmanen
yv h-[aga/ er an=qdyli iro.ov;ivnu ;e` j,mardov;ivnu5 parov;ivnu5 artarov;ivnu5
havadku5 3o3su5 seru [yn grnar ;a.ovil1777
Mynk cyryzman [y.ank1 haga-ag anor or myr o.] yrgiru martig ovzyxin cyryzmani
wyra/yl5 mynk mnaxink ancyryzmanyli5 orowhydyv myr gyanku a3nkan lyxovn er 3arovxyal
Krisdosow5 or [er garyli za3n bar’agyl ho.i un;yrkin me]1 Cyryzmanu myzi hamar
mnax mi,d ;a’ovr orowhydyv gyanku myzi hamar y.av mi,d lyxovn1
Yv a3t tasu a3s0r al mynk [ynk mo-xa/1 :e4 ma3r ha3ryniki me]5 ;e4 s’iv-ki
an/a3ra/ir dara/kin wra35 mynk ganc orbes wganyr` 3arov;yan j,mardov;yan1 Myr
maka-ovmu wasn linylov;yan5 myr wyra/novntu wasn sdy./acor/ov;yan5 myr 3ovsa’amardn[ovmu wasn abaca3i ba3/a-ov;yan5 ,enov;yan yv artar iravovnknyrov 2y-kpyrman
ov myr asdova/adovr bardavorov;ivnnyrov lavaco3ns gadarman` aha4 a3s poloru q0sovn
n,annyrn yn myr havadkin Krisdosi 3arov;yan yv anor nyr,n[a/ z0rov;yan wra31 Cohov;i4vn
Asdov/o3 or ir ,norhin nyrcor/ov;yampu ha.ort urav myz hocygan angorn[yli ar=eknyrovn
anmahaxno. ca.dni z0rov;yan5 or inknin gu ja-aca3;e Krisdosi 3arov;yan arycagen1
Ha3 nor syrovnti a-o4.] un2iv.nyr gyankow lyxovn nor ,adrovanovmnyr 3arov;yan a.pivren`
paxova/ Ha3 gyankin me]1777
:o. martig myz ‘nd-yn my-ylnyrovn me]7 pa3x badmov;ivnu ;o. use5 abacan ;o.
wga3e7
8Zi| qntrek zgyntanin unt my-yals7 {e4 asd5 a3l 3aryav9
#arov;yan d0nu wyranorocovmi hra,agyrbo. hosanki mu bedk e wyra/ovi myr o.]
cidagxov;yan me]5 orbeszi garynank azcowin usyl`5 yv usyl angy./0ren7
)RHNYA~L E #AROV:IVNN KRISDOSI
8Ma,doxi Ar2acanc9
Ha3asdanya3x Ygy.yxvo3 Sovrp #agop Giragn0rya3 Tbroxi amsa;yr;
Ha3asdanya3x Ygy.yxvo3 Sovrp #agop Giragn0rya3 Tbroxi gamavor qmpagu
:amar Ciziryan5 Wer=in Civb;anjyan5#asmig Najaryan5 Carol Manovgyan5
<o.ig Najaryan5 #asmig Canajyan5 <a.ig Bo3ajyan5 :oros Babigyan
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www.sourphagop.org

Ma,doxi Ar2acanc							

Abril 2010

Abril amsovan paxadragan d0naxo3x
Y,7 1
Ovr7 2
<p;7 3
Gir7 4
		
P,7 5
<p;7 10
Gir7 11
Gir7 18
<p;7 24
Gir7 25

Avac Hinc,ap;i5 Odnlova35 Wyr]in un;rik5 Qavarovm
Avac Ovrpa;5 garc qa[ylov;yan yv ;a.man
Avac <apa;5 Jracalo3x S7 Zadgi
SOVRP ZADIG #i,adag #arov;yan myr Diro] #isovs 		
Krisdosi
#i,adag My-ylox
#i,adag clqadman S7 #owhannes Mgrdi[i
Nor Giragi gam Grgnazadig
A,qarhamadran gam Gana[ Giragi
95 Amyag Xy.asbanov;yan
Garmir Giragi

A,qarhamadran gam Gana[ Giragi
Gana[ Giragi anovnu gu drovi Zadgova3 Yrrort Giragiin5 or Zadigen 14 0r
ydk gu hantibi yv Zadigin hyd 35 0rovan ,ar=aganov;ivn ovni1
A,qarhamadov-n pa-u gu cor/a/ovi ipr a,qarha=o.ow5 pazmov;yan 3adgaxyal
ygy.yxi5 yv a3s anovnu drova/ e Sioni Wyrnadan ovr Krisdos wyr]in zadgagan
un;riku gadaryx yv S7 Ha.ortov;yan qorhovrtu hasdadyx5 yv ovr soworov;ivn urin
a-akyalnyru havakovil Krisdosi hampar2ovmen ydk1 A3s dy.u havanapar #owhannes
Margosi dovnn er` ovr a.0;ki gu =o.wovein nor havadaxyalnyru1 Ha3ox ygy.yxvo3n
3adovg e ygy.yxvo3 anovamp d0nyr gadaryl7 asonx clqavorn e A,qarhamadranu`
a3sinkn Wyrnadan krisdoneov;yan a-a]in ygy.yxin ullalovn 3i,adagu5 or polor
krisdonya3 ygy.yxinyrovn naqadibn y.av yv ygy.yxvo3 noviraganov;yan n,anagu1
A,qarhamadran 0ru Gana[ Giragi al gu go[ovi1

Garmir Giragi

A3sbes gu go[ovi 3inanx [orrort Giragin5 or Zadgen 21 0r ydku gov ca3 yv
Zadgin bes 35 0r ,ar=aganov;ivn ovni1 A3s anovnu pnav ygy.yxagan /acovm gam
n,anagov;ivn [ovni5 a3l Gana[ Giragi anovnin nman carnana3in y.anagen a-nova/
=o.owrtagan go[ovm mun e5 orowhydyv ta,dyru gana[nalen ydku naq yv a-a] garmir
gaga[nyrow gu zartarovin1

Garmranyrg Havgi;

Usd Cricor Da;ivaxii5 havgi;u gu nyrga3axne ampo.] a,qarhu 8Gy.yvu`
yrginku5 Ma,gu` 0tu5 Jyrmgovxu` ]ovru5 isg Ty.novxu` yrgiru91 Garmranyrg Havgi;u
Krisdosi arivnow makrova/ a,qarhn e1

director@sourphagop.org						
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In[be|s /acovm a-a/ e Da.avar pa-u
Da.avar gu go[ovin ha3 ygy.yxvo3 hinc my/ d0nyru oronk yn Asdova/a3a3dnov;ivn5
Sovrp #arov;ivn5 A3lagyrbov;ivn5 Wyra’oqovm S7 Asdova/a/ni5 Qa[wyrax1
8Da.avar9u pa-axi gu n,anage ;y;yv5 ‘oqatrovylik wran5 ,ar=agan ,inova/k`
xovxatrov;ivnnyrov nbadagow7 gam` waja-kin 3adovg masnapa=in` d0nawaja-nyrov
me]1
Hin taryrovn5 3i,yal hinc d0nyru d0nagadarova/ yn pazmamart5 qov-nyram
ba3mannyrov me]7 ,inagannyr bahan]k zcaxa/ yn a-i;n 0cdacor/ylov yv irynx
ovnyxa/nyru6 mrcy.en5 unty.en5 2y-acor/6 ‘oqanagyl a43l bahan]nyrow1 A- a3t5
zanazan civ.yr sdy./a/ yn da.avarnyr yv gadara/ ‘oqanagovmnyr ovri,nyrov
hyd1
A3sbisi soworov;ivnu my/ d0nyrovn5 da.avaro4w d0nyrovn5 my/i ov da.avari
ca.a’arnyru =amanagi un;axkin zovcortovylow sdy./a/ yn ‘oqapyragan imasd
yv no3naxovxa/ yn da.avarn ov my/u gr0nagan 3i,yal d0nyrov imaxovmin yv go[ovmin
me]1

My/aco3n Da.avaru
Ha3asdanya3x ygy.yxin hasdada/ e hinc my/ d0nyr oronk gu go[ovin Da.avar1
Anonxme my/aco3nu yv amynen n,anagylin e Sovrp #arov;yan d0nu` My/ Zadigu1
Sovrp Zadigu meg 0rovan dyvo.ov;yamp 3i,adagovo. D0n mu [e1 Ampo.] ,apa;
mu gu ganqe a3s da.avaru5 naqamovdi5 naqabadrasdagan ,apa; mu5 amynen
sovrp5 amynen my/ amynen pari ,apa; mu` Avac ,apa;u1
Avac ,apa;u gu sgsi ?a.gazartin 3a]orto. Yrgov,ap;in ov anor 0ryren
ivrakan[ivru ir garcin gu sdana3 8avac9 a/aganu1 Avac Yrgov,ap;in5 Yryk,ap;in
yv {oryk,ap;in 3adovg /isagadarov;ivnnyr [yn wyracrovir1 Anonx un;axkin
un;yrxovo. Avydarani 3adova/nyru gu q0sin #isovsi Yrovsa.em mdnylovn yv ‘rg[agan
3arov;yan masin1
Avac ,ap;ovan a-a]in 3adgan,agan araro.ov;ivnu gu gadarovi avac
Hinc,ap;i5 Wyr]in un;riki 3i,adagow or sgizpu y.av Sovrp Ha.ortov;yan qorhovrti
hasdadov;yan1 Ges0re ydk5 gu gadarovi odnlova3 nmano.ov;yamp Krisdosi
gadara/ qonarhov;yan ararkin1 No3n Ci,yru Qavarman Yrygo3 e1
Avac Ovrpa; 0r Qa[ylov;yan yv ;a.man garc gu gadarovi1 Avac
<apa; Jracalo3x e5 isg yrygo3yan Krisdosi #arov;ivnu1 Bahku wyr] g4a-ne yv
havadaxyalnyr5 ygy.yxvo3 momyren gu waren irynx momyru ov dovn wyrata-nalow
avantagan un;rikow gu d0nen Sovrp #arov;ivnu1 Avac ,ap;ovan lrovmn e avac
Giragin gam Sovrp Zadigu1
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Avac Hinc,ap;i
Wyr]in un;rik5 Sovrp Ha.ortov;yan qorhovrti hasdadovm yv odnlova31 Hinc,ap;i
irigovn5 =amyrcov;ynen ydk gu gadarovi 8qavarovm9 go[ovo. araro.ov;ivnu orovn
un;axkin qoranin wra3 gu warin 12 momyr yv meg my/ mom gu trovi anonx gytronu1
Avydarani ivrakan[ivr un;yrxovme ydk gu marovi meg mom5 min[yv or mna3 mia3n me]
dy.i my/ momu1

Cidei|r ;e777
Qavarovmi un;axkin meg a- meg marovo. momyru gu qorhrtan,yn #isovsi
a,agyrdnyru oronk meg a- meg lkyxin zink5 isg me]dy.i my/ momu or araro.ov;yan
avardin gu mna3 wa-a/` Krisdosu or mnaxa/ er minag1

Avac Ovrpa;
#isovsi 2yrpagalov;yan5 qa[ylov;yan5 mahovan ov ;a.ovmi 3i,adagi 0rn e1
A-av0dyan gu gadarovi =amyrcov;ivn ov gu gartaxovin Avydaranen hadova/nyr
oronk gu powantagyn #isovsi yrgra3in gyanki wyr]in =amyru1

Cidei|r ;e777
Avac ovrpa; 0r or avac ,ap;ovan amynen avyli sovrp 0rn e badarac [i
madovxovir1 In[o|v1 Orowhydyv a3t 0r #isovs i4nk 8badaracovyxav9` a3sinkn zohovyxav
qa[in wra35 orbes gyntani zoh1

Avac <apa;
T=oqki avyrovm yv
Jracalo3xi badaraci 0r1 A3t
yrygo3 ygy.yxvo3 wa-a/ momyren
gu wa-ovin pazma;iv momyr yv
havadaxyalnyr a3t momin lo3su
gu pyryn irynx dovnyru ipryv
qorhrtani, #isovsi 3arov;yan
ovraq avydisin1 A3t yrygo3 wyr]
gu cdne nayv My/ Bahku1

Minas` 1450

Wyr]in Un;rik` #owna;anyan

Sarcis Bi/ag 1336

director@sourphagop.org						
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Ծաղկազարդը՝ Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ

Կիրակի 28 Մարտ
2010-ին, Յիսուսի
Երուսաղէմ մուտքի
տօնին՝ Ծաղկազարդի
օրը, հազարաւոր հայ
մանուկներ իրենց
ծնողներուն հետ
խուռներամ բազմութեամբ
լեցուցած էին Անթիլիասի
Մայրավանքը:
Անթիլիասի մէջ
մատուցուած
Սուրբ եւ անմահ
պատարագի ընթացքին,
կազմուեցաւ յատուկ
թափօր մանուկներու
մասնակցութեամբ, որ դուրս եկաւ Մայրավանքի հիւսիսային դարպասէն, ու ծովեզերեայ
մայրուղիէն ամբողջ Կաթողիկոսարանին շրջանը ընելով, վանքի մայր դարպասէն
վերստին ներս մտաւ:
Ս. պատարագը մատուցեց Գերշ. Տ. Նորայր Եպս. Աշըգեան: Ներկայ բազմահազար
ժողովուրդը ծափողջոյններով դիմաւորեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսը, որ
Վեհարանի պատշգամը ելլելով, իր հայրապետական պատգամը ու հայրական խօսքը
ուղղեց հայ մանուկներուն եւ անոնց ծնողներուն:
Նորին Սրբութիւնը տեսնելոյ հետաքրքրութեամբ իրեն նայող բազմաթիւ հայ մանուկները,
ըսաւ. ՙՀայ մանուկներու աչքերուն մէջ, մեր ազգի ու եկեղեցւոյ պայծառ ապագան կը
տեսնեմ՚: Ապա քաջալերեց ծնողները, որոնք հայու վայել գիտակցութեամբ, եկեղեցւոյ
տօներուն մասնակից կը դարձնեն իրենց զաւակները, Աստուծոյ շունչով ու քրիստոնէական
դաստիարակութեամբ մեծցնելով զանոնք: Վեհափառ Հայրապետին պատգամը հազիւ
աւարտած, հազարաւոր հայ մանուկներ մեծ ցնծութեամբ դիտեցին գոյնզգոյն փուչիկները,
որոնք Մայրավանքի շրջափակէն դէպի երկինք բարձրացան: Նոյն միջոցին նաեւ քանի
մը տասնեակ աղաւնիներ իրենց անմեղ թեւերը թափահարելով լեցուցին Մայրավանքի
երկինքը, մանուկներու հետաքրքիր նայուածքները իրենց վրայ հրաւիրելով:
Պատգամէն ետք, Արամ Ա. Կաթողիկոս Վեհարանին մէջ ընդունեց հայ մանուկներն
ու անոնց ծնողները: Տեղի ունեցաւ աջահամբոյր: Վեհափառ Հայրապետը բոլոր
մանուկներուն նուէրներ բաշխեց, տօնական ուրախութեամբ լեցնելով անոնց սրտերը:
Նշենք, որ իր ընտրութենէն անմիջապէս ետք, Արամ Ա. Կաթողիկոս Ծաղկազարդի տօնը
հռչակած էր ՙՀայ Մանուկներու Օր՚, եւ այնուհետեւ ամէն տարի յատուկ նուէրներով, Նորին
Սրբութիւնը հայրական սիրով կ՛ընդունի բոլոր հայ մանուկները Վեհարանին մէջ:
Յետմիջօրէին տեղի ունեցաւ նաեւ Դռնբացէքի խորհրդալից արարողութիւնը,
հանդիսապետութեամբ Վեհափառ Հայրապետին: Քարոզեց Նորայր Եպիսկոպոս,
Քրիստոսի Երկրորդ Գալստեան պատգամը փոխանցելով ներկայ հաւատացեալներուն:
Ծաղկազարդի տօնով ու Դռնբացէքի արարողութեամբ Հայ եկեղեցին կը մտնէ Քրիստոսի
տնօրինական կեանքի վերջին շաբաթը՝ Աւագ Շաբաթը, երբ հայ հաւատացեալը իբրեւ
հոգեւոր ուխտաւոր, կը հետեւի Քրիստոսի երկրաւոր կեանքի վերջալոյսին պատահած
դէպքերուն, ու մարդու փրկագործութեան ի խնդիր Անոր կրած չարչարանքներուն, որուն
պսակումը պիտի ըլլար սակայն՝ Յաղթական Յարութիւնը:
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#isovsi qa[ylov;ivnu yv 3arov;ivnu
					
Mad;eos 27:32-66, 28:1-10
Garta3 Mad;eosi 27 yv 28 clovqnyru1
Cdir hydyvyal harxovmnyrovn badasqannyru e] 8-in wra35 aba anor
hamabadasqan ciru unt0rinage harxovmin a-]yvi c/igin wra31
C/ignyrovn wra3i ciryrow gazmova/ naqatasov;ivnu unt0rinage e]in
waru1

66 Oro|v sdibyxin or #isovsi qa[u ,alge
66 I|n[ gu go[ovi a3n wa3ru ovr #isovsu qa[ hanyxin
66 I|n[ dovin or #isovs qme
66 I|n[ urin #isovsi hacovsdnyru
66 I|n[ 2yvow a-in #isovsi hacovsdnyru
66 I|n[ er ar2anacrov;ivnu or #isovsi qa[in wra3 trin
66 #isovsi hyd ovri,nyr al qa[yxi|n
66 I|n[ g4unein qa[in a-]yven anxno.nyru
66 Oro|nk usin ;o. hima qa[en i]ne5 orbeszi havadank iryn
66 Y|rp badyx qavaru ampo.] yrgrin wra3
66 #isovs par2r 2a3now i|n[ a.a.agyx =amu yrykin
66 #isovs oro|vn gu gan[e5 gu gar/ein hon cdnovo.nyru
66 #isovsi i|n[ dovin or qme yrp a.a.agyx
66 #isovs yrp hocin avantyx i|n[ badahyxav dajarin me]
66 #isovs yrp hocin avantyx ovri, i|n[ panyr badahyxan
66 Bahagov;ivn uno. harivrabydu yv zinovornyru i|n[ usin
66 O|w gar nayv Calilia3en #isovsi hydyva/ ginyrovn me]
66 O|w qntryx #isovsi marminu Bi.adosen
66 Cyryzmani movdkin orbes ga’ari[ i|n[ cloryxin
66 Oro|nk cyryzmanu hsgo.ov;yan dag a-in5 karu gnkyxin yv zinovornyr
bahag trin
66 O|w cloryx cyryzmani karu yv wran nsdav
66 Oro|nk caxin cyryzmanu dysnylov giragi a-dovn
__

_____

__

_________
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qa[ylov;ivnu yv 3arov;ivnu (,ar7)

Badasqannyr`
A
a
a
a
a
y
y
;
i
i
m
3
n
n
o
r
r
v
v
v
v
v

Simeon Givrynaxiin
Asiga e #isovs hryanyrovn ;acavoru
Asdova/ im Asdova/ im in[o|v lkyxir zis
my/ kar mu
Asdov/o3 hry,dagu
irynx mi]yv pa=nyxin
gu naqadein zink
yrgiru ,ar=yxav yv =a3-yru jy.kovyxan
irabes or Asiga Asdov/o3 Ortin e
Calilia
Ly.iow qa-n cini
ges0rin (6-rt =am) min[yv =amu 3 (9-rt =am)
Co.co;a
#owse’ Arima;iaxin
kaxaq
wijag 2cylow
Avac kahananyru yv “arisyxinyru
Y.ian
#isovsi
Yrgov avazagnyr
Avac kahananyru yv 0renki ovsovxi[nyr
waraco3ru bad-ovyxav
Mariam Macta.ynaxin
Mariam Macta.ynaxin yv mivs Mariamu

--- ~~~ --- ~~~ --- ~~~ --- ~~~ --- ~~~ --- ~~~ --- ~~~ --- ~~~ --- ~~~ --- ~~~ --Krisdos polorin hamar my-av5 orbeszi havadkow gyntanaxo.nyru a3lyvs
[abrin irynk irynx hamar5 a3l anor hamar` or irynx ‘oqaren my-av yv
3arov;ivn a-av1
					
P Gorn;axinyrovn 5:25
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Wyr]in
					

un;rik

Mad;eos 26:17-30

Cre pa-yru ji,t garcow1
1 - _ _ _ _ _ _ _ _				

5- _______

2 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 			

6- ______

3 - _ _ _ _ _ _ 				

7- ________

___

4- _____
1- #isovs yv ir a,agyrdnyru Pa.ar]agyrax d0nin
i|n[ un;riki havakovyxan1
agdaznag
2- Kani| a,agyrdnyr un;riki nsdan #isovsi hyd1
yndagorvs
3 - I|n[ badahyxav yrp #isovs
usav or 82yzme mygu bidi madne
in/i91 A,agyrdnyru woq-ik
madnovyxan1

4- O|w er #isovsi madni[u1 tv#ao
5- #isovs haxu 0rhnyx5 gdryx5 pa=nyx a,agyrdnyrovn usylow` Are4k gyre4k asiga im
mansmri e1

6- Ciniin pa=agu a-av5
cohov;ivn 3a3dnyx Asdov/o3
yv usav 8polort qmyxek asge5
asiga im snairv e91

7- Un;riken ydk #isovs yv ir a,agyrdnyru caxin
ixyy@;na-ly

director@sourphagop.org						
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Ygy.yxagan pa-aran

S
W
D
R

SARGAVAC

gu n,anage /a-a3o.5 sbasavor5 gam cor/agix5
0cnagan1 Nor Gdagarani me] did.os mun e5 or gu drovi ygy.yxvo3 a3n
antamnyrovn` oronk a.kadnyrovn yv hivantnyrovn /a-a3ylov bardaganov;ivnu
ovnin5 ipryv cor/agix A-akyalnyrovn5 yv 3adovg 2y-natrov;ivn al gu sdanan
a3t ba,d0nin hamar1 8A-akyalnyrovn Cor/yru 6.1-69
Nyrga3is Ha3 Ygy.yxvo3 me] sargavacu Kahana3i anmi]agan 0cnagann
e yv =o.owovrti ov kahana3i mi]nortu1 SARGAVAC gu 2y-natrovin Tbiri
yv gisasargavaci asdijannyr ovnyxo.nyru1 Anonx bardaganov;ivnn e
araro.ov;yan un;axkin qngargyl yv gartal Avydaranu5 gadaryl S7 un/anyrov
wyrapyrovmu yv 0=antagyl kahana3in1

WARTABYD gu n,anage ovsovxi[5 war=abyd5 yv gu cor/a/over ipryv
badivi did.os mu1 Ypra3yreni RAP pa-n e5 or sgzpnabes 8clovq5 byd9 gu
n,anager5 pa3x hydzhyde tar2av badvo3 did.os yv sdaxav Der gam wartabyd
imasdu1 Avyli par2r 3arcanki 2yv mun er _appi gam _apovni go[ovmu5 or gu
n,anage 8der im9 gam 8wartabyd im9 (ovsovxi[s)1 :e4 a-akyalnyr yv ;e4
=o.owovrtu #isovsu gu go[ein 8Wartabyd91

D)NAXO#Xu Ha3 Ygy.yxvo3 araro.ov;ivnnyrov =o.owa/ovnyren e
or sdy./ova/ e +7 tarovn1 An xo3x gov da3 darova3 un;axkin n,ovo. polor
d0nyrov yv 3i,adagi 0ryrov sdo3c =amanagu5 a3t d0nyrovn gadarovo.
Sa.mosnyru5 ,aragannyru5 yrcyru5 a.0;knyru5 un;yrxovo. Avydarannyru5
yv a3l un;yrxova/knyr1 1774 in Simeon Yryvanxi ga;o.igosi pary’oqa/
D0naxo3xu ha3 Ygy.yxin gu girarge min[yv hima1 Asor himan wra3 gu
badrasdovin ha3 ygy.yxagan 0raxo3xnyru1

8RYNAGAN lo3sow luxyal ariaxyaln ka]n Ardag9 ow gu sgsi S7
Nyrses <norhalii Wartananx Sovrpyrov novirova/ ,araganin 8Norahra,
busagavor779 i yrrort hamaru5 or gu ;arcmanovi 8Asdova/a3in lo3sow
lyxova/ ariaxa/ Ardagu ka]777791 A3s gu n,anage ;e S7 Nyrses <norhalin
a3s pa-u gu cor/a/e 8Asdoa/a3in9 imasdow1
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O|rn e ji,t badasqanu
Mard amsovan badasqannyru
Mangabardezi angivn
Zadigi5 Yrovsa.em5 #isovs5 Owsanna5
Diro]5 Sovrp5 avanagi
Naqagr;aran A7 P7 C7angivn
1. c7 Ka-asovn mangovnk Sypasdio3
2. c7 Calsdyan
3. t7 ?a.gazart
4. S7 Nyrses <norhali
5. c7 24
67 c7 {oryk,ap;i
77 #owhannes
87 Cricor
97 martig5 no3nu
107 Hinc

Yrgrortagani angivn
1. S7 Cricor Da;yvaxi
2. S7 #owhannes )2nyxi
3. a7 Dndysi5 p7 Tadavori5 t7
/a.gazart5 y7 S7 Zadig
4. S7 #owhannes Orodnyxii
5. t7 {oryk,ap;i
67 a7 A.0;yl5 p7 Bahk p-nyl5 c7 Parik
unyl
77 Povn Parygyntan
87 Mard 10
97 p7 A.in wra3 yv 0rhnova/ a.u gu
drovi gyntaniin ja,agylov
10. Yrgov,ap;i

Naqagr;aran T7 Y7 Z7angivn
1. Yrovsa.emi5 )2nyxi5 Orodnyxi5
Da;yvaxi
2. p7 Ana-agin5 t7 Tadavorin5 y7
Calsdyan
3. a7 Mad;eos

Yzagi ciryr

a

Ha3yren ciryrow Sudoku
a

u

;

t

z

c

p

e

y

e

z

c

u

y

p

a

;

t

y

p

t

e

a

;

u

c

z

t

e

z

c

u

y

;

a

p

p

c

a

z

;

e

y

t

u

;

y

u

a

p

t

e

z

c

z

a

e

p

c

u

t

y

;

c

;

p

y

t

a

z

u

e

u

t

y

;

e

z
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4. Sadanan
5. a7 ?novntin5
c7 Asdova/a3a3dnov;yan
67 A.0;yl5 Bahk P-nyl5 Parik cor/yl
77 ?a.gazart
87 Ararad
97 Sypasdia
107 S7 Nyrses <norhali

e
y

;
u

p
e
y

t

z

c

y
u

t

z
p

e

u

u
z

t

a
;

a
c

p

c
e

;

c

y

e
a

z
t

p

Naqort 8Yzagi ciryr9 ovn lov/ovmu
Ampo.]axovr ka-agovsinyru cor/a/ylow a5 p5 c5 t5 y5 z5 e5 u5 ; ciryru
ba3manav or mia3n meg ancam cor/a/ys ivrakan[ivr cir ivrakan[ivr`
			
7 horizonagan ci/i wra35
			
7 ov..aha3yax ci/i wra3 yv
			
7 inyag ka-agovsii me]
director@sourphagop.org						
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O|rn e ji,t badasqanu
Mangabardezi angivn

Ampo.]axo\vr usd Mad;eos 28: 1-10 i
Giragin5 yrgra,ar=5 hry,dagu5 karu5 'nd-ek5
3arov;ivn5 a,agyrdnyrovn5 Calilia5 dysnek
<apa; yrygo3en ydk5 yrp 6666666 gu paxover5 Mariam
Macta.ynaxin yv mivs Mariamu cyryzmanu dysnylov ygan1
#angar/ z0ravor 666666666 mu y.av yv Asdov/o3 666666666
yrginken i]nylow` cloryx cyryzmani movdkin trova/ 66666
ov nsdav anor wra31 Hry,dagu ginyrovn usav7 8Tovk mi4
waqnak7 cidym or qa[ova/ #isovsu gu 66666661 Hos [e5
orowhydyv 6666666666 a-av5 in[bes usa/ er1 Ygek yv
dyse4k a3n dy.u ovr trova/ er1 Anmi]abes caxek yv use4k
ir 6666666666666` ;e 3arov;ivn a-av1 Aniga 2yzme a-a]
666666666 gu hasni yv hon bidi 66666666 zink7 aha usi
2yzi19
12										
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Abril 2010

O|rn e ji,t badasqanu
Naqagr;aran A7 P7 yv C7tasarannyrov angivn
6. A3s dari Abril 11u i|n[ gu
Anovn1________________
go[ovi1
a7 Nor Giragi
1. #isovs ir a,agyrdnyrovn odkyru
p7 P7 ?a.gazart
lovalow in[i| tas mu dovav anonx1
c7 Gana[ Giragi
a7 hampyrov;yan
t7 Garmir Giragi
p7 makrov;yan
c7 qonarhov;yan
7. Cre4 ,idag ,arkow S7 Zadigu
t7 /ovlov;yan
yv anor 3a]orto. Giraginyru`
Garmir5 Gana[5 Grgnazadig1
2. Wyr]in un;rikin #isovs i|n[
a7 6666666666666666
hasdadyx1
p7 66666666666666666
a7 Sovrp ha.ortov;ivnu
c7 A,qarhamadran gam
p7 Sovrp Sahagu
Gana[ Giragi
c7 Sovrp gyanku
t7 66666666666666666
t7 Sovrp bsagu
3. O|w #isovsu ovraxav 3 ancam1
a7 #agop
p7 Bydros
c7 B0.os
t7 #ovta
4. #isovs ir 2yrpagalov;ynen ji,t
a-a] i|n[ g\uner
a7g\ovder
p7 gu qmer
c7g\a.0;er
t7g\a,qader
5. Ampo.]axo4vr
Y4s ym 7777777777777777
yv gyanku1 An or in/i gu
7777777777777775 ;ebedyv
my-ni` bidi 77777777771
#owh711.25 :

8. Wyr]in un;riku ,ap;ovan o|r
0ru dy.i ovnyxav1
a7 Avac Hinc,ap;i
p7 Avac Ovrpa;
c7 Avac <apa;
t7 Avac Giragi
9. Odnlovan ,ap;ovan o|r 0ru
dy.i ovnyxav1
a7 Avac Hinc,ap;i
p7 Avac Ovrpa;
c7 Avac <apa;
t7 Avac Giragi
10. O | r 0 r u y g y . y x v o 3
a r a r o . o v ; y a n un;axkin
#isovsi cyryzmanin dagen
g\anxnink yv myqag gov dan1
a7 Avac Hinc,ap;i
p7 Avac Ovrpa;
c7 Avac <apa;
t7 Avac Giragi

director@sourphagop.org						
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O|rn e ji,t badasqanu
Naqagr;aran T7 Y7 yv Z7 tasarannyrov angivn

Anovn1________________
176 I|n[ gu go[ovi Zadgovan 3a]orto.
Giragin1
666666666666666666666666666666
276 Cre\ Avac ,ap;ovan 0ryrovn
3i,adagu1
a76 Avac {oryk,ap;i` #i,adag
66666666666666666666666666
p76 Avac Hinc,ap;i` #i,adag
66666666666666666666666666
376 Cre\ Avac ,ap;ovan 0ryrovn
3i,adagu1
a76 Avac Ovrpa;` #i,adag
66666666666666666666666666
p76 Avac <apa;`
666666666666 S7 Zadgi
476 Cre\ Avac ,ap;ovan 0ryrovn
3i,adagu1
a76 Avac Yrgov,ap;i` #i,adag
66666666666666666666666666
p76 Avac Yryk,ap;i` #i,adag
66666666666666666666666666
576 Kani| had ein imasdovn
go3syru1
a76 5
p76 10
c76 7
t76 3

6. Ampo.]axo4vr Krisdosi q0skyru
usd Mad;eos 26.26-271
a7 #isovs hax a-av5 0rhnyx5
gdryx yv pa=nyx a,agyrdnyrovn5
usylow7
6 A-ek5 gyrek5 asiga im
66666666666 e1
p7 Aba a-av pa=agu5 cohov;ivn
3a3dnyx Asdov/o3 yv dovav
a,agyrdnyrovn5 usylow7
6 Polort qmyxek asge7 asiga im
66666666666 e1
7. a7 #isovs ir 3arov;ynen
kani| 0r dagavin yryvxav ir
a,agyrdnyrovn min[yv ir yrgink
hampa-nalu1
6666666666666666666666666666
p7 A3s dari y|rp e Hampar2ovmu
66666,ap;i5 Ma3is 6661
8. Hocycalovsdu gu 3a]orte
Hampar2ovmin1
a7 <ap;ovan o|r 0ru Hocycalovsd
gulla31 66666666666666666
p7 A3s dari y|rp e Hocycalovsdu1
Ma3is 6661
9. A3s dari Ha3ox
Xy.asbanov;yan kani|yrort
3i,adagn e1
666666666666666666666
10. A3s dari o|r Giragi 0ru
Gana[ Giragi gu go[ovi1
Abril 66666666
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O|rn e ji,t badasqanu
Yrgrortagani angivn

Anovn1________________
16 I|n[ gu go[ovi S7 Zadgovan
3a]orto. 3 giraginyru1
a76 666666666666666 Giragi
p76 6666666666666666 Giragi
c76 6666666666666666 Giragi
26 usd Cricor Da;yvaxiin
havgi;u gu qorhrtan,e a,qarhu`
hydyvyal 2yvow1
a7Gy.yvu` 66666666666666
p7 Ma,gu` 66666666666666
c 7
J y r m g o v x u `
6666666666666666
t7 Ty.novxu` 666666666666666
36Garmir co3now nyrgova/
havgi;u gu n,anage ;e`
6666666666666666666666666666
6666666666666666666666666666
6666666666666666666666666666
6666666666666
4-14 Harxovmnyrovn hamar7
Hydyvyal tebkyru Avac
,ap;ovan un;axkin o|r 0ru
dy.i ovnyxan1
46#isovs makracor/yx Dajaru
avac 66666666666666666 0ru1
56A3rin or dajarin me] ir

ovnyxa/ yrgov lovman dovav avac
66666666666666666 0ru1
66#isovs laxav Yrovsa.emi wra3
avac 66666666666666666 0ru1
76#isovs badmyx dasu go3syrovn
a-agu avac 66666666666666666
0ru1
86#ovta 3an2n a-av #isovsu
madnyl avac 66666666666666666
0ru1
96Zadgagan un;riku dy.i
ovnyxav avac 66666666666666666
0ru1
106A,agyrdnyrovn odkyrov
lovaxovmu dy.i ovnyxav avac
66666666666666666 0ru1
116Bydrosi ovraxovmu dy.i
ovnyxav avac 66666666666666666
0ru1
126#isovs a.0;yx Cy;symanii
bardezin me] avac
66666666666666666 0ru1
136#isovs qa[ovyxav avac
66666666666666666 0ru1
146Yrginku qavaryxav yryk =am
avac 66666666666666666 0ru1
156Giragi 0ryru Krisdosi
3arov;ynen a-a] gu go[ovein`
66666666666666666 1

director@sourphagop.org						
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In[be|s Ocygo[yl My/ Y.y-ni Nahadagnyrovn Anmah #i,adagu

Abril 24, 1915 - 2010
Ocygo[ynk My/ Y.y-ni nahadagnyrovn
anmah 3i,adagu nayv`
7 Abrylow Ha3atro,m gyank mu5
7 Wa- bahylow Ha3asdanya3x ygy.yxvo3
d0nyrn ov azca3in avantov;ivnnyru5
7 Lsylow5 mdig unylow ov yrcylow myr
Ha3anovac ,aragannyrn ov yrcyru5
7 Amovr ga-[a/ mnalow myr Ha3awa3yl pari
parkyrovn ov soworov;ivnnyrovn5
7 Gartalow ov gyanki wyra/ylow myr
Ha3acryal Asdova/a,ovn[u
7 yv manavant` SIRYLOW Ha3u

Ampo.] darovan un;axkin1

8Bidi hanym 2yz 2yr cyryzmannyren7
gyntanov;yan ,ovn[ bidi dam5 im hocis
bidi dam 2yzi5 yv 2yzi 2yr yrgiru bidi
wyratar2nym19 Yzygiel 37.14

www.sourphagop.org/mashdots
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Մաշտոցի Արձագանգ
Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ Սուրբ Յակոբ Կիրակնօրեայ Դպրոցի ամսաթերթ

WWW.SOURPHAGOP.ORG-ը 10 տարեկան
Այս թիւով.......
Նոր Կիրակի (Կրկնազատիկ)

Մայիս 2011 (ԺԸ տարի թիւ 9)
Էջ 2-3

Մայիս ամսուան բացատրական
տօնացոյց: 		
		
Էջ 3-6
Շարական Նոր Կիրակիին
Սուրբ Խաչի Երեւման Տօն
Բացատրութիւն՝ Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ
Ս. Պատարագին (շար. 7)
Էջ 7-8
Եզակի Գիրեր				

Էջ 9

Աշակերտ Ըլլալու Գինը

Էջ 10

Աղերս առ Աստուած		

Էջ 11

Շնորհակալ ենք 		

Էջ 11

Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Էջ 13-16

Ամսուան Համարը

«Ոեւէ մէկը որ Քրիստոսի միացած
է՝ նոր արարած է. այլեւս չէ՛ այն՝
ինչ որ էր նախապէս, որովհետեւ
ամբողջութեամբ նորոգուեցաւ»: Բ.

Կորնթացիներուն 5.17

Կ... Կրկնազատիկ
Կանաչ Կիրակի
Կարմիր Կիրակի
Խաչքարի Հեղինակ՝
Ժողովրդական Վարպետ
Ռուբեն Նալբանդյան

Հաւատք

Կրօն

Եկեղեցի

Լեզու

www.sourphagop.org								

Մշակոյթ
director@sourphagop.org

Մաշտոցի Արձագանգ							

Նոր Կիրակի (Կրկնազատիկ)

Մայիս 2011

Արեւելեան Եկեղեցիներ Զատկին յաջորդող Կիրակիին կու տան ՆՈՐ մակդիրը, այն
բացայայտ պատճառով, որ Զատիկը ըլալով գերազանց Կիրակին, անոր յաջորդողը կ’ըլլայ
սկիզբը տարւոյն բոլոր Կիրակիներուն: Իսկ Արեւմտեան Եկեղեցին զայն կը կոչէ «ՍՊԻՏԱԿ
ԿԻՐԱԿԻ»: Մենք պիտի ուզէինք ասիկա խորհրդանշական ակնարկութիւն մը նկատել այն
սպիտակ մաքրութեան որ Եկեղեցիին մէջ կը տիրապետէ. Զատկական հաղորդութիւններէ
եւ հոգեկան մաքրագործումներէ յետոյ: Հայաստանեայց Եկեղեցին, սակայն, ունի ուրիշ
անուանակոչում մը այս Կիրակիին համար – ԿՐԿՆԱԶԱՏԻԿ – ինչ որ կը նշանակէ թէ այս
Կիրակիին կը կրկնուին Զատկական ուրախութիւնները, ինչպէս նաեւ Զատկին տիրող
հոգեւոր ու ընկերային մթնոլորտը:
Ըստ այս Կիրակիի շարականներու մեկնաբանութեան, Նոր Կիրակին իր մէջ կը
բովանդակէ մարդկային կեանքի վերանորոգութեան խորհուրդը:
Կեանքը երկրի վրայ իր գոյութիւնը կը շարունակէ ոչ միայն պտղաբերելով եւ
սերնդագործելով, այլ նաեւ ու առաւելաբար վերանորոգուելով: Այնքան կենսական է
վերանորոգութիւնը կեանք ունեցող արարածներու համար, որքան հունտ ու պտուղ
արտադրելը, որքան ձագ ու զաւակ բերելը:
Բնութեան գեղեցկագոյն երեւոյթներէն է վերանորոգութիւնը: Ո՞ր սիրտը չէ բացուած երբ
ձմրան մեռելութենէ յետոյ նշմարած է նշենին որ հարսնացեր է, ծիրանին` որ ծաղկեր է,
խոպանացած ու ցամքած դաշտեր ու լեռներ, որոնք դալարիքով պճնուած են եւ որոնց վրայ
տակաւ առ տակաւ, երանգ առ երանգ ծաղիկներ իրենց բնանկարները կը բանին: Ո՞ր հոգին
չէ լեցուած հրճուանքով երբ միջատներ, թիթեռներ, թռչուններ ու դաշտի կենդանիներ, որոնք
ձմրան մեծագոյն մասամբ անյայտացած էին, վերստին կը լեցնեն բնութիւնը կենսուրախ
զեղումով:
Վերանորոգութիւնը նոյնքան կենսական ու կարեւոր է մարդկային բանական կեանքին
մէջ: Մեր բջիջներուն պէս մեր ոգեղէն կառուցուածքին տարրերն ալ ենթակայ են մաշումի
եւ մահուան: Ծառերն ու ծաղիկները անձրեւով ու արեւով յագենալէ յետոյ կ’արթննան,
կը վերակենդանան: Արտաքին ազդակներ անհրաժեշտ են նաեւ մեր ներքին կեանքի
վերանորոգութեան համար: Մեր գաղափարները, մեր համոզումները, մեր սէրը, մեր
հաւատքը եւ այն ամէնը, որոնք չեն երեւիր եւ որոնք սակայն կը կազմեն մեր ներքին կեանքը,
ներքին մարդը, կը կարօտին նոր ներարկումի, նոր աւիշի, նոր արեւի եւ անձրեւի:
Յիսուս է մարդկային բանական կեանքի գերագոյն վերանորոգիչը: Ան վերանորոգեց
Հին Ուխտը, որ մաշած էր այլեւս եւ իր նպատակին չէր ծառայեր, աւելի շիտակ` Աստուծոյ
նոր նպատակին անբաւարար էր: Յիսուս պէտք տեսաւ ՆՈՐ ՈՒԽՏ մը հաստատել նոր
քարոզութեամբ եւ զայն կնքեց իր արիւնով: Նորոգեց հին պատուիրանները. նոր «գինին» նոր
«տիկերու» մէջ լեցուց: Ամէն մարդ որ կը լսէր իր քարոզութիւնը կամ ականատես կ’ըլլար իր
հզօր գործերուն զարմացած կամ զայրացած կ’ըսէր. «Այս ի՜նչ նոր ուսուցում է» (Մարկ. Ա. 27):
Յիսուս «նոր պատուիրան» մը տուաւ համայն մարդկութեան – սիրոյ պատուիրանը:
Առաքեալները, որոնք ոգեւին նորոգուած էին Քրիստոսի քարոզութեամբ, յարութեամբ
ու մանաւանդ Սուրբ Հոգիի ներգործութեամբ, նոյն վերանորոգութիւնը կը թելադրեն
բոլորին: Պօղոս Առաքեալ, որ արդարեւ Յիսուսի ուղղակի եւ անմիջական ազդեցութեամբ
հոգեպէս եւ հիմնովին վերակենդանացաւ, իր նամակներուն մէջ հզօր շեշտ կը դնէ այս
լարին վրայ: «Չարութեան հին խմորը դուրս նետեցէք ձեզմէ, որպէսզի ամբողջութեամբ
նոր եւ անխմոր զանգուած մը ըլլաք» (Ա. Կորնթ. Ե. 7): Կը պնդէ «Նոր մարդ, նոր արարած»
ըլլալու անհրաժեշտութեան վրայ: «Կարեւորը մարդուս թլփատուած կամ անթլփատ
ըլլալը չէ, այլ՝ «նոր արարած» ըլլալը» (Գաղ. Զ. 15): «Ուստի մոռցէ՛ք ձեր հին ինքնութիւնը,
այսինքն: ձեր նախկին ապրելակերպը, որ խափուսիկ ցանկութիւններով ապականած էր,
վերանորոգուեցէ՛ք հոգիով՝ ձեր մտածելակերպը փոխելով, եղէք նոր մարդ մը՝ Աստուծոյ
պատկերին համաձայն ստեղծուած, եւ ապրեցէք ճշմարիտ կեանքը՝ արդարութեամբ ու
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Մայիս ամսուան բացատրական տօնացոյց
Կիր. 1

Նոր Կիրակի (Կրկնազատիկ)
Աշխարհամատրան - Կանաչ Կիրակի
Կիր. 8
Մայրերու օր
Կիր. 15 Կարմիր Կիրակի
Կիր. 22 Երեւումն Ս. Խաչի
Շբթ. 28 Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան Տարեդարձ (93-ամեակ)
Կիր. 29 Զ. Կիրակի Յինանց
սրբութեամբ» (Եփս. Դ. 22-25): «Մոռցէ՛ք ձեր հին կեանքն ու նախկին գործերը, եւ նոր մարդ
եղէք՝ ձեր Արարչին պատկերին համաձայն նորոգուելով, որպէսզի կարենաք զԻնք ճանչնալ»
(Կող. Գ. 9-10): «Նոյնիսկ եթէ մարմնապէս հետզհետէ կը քայքայուինք, բայց ներքնապէս կը
նորոգուինք օրէ օր» (Բ. Կորնթ. Դ. 16):
Ու Նոր Կտակարանը իր վախճանին կը բերուի երբ Յայտնութեան Գրքի Տեսանողը կ’ըսէ.
«Ապա տեսայ նոր երկինք մը եւ նոր երկիր մը, որովհետեւ նախկին երկինքն ու երկիրը
անյայտացան… Ան որ գահին վրայ նստած էր, ըսաւ.
- Ահաւասիկ ամէն ինչ նոր կը դարձնեմ» (Յայտ. Իա. 1-5):
Քրիստոնէական հիմնական այս գաղափարին յատկացուած է Նոր Կիրակին: Եւ օրուան
շարականը, որ Ներսէս Լամբրոնացիի քերթողական բարձր ոճով գրչին արգասիքն է, կը
յայտարարէ մարդկային ցեղի նորոգութիւնը մեղքի եւ մահուան հնութենէ եւ կը հռչակէ այս
Կիրակին իբրեւ Նաւակատիքը, այսինքն սկիզբը մեր փրկութեան:
Շարականին սկիզբը յիշուած «Նորոգեալ Կղզիք»ը քրիստոնեայ դարձած ազգերն են.
նոյն նշանակութիւնը ունի յաջորդ տողի «Եկեղեցիք հեթանոսաց» բացատրութեան հետ:
Շարականի երկրորդ տունով Սրբազան բանաստեղծը խօսքը կ’ուղղէ «Հարսին», այսինքն
Եկեղեցիին, ըսելով. «Ներսէն զարդարուէ ոսկեճամուկ զգեստներով պճնուած». այսինքն
առաքինութիւներով եւ սրբութեամբ նորոգուէ: Երրորդ տունի «Սիոնի Որդիները» եկեղեցիի
զաւակներն են: Շարականի այս համարով կը թելադրուի անոնց. «Ուրախացէք ի Քրիստոս
թագաւորն» եւ ձեր հոգիներուն հնութենէն նորոգուած ըլլալու առիթով Նաւակատիք տօնեցէք
եւ օրհնեցէք հրեշտակներու հետ «փառաց թագաւոր» Քրիստոսը:
Երանի անոնց, որոնց մէջ չէ մեռած եռանդը, հաւատքը եւ տրամադրութիւնը
վերանորոգուելու: Անոնք պիտի նմանին հզօր արծիւին, որ ամէն տարի կը փոխէ իր
փետուրները եւ խորհրդանշանը կը հանդիսանայ երկարակեցութեան եւ անսպառ ոյժի:
Անոնք պիտի նմանին խնձորենիին որ ամէն տարի նոր ծաղիկներով եւ նոր տերեւներով կը
պատմուճանուի, եւ ամէն տարի նոր պտուղներով կը բեռնաւորուի:

Գիտէի՞ր թէ

. Հայաստանի Հանրապետութեան
Զինանշանին կեդրոնը Արարատ լեռն է որուն
վրայ կը հանգչի Նոյեան Տապանը:
. Հայերէնը Հայաստանի պաշտօնական
լեզու հռչակուեցաւ Դեկտեմբեր 1919-ին:
. 1918-1920 Անկախ Հայաստանի վերջին
դաշնագիրը՝ Սեւրի Դաշնագիրը ստորագրուեցաւ
10 Օգոստոս 1920-ին:
director@sourphagop.org						
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- Օրհնութիւն Նորոգեալ կըղզիք առ Աստուած, եկեղեցիք հեթանոսաց,
Ի գլխոց լերանց գոչմամբ ձայնի, տուք ըզփառս Աստուծոյ.
Եւ պատմեցէք զքաջութիւն Յարուցելոյն ի մեռելոց:

Երկնաւոր փեսային հարսնացեալ եկեղեցի Աստուծոյ,
Զարդարեա՜ ի ներքոյ ի հանդերձըս յոսկեհուրըս պըսակեալ.
Քանզի ահա գայ առ քեզ Քրիստոս փառաց թագաւորն:
Ր’ախացեալ որդիք Սիովնի, ի թագաւորըն Քրիստոս,
Տօնեցէք ցընծութեամբ զնաւակատիս հոգւոց մերոց նորոգեալք ի հնութենէ.
Եւ ընդ հրեշտակս օրհնեսցուք զՔրիստոս փառաց թագաւորն:
Սքանչելի է խորհուրդ տնօրէնութեան քո, Քրիստոս,
Որ իջեր է ի Հօրէ, ի սէր հարսին եկեղեցւոյ զոր ընտրեցեր.
Որով փառաբանիս, Քրիստոս, անմահ թագաւոր:
Երեւեցար յարուցեալ եկեղեցւոյ քո հիմանցն,
Յորմէ Թովմաս հրաժարէր ոչ հաւատալ զքեզ տեսողացն.
Որում ցուցեր այսօր փափագողին զվերըս մարմնոյդ:
Սարսելով Թովմայի շօշափէր զխոցուած տիգին եւ զբեւեռացն,
Եւ գոչելով վերաձայնէր Տէր եւ Աստուած դաւանելով ըզյարուցեալդ.
Որով առաք զերանին որք ոչ տեսեալ հաւատացաք:
ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻԻՆ

Նորոգուած կղզիներ, Ազգերու եկեղեցիներ,
Լեռներու կատարներէն բարձրաձայն փառք տուէք Աստուծոյ.
Եւ պատմեցէք քաջութիւնը Յարուցեալին:
Երկնաւոր փեսային հարսնացեալ եկեղեցի Աստուծոյ,
Զարդարուէ ներքնապէս ոսկեհուր հանդերձներով պճնուած.
Քանզի կ’իջնէ քեզի Քրիստոս փառաց թագաւորը:
Ուրախացէք, Սիոնի որդիներ, Քրիստոս թագաւորով,
Տօնեցէք ցնծութեամբ նաւակատիքը մեր հոգիներուն.
Եւ օրհնեցէք հրեշտակաց հետ զՔրիստոս, փառաց թագաւորը:
Սքանչելի է, Քրիստոս, խորհուրդը տնօրէնութեանդ,
Որ իջար Հօրմէ ի սէր Հարսիդ եկեղեցւոյ,
Որմէ փառք կը ստանաս, Քրիստոս, անմահ թագաւոր:
Երեւեցար յարուցեալ եկեղեցւոյդ հիմքերուն,
Իսկ բացական՝ Թովմաս չէր հաւատար տեսնողներուն.
Որուն սակայն ցոյց տուիր այսօր վէրքերը մարմնոյդ:
Սարսափահար Թովմաս կը շօշափէր հետքը վէրքիդ եւ գամերուն,
Ու բարձրաձայն յարուցեալդ Տէր եւ Աստուած կը դաւանէր:
Որով մենք ալ երանուեցանք, զի չտեսած Քեզ հաւատացինք:
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ՍՈՒՐԲ ԽԱՉԻ ԵՐԵՒՄԱՆ ՏՕՆ

Ի յերկնից երեւեալ նշանն յաղթութեան այսօր, հեթանոսաց ծագեաց լոյսն
ողորմութեան (Շարական)
Ամէն տարի՝ Ս. Զատկին յաջորդող հինգերորդ կիրակի օրը, մեր երանաշնորհ
հայրապետներու տնօրինութեան համաձայն Հայաստանեայց Առաքելական
Սուրբ Եկեղեցին կը յիշատակէ Սուրբ Խաչի երևման տօնը՝ մէկ անգամ ևս յիշելով
Տիրոջ չարչարանքները, անոր խաչելութիւնը, և խաչի վրայ անոր թափած անմեղ
արեան շնորհիւ մարդկային ցեղի փրկութիւնը: Այս տօնը պատմական դէպքի մը
յիշատակութիւնն է:
351 թ–ի Մայիսի 7–ին, Կիւրեղ Երուսաղեմացի հայրապետի օրով, օրուայ երրորդ
ժամուն (ժամը 9–ին) երկնքի վրայ կ’երեւի Փրկիչի խաչի նշանը՝ տարածուելով
Գողգոթայէն մինչև Ձիթենեաց լեռը:
Այս դէպքին ականատես կ’ըլլան ոչ միայն Երուսաղէմի մէջ բնակող քրիստոնեաները,
այլև տարբեր դաւանանքներու ու կրօններու պատկանող մարդիկ: Խաչի պայծառ
երևումէն նոյնիսկ արեգակը կը մթագնի: Բոլորը կը շտապեն եկեղեցի, իրենց սրտի
խորերէն աղօթելու առ Աստուած՝ գոհութիւն յայտնելով Բարձրեալին՝ այս մեծ շնորհին
արժանացած ըլլալու համար: Երկնային հրաշքի շնորհիւ շատեր կը հաւատան
Յիսուսին, կը մկրտուին սուրբ Կիւրեղի ձեռքով՝ անդամագրուելով Քրիստոսի
Եկեղեցւոյ: Այս դէպքին առթիւ Կիւրեղ հայրապետ նամակ մը կը գրէ Բիւզանդիայի
Կոստանդին կայսրին, որ Մեծն Կոստանդիանոսի որդին էր: Նամակին մէջ սուրբը կը
պատմէ Երուսաղէմի խաչի երևման մասին՝ յորդորելով, որ վերջինս հաստատ մնայ
իր քրիստոնէական ճշմարիտ հաւատքի մէջ, ինչպէս նաև հաւատարիմ՝ նիկիական
դաւանութեան: Այս թուղթը Ե. դարուն կը թարգմանուի հայերէնի և կ’ընթերցուի տօնի
օրուայ առաւօտեան ժամերգութեան աւարտին՝ կատարուող անդաստանէն առաջ:
Մեր բազմադարեան պատմութեան մէջ ալ քիչ չեն խաչի երևումները: Երանելի
Կորիւնը, ինչպէս նաև քերթողահայր Մովսէս Խորենացին, Հայ Եկեղեցւոյ երրամեծ
վարդապետ Մեսրոպ Մաշտոցի մահուան և թաղման կապակցութեամբ արձանագրած
են, որ Վաղարշապատ քաղաքին մէջ օրեր շարունակ խաչի լուսապայծառ նշանը փայլեր
է այն տան վրայ, ուր սուրբն աւանդեր էր իր հոգին: Այդ նոյն նշանն ալ առաջնորդ է եղեր
բազմութեան՝ ամբողջ յուղարկաւորութեան ընթացքին: Եւ այսքան տարիներ յետոյ,
շատերու մօտ հարց կրնայ ծագիլ թէ ի՞նչ է խաչը քրիստոնեաներուս համար, և ի՞նչ է
անոր նշանակութիւնը:
Խաչը Հռոմէական կայսրութեան ժամանակ մահապարտները անարգելու և
նախատելու համար էր: Խաչելութիւնը ոչ միայն անպատուաբեր վախճան կը համարուէր,
այլև հին աշխարհի յայտնագործած ամենաանմարդկային և դաժան պատիժներէն մէկն
էր: Դատապարտեալը մերկ կը գամէին խաչին՝ ենթարկելով զանազան մարմնական
խոշտանգումներու: Եւ խաչեալը կը տանջուէր, արևի կիզիչ ճառագայթները կ’այրէին
անոր գլուխը, անբնական վիճակէն մարմինը կ’ուռճէր, վէրքերը կը բորբոքէին՝ անտանելի
ցաւեր պատճառելով: Մահապարտը, երկար տանջուելէ յետոյ, կ’աւանդէր հոգին:
Այդ ժամանակ տախտակներէ շինուած այդ գործիքը մահուան խորհրդանիշն էր: Հին
Կտակարանին մէջ կը կարդանք. «Անիծեալ է ան, որ փայտէ կը կախուի» (Բ Օր. ԻԱ 23),
բայց մեր Տէրն ու Փրկիչ Յիսուս Քրիստոս խաչի վրայ հեղած իր թանկագին արեամբ
կենաց և օրհնութեան միջոցի վերածեց զայն «այդ անէծքէն մեզ ազատեց, ինք մեր տեղը
անէծքի առարկայ դառնալով» (Գաղ. Գ 13): Աստուածորդին միացաւ խաչափայտին՝
սրբագործելով զայն և մեզ տալով «զէնն յաղթութեան» ընդդէմ սատանայի ու անոր
director@sourphagop.org						

5

Մաշտոցի Արձագանգ							
Մայիս 2011
խաբկանքներուն: Եթէ մինչև Քրիստոս խաչն անարգանքի և նախատինքի նշանն էր,
ապա Տիրոջ խաչելութեամբ անոր մէջ դրուեցաւ կեանքի խորհուրդը, և մարդ արարածը
հնարաւորութիւն ստացաւ նոր արարած ըլլալու. «Ոեւէ մէկը որ Քրիստոսի միացած է՝
նոր արարած է. այլեւս չէ՛ այն՝ ինչ որ էր նախապէս» (Բ Կորնթ. Ե 17): Քրիստոս խաչի
վրայ ներեց մեզի, մեր մեղքերու պարտամուրհակը վերցուց մէջտեղէն՝ գամելով զայն
խաչափայտին:
Մարդկութեան փրկութեան համար մարմնացած Աստուած խաչուեցաւ, թաղուեցաւ,
բայց երրորդ օրը հրաշափառապէս յարութիւն առաւ մեռելներէն՝ քանդելով
մահուան կապանքները: Այո՛, յարութիւն առաւ Տէրը, որովհետև Լոյսը չէր կրնար
գերեզմանի մթութեան մեջ մնալ: Եւ այս իրողութիւնը նկատի ունենալով է որ սուրբ
Կիւրեղ Երուսաղէմացին կ’ըսէ. «Կը դաւանիմ Խաչը, քանզի գիտեմ Յարութիւնը»:
Հետևաբար խաչը մեզ համար յոյսի, սիրոյ, յաղթանակի և փրկութեան նշանն է, որուն
վրայ Աստուածորդին պարտութեան մատնեց սատանային` մեր առաջ բանալով
դրախտի դուռը, որը մինչ այդ փակուած էր մեր նախածնողներ Ադամի ու Եւայի
անհնազանդութեան պատճառով: Յիսուս խաչին վրայ ցոյց տուաւ իր անհուն սէրն ու
անբաւ ողորմածութիւնը ադամորդիներուս նկատմամբ: Տէրն իր փրկագործութեան
խորհուրդով խաչը վերածեց յաղթութեան նշանի: Եւ այս գիտակցութեամբ ու խոր
համոզումով է որ քրիստոնէութեան մունետիկ Պօղոս Առաքեալ ի լուր բոլորին
կ’ազդարարէ. «Քա՛ւ լիցի, որ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի խաչէն զատ ուրիշ բանով
պարծենամ» (Գաղ. Զ 14): Այո՛, տէրունական նշանը ճշմարիտ քրիստոնեաներուս համար
պարծանքներու պարծանքն ու Աստուծոյ անսահման սիրոյ արտայայտութիւնն է անկեալ
մարդու նկատմամբ: Ճիշդ է, անհաւատ ու Տէրը չճաշակած մարդոց համար խաչի վրայ
Քրիստոսի այս զոհողութիւնն անիմաստ և անհասկանալի կը թուի, բայց մեզի համար, որ
մեր սրտերուն մէջ ընդուներ ենք ճշմարիտ Աստուծ` Յիսուս Քրիստոսը, խաչը դարձեր է
փրկութեան գրաւականը: Անգիտութեան խաւարին մէջ խարխափող այս մարդոց մասին
է առաքեալի խօսքը. «Որովհետեւ, ինչպէս յաճախ կ’ըսէի եւ հիմա եւս լալով կ’ըսեմ, մեր
մէջ կան շատեր՝ որոնց կեանքը թշնամանք է Քրիստոսի խաչին: Անոնց վերջը կորուստ
է, որովհետեւ իրենց Աստուածը իրենց փորն է: Ամօթալի բաներով կը հպարտանան եւ
միայն երկրաւոր բաներու մասին կը խորհին» (Փիլիպ. Գ 18-19):
Ապաւինելով խաչի զօրութեանը` մենք կը խափանենք չարը, խաչակնքելով, մենք մեզի
Աստուծմով կը զօրացնենք, եւ անով կը զարդարենք մեր հոյակերտ եկեղեցիները, անով կը
կնքենք մեր զաւակները, անով կը պսակուինք, անով ալ գերեզման կ’իջնենք՝ յաւիտենական
կեանքի յոյսով: Ինչպէս Տիրոջ երկրային կեանքը խաչի ճանապարհ մը եղաւ, այնպէս ալ
քրիստոնեաներուս համար այս ժամանակաւոր կեանքը խաչի ճանապարհ է:
Ճանապարհ մը, որ անձուկ ու դժուար է, քարքարոտ ու փշոտ, բայց որու վերջնական
հանգրուանը Տիրոջ խոստացած երկնային արքայութիւնն է: Սուրբ խաչի երևման տօնէն բխող
պատգամն է, որ խաչակնքումը մեզի համար ոչ թե ձևական ու մեքենական շարժում մըն է, այլ
ամէն անգամ երբ կը խաչակնքենք պահ մը կ’անդրադառնանք այն մեծ ինքնազոհութեան, որ
Աստուած իրականացուց խաչին վրայ մեր փրկութեան համար: Մեր աղօթքը կը վերառաքենք
առ ամենաբարին Աստուած` կրկնելով սուրբ հայրերու շուրթերուն բիւրեղացած սրտառուչ
մաղթանքը.
Խաչ քո եղիցի մեզ ապաւէն, Տէր Յիսուս,
յորժամ երեւիս փառօք Հօր ընդ ամպս լուսաւորս:
Յայնժամ մեք մի՛ ամաչեսցուք
յուսացեալքս ի քեզ, այլ զօրութեամբ քով
մեծաւ բերկրեսցուք ընդ աջմէ քումմէ
որպէս զորդիս լուսոյ և որդիս տուընջեան:
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Բացատրութիւն՝ Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ Սուրբ Պատարագին «շար. 7»

Կը շարունակենք ներկայացնել Բերիոյ թեմի տարիներու Բարեջան Առաջնորդ, եւ մեր Ս. Յակոբ
Եկեղեցւոյ այժմու Հոգեւոր Տեսուչ՝ Գերշ. Տ. Սուրէն Ս. Արք. Գաթարոյեանի «Բացատրութիւն Ս. Պատարագ»ի
բաժինը 1998ի Հալէպի մէջ հրատարակուած Ս. Պատարագ Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ գրքոյկէն:

Անցեալ անգամ տեսանք թէ պատարագիչ
քահանան երկրպագելէ ետք Ս. Սեղանին, կը
խնդրէ Երկնաւոր Հօրմէն՝ ամենակալէն, որպէսզի
մշտնջենակից եւ բնութենակից Ս. Հոգին ղրկէ
հաւատացեալ ժողովուրդին եւ յատկապէս Ս.
Սեղանին վրայ գտնուող ընծաներուն, որ Ս. հոգւոյ
ներգործութեամբ ՆՇԽԱՐը կը փոխակերպուի
Քրիստոսի ՄԱՐՄՆՈՅՆ եւ ԳԻՆԻՆ՝ Քրիստոսի
ԱՐԵԱՆ:
Ողջ եկեղեցին կ’ողջունէ Ս. Հոգւոյ ներգործումը,
իսկ պատարագիչ քահանան երեք անգամ կ’օրհնէ
մաղզմային վրայ գտնուող նշխարը, կ’աղօթէ եւ
աղօթքը որպէս աղերսանք Ս. Հոգիին կը ներկայացնէ:
Ապա մաղզման դնելով սկիհին վրայ, ՆՇԽԱՐն ու
ԳԻՆԻն միասնաբար կ’օրհնէ եւ Ս. Հոգիին կ՛ընծայէ:
Դպիրները կը ներբողեն Աստուածորդիին Ս.
պատարագումը. ըսելով:

«Ով Որդի Աստուծոյ, դուն որ պատարագուած ես
որպէս գրաւական հաշտութեան՝ Հօր Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւ եւ որպէս կեանքի
հաց կը բաշխուիս մեր մէջ, կ’աղաչենք քեզի, քու սուրբ արեանդ հեղումով, ողորմութիւն
շնորհէ քու արեամբդ փրկուած հօտին»:
Իրագործուած է Աստուածային Սուրբ Խորհուրդը, Աստուածորդին ներկայ է Ս.
Սեղանին վրայ, որպէս հաղորդութիւն բաշխուելու, եւ պատարագիչը կ’ըսէ .

«Որպէսզի, այս բոլորին համար ըլլայ՛ բոլոր հաղորդուողներուս համար դառնայ
մեղքերու տիրապետութենէն ազատագրման, քաւութեան եւ թողութեան նշան»:

Հօր Աստուծոյ ընծայուած երախտագիտական օրհներգութենէն ետք, երբ Որդի
Աստուծոյ պատարագումը արդէն իսկ իրագործուած է, դպիրները այս անգամ իրենց
աղերսանքը կը ներկայացնեն Ս. Երրորդութեան երրորդ անձնաւորութեան՝ Ս. Հոգի
Աստուծոյ:

«Ո՜վ Սուրբ Հոգի, դուն որ երկինքէն իջնելով քու փառակցիդ խորհուրդը (Մարմնոյ
եւ Արեան) կ’ամբողջացնես մեր ձեռքերով, կ’աղաչենք քեզի, անոր արեան հեղումով
հանգիստ շնորհէ մեր ննջեցեալներու հոգիներուն»:

Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ ներկայութիւնը իր լրումին կը հասցնէ Ս.
Պատարագի խորհուրդը: Հոգեւոր այս ցնծութեան մէջ, երբ երկինքն ու երկիրը կամրջուած
են, Յաղթական եկեղեցին կու գայ միանալու շնչող, քրիստոնէական հաւատքով
ապրող Զինուորեալ եկեղեցւոյ: Եկեղեցին իր ամբողջութեան մէջ պէտք է տօնախմբէ
Աստուածորդւոյն Ս. Պատարագումը: Պատարագիչ քահանան կարգով կը հրաւիրէ
Աստուածամայրը, Ս. Յովհաննէս Մկրտիչն ու Ստեփանոս Նախավկան մասնակից
դառնալու Ս. Պատարագի խորհուրդին: Այս յիշատակութենէն ետք՝ Սարկաւագը,
ընթացք տալով Պատարագիչ քահանային Աստուծոյ ուղղած խնդրանքին, կը յիշատակէ
Յաղթական եկեղեցւոյ լոյս դէմքերը:
Առաջին հերթին Առաքեալներուն, Մարգարէներուն, Վարդապետներուն,
Հայրապետներուն, Եպիսկոպոսներուն, երէցներուն, ուղղափառ սարկաւագներուն եւ
director@sourphagop.org						
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բոլոր սուրբերուն:
Երկրորդ համարով կը յիշատակուին Հայց. եկեղեցւոյ հիմնադիր եւ առաջին
զոյգ լուսաւորիչներուն՝ Թադէոս եւ Բարթողիմէոս Առաքեալներուն անունները, որոնց
կը յաջորդեն մեր եկեղեցւոյ հաւատքի մեծ առաջնորդներուն՝ Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի,
Արիստակէսի, Վրդանէսի, Յուսիկի, Գրիգորիսի, Ներսէս Պարթեւի, Սահակի, Դանիէլի,
Խադի, Մեսրոպ Վարդապետի, Գրիգոր Նարեկացիի, Ներսէս Կլայեցիի (Շնորհալի),
Յովհաննէս Որոտնեցիի, Գրիգոր եւ Մովսէս Տաթեւացի վարդապետներուն անունները:
Յիշատակութեան երրորդ բաժինը կ’ընդգրկէ առանձնակեաց եւ անապատական
բոլոր այն առաքինասէր կրօնաւորները, որոնք ճգնողական կեանքով անտեսեցին այն
ինչ որ կեանքին կը պատկանէր, բայց զրկանքին ընդմէջէն սնուցին իրենց հոգիները
երկնային եւ յաւիտենական հացով ու դարձան Քրիստոնէական տոկուն հաւատքի
անմար ջահերը:
Յիշատակութեան չորրորդ բաժինը կ’ընդգրկէ բոլոր բարեպաշտ այն
թագաւորներն ու Աստուածասէր իշխանները, որոնք արդարօրէն դարձան
քրիստոնէական կրօնքի ամրակայման ռահվիրաները:
Վերջապէս կը յիշատակուին բոլոր այն հաւատացեալները, այր թէ կին, ծեր թէ
երիտասարդ, առանց սեռի եւ տարիքի խտրութեան, որոնք Քրիստոսի անունով ննջած են՝
հաւատքով եւ սրբութեամբ:
Մեծ խորհուրդով հաւատացեալներուն սրտերը բացուած են Աստուծոյ:
Իւրաքանչիւր հաւատացեալի սրտի խնդրանքը կամ աղերսանքը թռիչք կ’առնէ,
աղօթքի կը վերածուի եւ եկեղեցին, որպէս Նոր Երուսաղէմ՝ կ’ընդունի իրեն եկող
հաւատացեալներուն ուխտերն ու խնդրանքները:
Նախ Պատարագիչ քահանան իր առանձնական աղօթքով իր խնդրանքները
կը ներկայացնէ պատարագեալ Աստուածորդւոյն, որպէսզի իր սիրով շաղախէ
հաւատացեալներուն սրտերը, հաստատուն պահէ անոնց հաւատքը, աշխարհին
խաղաղութիւն պարգեւէ, հիւանդներուն առողջութիւն շնորհէ, եւ վտանգներու ու
տառապանքներու մէջ գտնուողներուն՝ ազատում տայ: Պատարագիչ քահանան նաեւ
կը խնդրէ օդի բարեխառնութիւն, դաշտերու պտղաբերութիւն եւ բոլոր ննջեցեալներու
հոգիներուն լոյս եւ յաւիտենական հանգիստ: Կը խնդրէ Տիրոջմէ, որպէսզի իր
աստուածային ողորմութեան մէջ անշարժ խաղաղութեամբ պահէ Ընդհանրական
եւ Առաքելական եկեղեցին, որ ազատագրուած է Աստուածորդւոյն Սուրբ Խաչով եւ
փրկուած իր Միածին Որդւոյն Արիւնով: Կ’ոգեկոչէ բոլոր ուղղափառ Եպիսկոպոսները,
որոնք ուղիղ վարդապետութեամբ կը մեկնաբանեն եւ կը սորվեցնեն Աստուծոյ ճշմարիտ
խօսքը:
Վերոյիշեալ խնդրանքներէն ետք պատարագիչ քահանան իր աղերսանքը՝
Աստուծոյ ուղղելով, յիշատակութիւնը կը կատարէ հայոց Հայրապետին եւ Թեմի
Առաջնորդին եւ անոնց երկար կեանք մաղթելով՝ ուղիղ վարդապետութեամբ:
Խնդրանքները կը շարունակուին, այս անգամ սարկաւագին կողմէ, Աստուծոյ
ընծայուած գոհութեան եւ փառաբանութեան խօսքերուն ընդմէջէն: Դարձեալ կը
յիշատակուին Հայոց հայրապետին եւ Առաջնորդին անունները, որոնց կու գայ
միանալու յիշատակումը քահանային, որ պատարագը կը մատուցանէ: Կը յիշատակուին
զօրութիւններն ու յաղթութիւնները քրիստոնեայ թագաւորներուն եւ բարեպաշտ
իշխաններուն: Եւս առաւել կը յիշատակուին հանգուցեալ հայրապետները եւ եկեղեցւոյ
շինութեան իրենց մասնակցութիւնը բերողները: Ազատութեան մաղթանք եւ աղօթք
կը վերառաքուի բոլոր այն եղբայրներուն համար, որոնք կը հեծծեն գերութեան մէջ եւ
շնորհի տուչութիւն՝ ներկայ հաւատացեալ ժողովուրդին:
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը
Ապրիլ ամսուան պատասխանները
Մանկապարտէզի անկիւն
24, Կիրակին, երկրաշարժ, հրեշտակը,
քարը, փնտռէք, յարութիւն,
աշակերտներուն, Գալիլիա, տեսնէք
Նախակրթարան Ա. Բ. Գ. անկիւն
1. գ. խոնարհութեան 2. ա. Սուրբ
հաղորդութիւնը 3. բ. Պետրոսը 4. դ.
կ’աղօթէր 5. 17 6. գ. Աստուծոյ հրեշտակը
7. դ. Հինգշաբթի 8. դ. Հինգշաբթի 9. ա.
Ուրբաթ 10. ա. Մէկշաբթի

Դատաւորի բ. Գալստեան գ. Ծաղկազարդ
5 գ. Չորեքշաբթի 6. 96 7. Սեբաստիա 8. ա.
Աւագ Ուրբաթ 9. Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ
(Մուտն ի Վիրապ) 10. գ. Ոչխար, ե.
Բաղարջ հաց
Երկրորդականի անկիւն
1. յարութիւնը, կեանքը, հաւատայ, մեռնի,
ապրի 2. յարեաւ, մեռելոց, Օրհնեալ,
յարութիւնն 3. Ասիա 4. Ղազարոսի
յարութիւնը 5. գ. Աւագ Չորեքշաբթի
6. գ. 7 7. Մագդաղենացին, միւս 8.
Յովհաննէս, Պետրոս 9. բ. 30 արծաթ
դահեկան 10 համբուրելով

Նախակրթարան Դ. Ե. Զ. անկիւն
1. բ. Աւագ Երեքշաբթի 2. դ. Աւագ
Հինգշաբթի 3. ա. Աւագ Երկուշաբթի 4. ա.
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Նախորդ «Եզակի գիրեր»ուն լուծումը
Ամբողջացուր քառակուսիները, գործածելով ա, բ, գ, դ, ե, զ, է, ը, թ գիրերը պայմանաւ
որ միայն մէկ անգամ գործածես իւրաքանչիւր գիր իւրաքանչիւր՝
			
. հորիզոնական գիծի վրայ
			
. ուղղահայեաց գիծի վրայ եւ
			
. իննեակ քառակուսիի մէջ:
director@sourphagop.org						
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Աշակերտ ըլլալու գինը
Ղուկաս 14:25-35
Յիսուս կը սիրէր առակներով խօսիլ իր հետեւորդներուն, աւելի հասկնալի
դարձնելու համար իր ըսածը, նաեւ, բացատրելու համար ճիշդ այն ինչ որ ինք կը
փափաքէր փոխանձել անոնց:
Այս հատուածի մէջ Յիսուս ցոյց կուտայ թէ ով կրնայ իր աշակերտը ըլլալ, ինչ
ձեւով եւ ինչ կ’ակնկալուի իրմէ:
Յիսուսի առակին մէջ Ղուկաս 23-35 այս մարդիկը ի՞նչ կը կարծէք որ կը
մտածեն: Քանի մը նախադասութիւն գրէ իւրաքանչիւր նկարի տակ:

**************************************************************************************************************************

Կը փորձեմ իրեն բացատրել որ
այլեւս միշտ հետս պիտի մնայ,
բայց կարծես չի հասկնար:
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Աղերս Առ Աստուած
Ա.Ա.

Տէ՛ր, աչքերս յառած գետին
Բայց իմ սիրտս քու սուրբ գահին՝
Ես կը խնդրեմ պաղատագին
Շնորհ ըրէ քու ծառային:				
						
						
						
Լոյս տուր մտքիս քու լապտերով
Որ ունենամ հոգւոյ կորով,
Հարեւանիս ինձմէ խռով
Ըլլամ ներող, ցոյց տամ գորով:			
						
						
						
Ծունկի եկած, ես պաղատու
Որպէս անարժան խնդրարկու՝
Օրհնութիւնդ հայցեմ պիտի
Ժողովուրդին իմ հայրենի:				
						
						
						
Շնորհներուդ արարչական
Երախտապարտ եմ յաւիտեան:

Տէ՛ր, դատաւոր ես անաչառ,
Եթէ եղած եմ անարդար
Կամ մեղանչած գիտակցաբար
Ներէ ինծի դուն հայրաբար:

Ուժ տուր ինծի Հայր Երկնաւոր
Քեզ ծառայեմ իբրեւ զինուոր,
Որբին, խեղճին անօթեւան
Ձեռք երկարեմ ես օգնութեան:

Տէ՛ր, շէն պահէ հայ ազգիս տուն,
Արեւ բաշխէ մանուկներուն,
Խաղաղութեան լոյս ծիածան
Թող կամարուի ի Հայաստան:

********************************************************************************************************

Շնորհակալ ենք

Շնորհակալ ենք Տէր Աստուած, գունաւոր
Շնորհակալ ենք Տէր Աստուած, իւրաքանչիւր կանաչ
Շնորհակալ ենք Տէր Աստուած, թռչող
Շնորհակալ ենք Տէր Աստուած,
մեր թանկագին

համար:
համար:
համար:

համար:

Եւ մանաւանդ, Շնորհակալ ենք Տէր Աստուած Քեզի, որ մեզ այնչափ սիրեցիր
եւ քու միածին Որդիդ ղրկեցիր:
Ամէն:
director@sourphagop.org						
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Ուղեցոյց Սիրոյ
1- Սէր ունեցողը համբերատար է:
Բոլորին հետ կը փորձեմ ըլլալ համբերատար:
Դիւրին --------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- Դժուար
2- Սէր ունեցողը կ’ըլլայ քաղցրաբարոյ:
Բոլորին հետ ազնիւ կը վարուիմ:
Դիւրին --------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- Դժուար
3- Սէր ունեցողը չի նախանձիր:
Բոլորին յաջողութիւնը կը քաջալերեմ:
Դիւրին --------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- Դժուար
4- Սէր ունեցողը չի գոռոզանար:
Մասնաւոր ուշադրութիւն չեմ պահանջեր շուրջիններէս:
Դիւրին --------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- Դժուար
5- Սէր ունեցողը չի հպարտանար:
Կը փորձեմ միշտ իմ անձս զսպել:
Դիւրին --------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- Դժուար
6- Սէր ունեցողը անպատշաճ վարմունք չունենար:
Անհաճոյ լեզու չեմ գործածեր եւ շուրջիններս չեմ քննադատեր:
Դիւրին --------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- Դժուար
7- Սէր ունեցողը միայն ինքզինք չի մտածեր:
Իմ ուզածս չեմ պահանջեր :
Դիւրին --------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- Դժուար
8- Սէր ունեցողը բարկութեամբ չի գրգռուիր եւ չարութիւն չի խորհիր:
Կը փորձեմ զսպել իմ տրամադրութեանս թրթռումները:
Դիւրին --------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- Դժուար
9- Սէր ունեցողը անիրաւութեան վրայ չ’ուրախանար:
Արդար եւ ներողամիտ կ’ըլլամ բոլորին հանդէպ:
Դիւրին --------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- Դժուար
10- Սէր ունեցողը ուրախակից կ’ըլլայ ճշմարտութեան:
Համբերութեամբ կը տանիմ ամէն բան: Կը սիրեմ շուրջիններս եւ
կ’ուրախանամ ճշմարտութեան համար:
Դիւրին --------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- Դժուար
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Մանկապարտէզի անկիւն

Ամբողջացո՛ւր Ըստ Ղուկաս 24.50-53ի
օրհնեց, երկինք, երկրպագեցին, զԱստուած, Բեթանիա,
բաժնուեցաւ, Երուսաղէմ
Յիսուսի համբարձումը այս տարի Յունիս ---- ին է:

Ապա տարաւ զանոնք մինչեւ -------------- եւ ձեռքերը
վեր բարձրացնելով ----------------- զանոնք: Եւ մինչ
կ’օրհնէր, ------------------- անոնցմէ, դէպի ---------------բարձրանալով: Անոնք ----------------------- Յիսուսի եւ մեծ
ուրախութեամբ վերադարձան ----------------------: Ամէն օր
տաճարին մէջ էին՝ գովելով ու օրհնաբանելով ---------------------:
director@sourphagop.org						
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Նախակրթարան Ա. Բ. եւ Գ. դասարաններու անկիւն

1.- Ի՞նչ կը կոչուի Սուրբ Զատիկին
յաջորդող Կիրակի օրը:
Կրկնազատիկ կամ ---- ---------2.- Ասոնցմէ ո՞ր մէկը սխալ է:
ա. Նոր Կիրակի
բ. Կապոյտ Կիրակի
գ. Կարմիր Կիրակի
դ. Կանաչ Կիրակի
3.- Հետեւեալներէն ո՞ր մէկուն
պատկերը Հայաստանի
Հանրապետութեան Զինանշանին
վրայ կը գտնենք (երկու
պատասխան):
ա. Արարատ լեռը
բ. Նոյեան Տապանը
գ. 10 Պատուիրանները
դ. Յիսուսի Համբարձումը

4.- Սուրբ Խաչին երեւումը ո՞ւր տեղի
ունեցաւ:
ա. Երուսաղէմէն մինչեւ Երիքով
բ. Երիքովէն մինչեւ Երուսաղէմ
գ. Գողգոթայէն մինչեւ Ձիթենեաց լեռ
դ. Փոքր Մասիսէն մինչեւ Մեծ
Մասիս
5.- Համբարձումը շաբթուան ո՞ր օրը
կը տօնենք:
ա. Երկուշաբթի
բ. Երեքշաբթի
գ. Չորեքշաբթի
դ. Հինգշաբթի

(որո՞նք) կ’երգէ (կ’երգեն) «Քրիստոս
ի մէջ մեր յայտնեցաւ...»:
ա. Պատարագիչը
բ. Սարկաւագը
գ. Քահանան
դ. Դպիրները
7.- Ողջոյն տուողը ի՞նչ կ’ըսէ:
Քրիստոս - մէջ --- յայտնեցաւ
8.- Ողջոյն ստացողը ի՞նչ կ’ըսէ:
------------- է ------------- Քրիստոսի
9.- Այս տարի Հայաստանի Ա.
հանրապետութեան քանիերրո՞րդ
տարեդարձն է:
ա. 96
բ. 95
գ. 94
դ. 93
10.- Ո՞ւր ստորագրուեցաւ
Հայաստանի Ա. հանրապետութեան
վերջին դաշնագիրը 10 Օգոստոս
1920-ին:
ա. Սեւր
բ. Լօզան
գ. Պերլին
դ. Փարիզ

6.- Պատարագի ընթացքին ո՞վ
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Նախակրթարան Դ. Ե. եւ Զ. դասարաններու անկիւն
1.- Ի՞նչ կը կոչուի Սուրբ Զատիկին
յաջորդող Կիրակի օրը (երկու ճիշդ
պատասխան):
ա. Կրկնազատիկ
բ. Նոր Կիրակի
գ. Կանաչ Կիրակի
դ. Կարմիր Կիրակի

6.- Պատարագի ընթացքին ո՞վ
(որո՞նք) կ’երգէ (կ’երգեն) «Քրիստոս
ի մէջ մեր յայտնեցաւ...»:
ա. Պատարագիչը
բ. Սարկաւագը
գ. Քահանան
դ. Դպիրները

2.- Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք
«Մայրերու Օրը»:
ա. 1 Մայիս
բ. 8 Մայիս
գ. 15 Մայիս
դ. 22 Մայիս

7.- ա. Ողջոյն տուողը կ’ըսէ:
«Քրիստոս - մէջ --- յայտնեցաւ»

3.- Սուրբ Խաչի ո՞ր տօնը այս տարի
Մայիս ամսուան ընթացքին տեղի
կ’ունենայ:
ա. Խաչվերաց
բ. Երեւումն Ս. Խաչի
գ. Վարագայ Ս. Խաչ
դ. Գիւտ Խաչի

8.- Հայերէնը ե՞րբ Հայաստանի
պաշտօնական լեզու հռչակուեցաւ
(ամիս եւ տարի):

բ. Ողջոյն ստացողը կը
պատասխանէ: «------------- է ------------ Քրիստոսի»:

-------------, -----

9.- Այս տարի Հայաստանի Ա.
հանրապետութեան քանիերո՞րդ
տարեդարձն է:
4.- Գրէ՛ Ս. Զատկուան յաջորդող
ա. 96
Կիրակի Օրերուն շիտակ շարքը:
բ. 95
ա. Նոր Կիրակի, Կանաչ Կիրակի,
գ. 94
Կարմիր Կիրակի
բ. Կանաչ Կիրակի, Կարմիր Կիրակի, դ. 93
Նոր Կիրակի
10.- Ո՞ւր ստորագրուեցաւ
գ. Նոր Կիրակի, Կարմիր Կիրակի,
Հայաստանի Ա. հանրապետութեան
Կանաչ Կիրակի
վերջին դաշնագիրը 10 Օգոստոս
դ. Կրկնազատիկ, Կարմիր Կիրակի,
1920-ին:
Կանաչ Կիրակի
ա. Սեւր
բ. Լօզան
5.- Այս տարի Համբարձումը Յունիս
գ. Պերլին
-- ին է:
դ. Փարիզ
director@sourphagop.org						
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Երկրորդականի անկիւն

1.- Ամբողջացո՛ւր ըստ Բ.
Կորնթացիներուն 5.17.

7.- Պատարագի ընթացքին,
սարկաւագը երկրորդ համարով կը
Ոեւէ մէկը որ -----------------միացած է՝ յիշատակէ Հ----------- Եկեղեցւոյ
---- արարած է. այլեւս չէ՛ այն՝ ինչ որ հաւատքի մեծ առաջնորդները,
էր ------------------, որովհետեւ
որոնց կարգին են
------------------- նորոգուեցաւ:
Թադէոս, Բարթողիմէոս, Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ, Ա-----------, Վ------, Յ-2.- Զատիկին, ողջոյն տուողը կ’ըսէ.
-----:
- Քրիստոս ------------ ի ---------եւ ստացողը կը պատասխանէ
8.- Ո՞ր թուականին ստորագրուեցաւ
------------ է ---------------- Քրիստոսի: Սեւրի Դաշնագիրը:
3.- Ո՞ր թուականին տեղի ունեցաւ
Սուրբ Խաչի երեւումը:
Մայիս 7, --- թուին
4.- Որո՞ւ հայրապետութեան
շրջանին Սուրբ Խաչը երեւցաւ:
Կ----- Երուսաղէմացի
5.- Հայաստանի Առաջին
անկախութիւնը ո՞ր թուականին
տեղի ունեցաւ :
Մայիս --, 19-6.- Պատարագի ընթացքին,
սարկաւագը առաջին համարով կը
յիշատակէ Յաղթական եկեղեցւոյ լոյս
դէմքերը: Ամբողջացուր:
Առաքեալներ, Մ---------, Վ---------, Հ----------, Ե-----------, Ե-----, ուղղափառ Ս---------- եւ բոլոր
սուրբերը:

10 --------, 19-9.- Հոգեգալուստը շաբթուան ո՞ր օրը
կը տօնենք:
ա. Երկուշաբթի
բ. Ուրբաթ
գ. Չորեքշաբթի
դ. Կիրակի
10.- Հոգեգալուստը Համբարձումէն
քանի՞ օրեր ետք տեղի կ’ունենայ:
ա. 10
բ. 40
գ. 50
դ. 33
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Յունիս 2011 (ԺԸ տարի թիւ 10)

Յիսուսի Համբարձումը

Էջ 2

Հոգեգալուստ` Պենտէկոստէ

Էջ 2

Յունիս ամսուան բացատրական
տօնացոյց 		
		
Էջ 3-5
Սուրբ Հռիփսիմէ
Սուրբ Գայիանէ
Էջմիածին
Սուրբ Մանէ
Սուրբ Նունէ
Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Էջ 3

«Մաշտոցի Արձագանգ»ի ներկայ եւ
նախկին թիւերու հասցէն
Էջ 6
Սուրբ Յակոբ Կիրակնօրեայ Դպրոցի
Կամաւոր Խմբակը			
Էջ 6
Ամսուան Համարը

«Հետեւաբար, գացէք եւ բոլոր
ժողովուրդները ինծի աշակերտ
դարձուցէք: Զանոնք մկրտեցէք՝ Հօր,
Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին անունով:
Անոնց սորվեցուցէք այն բոլոր
պատուիրանները որ ես ձեզի տուի, եւ
ահա ես ձեզի հետ պիտի ըլլամ, մինչեւ
աշխարհիս վախճանը»:
Մատթէոս 28.19-20

Հաւատք

Կրօն

Եկեղեցի

Հ... Համբարձում
Հոգեգալուստ

Խաչքարի Հեղինակ՝
Ժողովրդական Վարպետ
Ռուբեն Նալբանդյան

Լեզու

www.sourphagop.org								
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Յիսուսի Համբարձումը

Համբարձում կը նշանակէ «բարձրացում»: Համբարձումը Յիսուսի յարութիւն առած
ու փառաւորուած մարմնով երկինք բարձրանալու եւ Հայր Աստուծոյ աջ կողմը նստելու
յիշատակումին տօնն է, որ տեղի կ՛ունենայ միշտ Հինգշաբթի օր, Յարութեան 40-րդ օրը:
Յարութենէն ետք, Յիսուս իր աշակերտներուն երեւնալէ ետք, 40-րդ օրը իր
աշակերտներուն հետ Ձիթենեաց լեռ բարձրացաւ ուր յայտնեց իր աշակերտներուն. «երբ Սուրբ
Հոգին իջնէ ձեր վրայ, զօրութեամբ պիտի լեցուիք ու իմ վկաներս պիտի ըլլաք, Երուսաղէմի,
Հրէաստանի, եւ Սամարիայի մէջ մինչեւ աշխարհի ծայրամասերը»: Երբ Ան արտասանեց այս
խօսքերը, Յիսուս երկինք բարձրացաւ մինչեւ որ ամպերը ծածկեցին զԻնք աշակերտներուն
տեսողութենէն: Այս պատուիրանին համաձայնԹադէոս ու Բարթողոմէոս Առաքեալները
Հայաստան եկան հիմը դնելու Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ:

Հոգեգալուստ՝ Պենտէկոստէ (50)

Հոգեգալուստը տեղի ունեցաւ Համբարձումէն 10 օրեր ետք եկող Կիրակի օրը:
Ըստ Համբարձեալ Յիսուսի խոստումին, Սուրբ Հոգին հրեղէն լեզուներու պէս հանգչեցաւ
Առաքեալներուն վրայ, որոնք զօրութեամբ լեցուեցան եւ տարբեր լեզուներ խօսելու
կարողութիւնը ունեցան: Այդ պատճառով կրցան Քրիստոսի Աւետարանը քարոզել
Աշխարհի տարբեր երկերներէն ժամանած հրեաներուն, որոնք եկեր էին Պենտէկոստէ
(Զատիկէն 50 օրեր ետք նշուող երկու տօները տօնելու
ա. Առաջին հունձքը Տիրոջ նուիրելու Տօնը
բ. Սինա լերան վրայ Աստուծոյ տասնաբանեայ պատուիրաններուն տուչութեան):
Նկատելով որ Քրիստոսի Յարութիւնը եւ Հոգեգալուստը տեղի ունեցան Մէկշաբթի օրը,
Մէկշաբթին դարձաւ Տէրունի օր եւ կոչուեցաւ Կիրակի:
2										
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Յունիս ամսուան բացատրական տօնացոյց
Եշ. 2
Կիր. 5
Կիր. 12
Կիր. 19
Բշ. 20
Գշ. 21

Համբարձում
Երկրորդ Ծաղկազարդ
Հոգեգալուստ (Պենտէկոստէ)
Յիշատակ Եղիա մարգարէի, Հայրերու տօն
Յիշատակ՝ Ս. Հռիփսիմեանց Կոյսերու
Յիշատակ՝ Ս. Գայիանեանց Կոյսերու

Շբթ. 25

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ (Ելն ի Վիրապ)

Կիր. 26 Տօն Կաթուղիկէ Եկեղեցւոյ Ս. Էջմիածնի
Գշ. 28

Յիշատակ՝ Ս. Նունէ եւ մանէ Կոյսերու

Էջմիածնի Ս. Հռիփսիմէ Վանքը

Էջմիածնի Ս. Գայիանէ Վանքը

Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը
Մայիս ամսուան պատասխանները
Մանկապարտէզի անկիւն
2, Բեթանիա, օրհնեց, բաժնուեցաւ, երկինք,
երկրպագեցին, Երուսաղէմ, զԱստուած
Նախակրթարան Ա. Բ. Գ. անկիւն
1. Նոր Կիրակի, 2. բ. Կապոյտ Կիրակի 3.
ա. Արարատ լեռը բ. Նոյեան Տապանը 4.
գ. Գողգոթայէն մինչեւ Ձիթենեաց լեռ 5.
դ. Հինգշաբթի 6. դ. Դպիրները 7. ի, մեր 8.
Օրհնեալ յայտնութիւնն 9. դ. 93 10. ա. Սեւր
Նախակրթարան Դ. Ե. Զ. անկիւն
1. ա. Կրկնազատիկ բ. Նոր Կիրակի 2.
բ. 8 Մայիս 3. բ. Երեւումն Ս. Խաչի 4. ա.
Նոր Կիրակի, Կանաչ Կիրակի, Կարմիր

Կիրակի 5 2 6. դ. Դպիրները 7. ա. ի, մեր բ.
Օրհնեալ, Յայտնութիւնն, 8. Դեկտ. 1919 9.
դ. 93 10. ա. Սեւր
Երկրորդականի անկիւն
1. Քրիստոսի, նոր, նախապէս,
ամբողջութեամբ 2. յարեաւ, մեռելոց,
Օրհնեալ, Յարութիւնն 3. 351 4. Կիւրեղ
5. Մայիս 28, 1918 6. Առաքեալներ,
Մարգարէներ, Վարդապետներ,
Հայրապետներ, Եպիսկոպոսներ, Երէցներ,
Սարկաւագներ 7. Հայաստանեայց,
Արիստակէս, Վրթանէս, Յուսիկ 8. 10
Օգոստոս 1920 9. դ. Կիրակի 10 ա. 10

director@sourphagop.org						
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Յունիս 2011

«Էջմիածին» կը կոչուի նաեւ Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսութեան պաշտօնական
հրատարակութիւնը որ կրօնական եւ
պատմաբանասիրական ամսաթերթ մըն է:
«Էջմիածնի Աւետարան» Փղոսկրեայ
Աւետարան, հայ գրչութեան եւ
մանրանկարչութեան ձեռագիր մատեան:
ընդօրինակուած Յովհաննէս գրիչին կողմէ
989-ին:
«Էջմիածնի Հոգեւոր Ճեմարան» Հոգեւոր
բարձրագոյն գիշերօթիկ ուսումնական
հաստատութիւն հիմնուած 1945
Նոյեմբեր 1-ին Գէորգ Չորեքչեանի
նախաձեռնութեամբ: 1998-ին Գարեգին
Ա. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի կողմէ
վերանուանուեր է Գէորգեան Հոգեւոր
Ճեմարան:

Էջմիածնի Աւետարանին Փղոսկրեայ կազմը

Ս. Էջմիածնի Մայր Տաճար
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Սուրբ Նունէն և Մանէն Հռիփսիմեանց կոյսերու խումբէն էին, որ Դիոկղետիանոս
կայսեր հալածանքներու ժամանակ թողեր էին Հռոմն ու եկեր հասեր էին Հայաստան:
Սակայն այս երկու կույսերուն Տիրոջ կողմէն նախախնամուած չէր նահատակուիլ իրենց
հաւատակիցներուն հետ:

Սուրբ Մանէ

Հայաստան հասած 37 կոյսերէն զատուելով` Մանէն կը հեռանայ դէպի Եկեղեաց
գաւառի Սեպուհ լեռը, որտեղ փակուելով քարայրի մը մէջ` ճգնաւոր կեանքով
կ՛ապրի: Այսպէս Մանէ կոյսը հրեշտակային կեանքով, աղօթքով և աստուածային
մխիթարութեամբ զօրացած ապրեցաւ այդ քարայրին մէջ, որ հետագային իր անունով
կոչուեցաւ «Մանէի այր»: Հետաքրքրական պատմութիւն մը կը հաղորդուի Մանէի
վարքագրութեան մէջ իր կեանքի վերջին օրերու մասին: Այդ ժամանակաշրջանին
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչն ալ կը կամենայ հեռանալ և իր կեանքի վերջին
օրերը ապրիլ առանձնութեան մեջ: Այդ ներշնչումով Հայոց հայրապետը կու գայ
Դարանաղեաց լեռներ և իբրև բնակութեան վայր կ՛որոշէ Սեպուհ լերան քարայրը, ուր
կը ճգնէր Մանէն: Երբ կը մօտենայ այրին, Մանէի ձայնը կը լսուի, որ կը պատուիրէ
Սուրբ Գրիգորին երեք օրէն վերադառնալ իր ընտրած քարայրի մօտ: Կատարելով
սուրբի ցանկութիւնը` Հայրապետը կը վերադառնայ երեք օրէն և սրբուհին վախճանած
գտնելով` սաղմոսներ ըսելով կը թաղէ զայն քարայրին մէջ (323 թ.): Մանէ և Նունէ
կոյսերու յիշատակը կը տօնուի Կաթողիկէ Սուրբ Էջմիածնի տօնին յաջորդող
երեքշաբթի օրը:

Սուրբ Նունէ
Նունէ կոյսը (վրացական աղբիւրներուն մէջ` Նինո) հայոց Տրդատ թագաւորի
հալածանքներէն ազատուելով` կը մեկնի Վրաստան, Մծխիթա մայրաքաղաքը, ուր կը
շարունակէ ապրիլ սրբակենցաղ աղօթական կեանքով և քարոզելով, որուն որպէս արդիւնք
ընդհանուր ժողովուրդի դարձի պատճառ կը դառնայ: Հռչակ կը ստանայ իր գործած
հրաշքներու և բարեգործութիւններու պատճառով` կոյսը կը տարուի արքունիք, ուր կը
բժշկէ հիւանդ թագուհին, ապա, հրաժարելով բոլոր թանկարժէք նուէրներէն, կը քարոզէ
Տիրոջ Աւետարանը: Միհրան թագաւորը ևս, անմիջապէս իր վրայ զգալով իրեն անծանօթ
Աստուծոյ զօրութիւնը, դարձի կու գայ: Աւետարանը կը քարոզուի նաև երկրի մեծամեծերուն:
Այս բոլորին որպէս արդիւնք Նունէի խորհուրդով պատուիրակութիւն կ՛առաքուի Սուրբ
Գրիգոր Լուսաւորչի և Տրդատ թագաւորի` խնդրանքով, որ հոգևորականներ ուղարկեն
իրենց երկիրը մկրտութիւններ կատարելու և սպասաւորելու ժողովրդին: Այսպիսով
սուրբ Նունէն կը դառնայ Վրաստանի առաքելուհին: Մանէ և Նունէ կոյսերու յիշատակը
կը տօնուի Կաթողիկէ Սուրբ Էջմիածնի տօնին յաջորդող երեքշաբթի օրը:

director@sourphagop.org						
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՐՁԱԳԱՆԳ
ԺԸ. ՏԱՐԻ
«ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՐՁԱԳԱՆԳ»ի
ներկայ եւ նախկին թիւերը կը գտնուին նաեւ
համացանցին վրայ

www.sourphagop.org/mashdots
Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ
Սուրբ Յակոբ
Կիրակնօրեայ Դպրոցի
կամաւոր խմբակը
Թամար Գիզիրեան
Յասմիկ Նաճարեան
Շողիկ Նաճարեան
Յասմիկ Գանաճեան
Թորոս Պապիկեան
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