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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
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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						

7

Մաշտոցի Արձագանգ							

Հոկտեմբեր 2010

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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Ha3yren ciryrow Sudoku
p

e

t

c

z

u

a

y

;

a

;

z

e

y

p

c

u

t

y

c

u

;

t

a

p

z

e

c

z

e

p

;

y

t

a

u

;

p

a

t

u

c

z

e

y

t

u

y

a

e

z

;

p

c

z

y

c

u

a

;

e

t

p

u

t

p

z

c

e

y

;

a

e

a

;

y

p

t

u

c

z

t

z

;

e

c
c
u
e

;

y

y
z

a

a

;

u
p

;

z
p

c

t
a
c

p

;
e

y
a

z

y
t

u
p

e

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
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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
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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
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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:
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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. -------------------------

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

.
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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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