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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:
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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 ______ ___ _______ ________

g

y

n

s

a

d

o

v

]

o

v

r

m

y

s

i

a

n

o

v

d

y

l

i

k

S

a

m

a

r

a

x

i

n

y

r

k

a

.

a

k

“

r

g

i

[

u

g

e

s

0

r

i

n

3

a

v

i

d

y

n

a

g

a

n

a

,

q

a

r

h

i

e

a

n

0

;

n

y

r

i

n

k

n

S

i

v

k

a

r

g

y

a

n

k

#

a

g

o

p

i

m

a

r

c

a

r

e

director@sourphagop.org						

9

Մաշտոցի Արձագանգ							

Սեպտեմբեր 2010

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
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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						
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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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