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Մարտ ամսուան բացատրական տօնացոյց
Գշ. 1 Սրբոց Ղեւոնդեանց քահանայիցն
Եշ. 3 Սրբոց Վարդանանց զօրավարացն եւ 1036 վկայիցն
Շբթ. 5 Կոստանդնուպոլսոյ 150 Հայրապետացն
Կիր. 6 Մեծ Պահքի Ա. Կիրակի՝ ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ
Բշ. 7 Ա. օր Մեծ պահքի
Շբթ. 12 Սբ. Թէոդորոս Զօրավար
Կիր. 13 Մեծ Պահքի Բ. Կիրակի՝ ԱՐՏԱՔՍՄԱՆ
Կիր. 20 Մեծ Պահքի Գ. Կիրակի՝ ԱՆԱՌԱԿԻՆ

Շբթ. 26 Ս. Յովհաննէս Երուսաղէմցի,  Ս. Յովհաննէս Օձնեցի, Ս. Յովհաննէս 
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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 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 
կ’ըսենք՝ Քանզի Հայր Մեր զՍուրբ Աւետարանն Գիտեմք եւ Մայր 
զԱռաքելական Եկեղեցի Կաթողիկէ:

Ամէն օր Վարդանանց է

Գիտէի՞ր թէ Աւարայրի ճակատամարտով սկսած Վարդանանց պատերազմը 
33 տարիներ տեւեց եւ վերջացաւ Վարդանի եղբօրորդի Վահան Մամիկոնեանին 
յաղթանակով եւ Նուարսակի դաշնագրի ստորագրումովը՝ 484 թուականին:
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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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 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:

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:  
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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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 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: 

Նորահրաշ՝ Ս. Վարդանանց շարական

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,

Երկնաւոր թագաւորին զինու յաղթեալ 
    պատերազմին,

Րենական լուսով լցեալ արիացեալն 
    քաջն Արտակ,

Սրբափայլ զգեստուք պճնեալք ի յերկնաւոր 
    հանդիսադրէն,

Էական բարւոյն դիտմամբ ընդդէմ մեղացն 
    վառեցաւ,

Ստացեալ զհաւատոյ վահան յուսոյն 
    զրահիւք ծածկեալ,

Ի հոտ անոյշ ողջակիզեալ մատուցանէր 
    զինքն նուէր,

Երկոքումբք հարազատովք ընտրելագոյն 
    նահատակօք,

Րամկական խումբ հազարաց եւ երեսնից 
    թիւ ընդ վեցից,

Գոհութեամբ փառատրութիւն Երրորդութեանդ 
    նուագեմք,...:

Գ ի տ է ի ՞ ր  թ է  Ա ւ ա ր ա յ ր ի 
ճակատամարտը տեղի ունեցաւ 451 
թուականին: Տղմուտ գետի ափին:
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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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Եզակի գիրեր
Հայերէն գիրերով Sudoku

 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:

Նախորդ «Եզակի գիրեր»ուն լուծումը

ե ա գ թ

բ զ է ա ե

ա բ գ

թ գ զ ա ը բ

բ թ է ա

ա դ բ ը թ է

է թ դ

զ բ ը ե թ

դ գ բ զ

բ դ ե ա ը գ զ է թ

է թ ը ե բ զ դ ա գ

գ զ ա է դ թ բ ը ե

զ ե է ը գ բ ա թ դ

ը ա դ թ զ է գ ե բ

թ բ գ դ ե ա է զ ը

դ ը զ բ է ե թ գ ա

ա գ բ զ թ ը ե դ է

ե է թ գ ա դ ը բ զ

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

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. 

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:  
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Կարդա՛ համարները եւ գրէ թէ ինչ կը յայտնաբերեն Սամարացի կինն ու քաղաքի 
Սամարացիները Յիսուսի մասին:
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Սամարացիները՝ Յիսուսի մասին
Յովհաննէս 4:13-26, 29

Յովհաննէս 4:28-30, 39-42
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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:                          
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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:

Հարիւրապետին Ծառային Բժշկութիւնը
Ղուկաս 7:1-10

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________
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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:
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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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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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Ս. ------ --------

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

 Ս. ------ --------

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

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

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

 Չորս  --------------------
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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


