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Ապրիլը՝ Յարութեան ամիս
Այս տարի, Քրիստոսի Յարութեան տօնը կը հանդիպի Ապրիլ 24ին: Քրիստոս
Գողգոթա բարձրացաւ, խաչուեցաւ, մեռաւ եւ թաղուեցաւ: Սակայն Քրիստոս երեք (3) օրեր
ետք յարութիւն առաւ մեռելներէն:
Ապրիլ ամիսը հայ ժողովուրդի 20րդ դարու պատմութեան մէջ ողբի ամիս եղած
է, որովհետեւ անոր 24րդ օրը յիշատակն է 96 տարիներ առաջ, 1915ին կատարուած
աննկարագրելի Մեծ Եղեռնին՝ Ցեղասպանութեան որուն ընթացքին ջարդի ենթարկուեցան
մեր ժողովուրդէն աւելի քան 1.5 միլիոն հոգիներ: Մեզի համար Մեծ Եղեռնը եղաւ մեր
Գողգոթան, եւ սակայն, Քրիստոսի պէս, Հայ ժողովուրդն ալ 1915ի Ցեղասպանութենէն
երեք (3) տարիներ ետք յարութիւն առաւ Հայաստանի իր Ա. Հանրապետութիւնով:

«Մի՛ վախնաք անոնցմէ որոնք մարմինը կը սպաննեն եւ սակայն հոգին
չեն կրնար սպաննել: Բայց դուք վախցէք մանաւանդ անկէ որ կրնայ թէ՛ հոգին
եւ թէ՛ մարմինը կորուստի մատնել դժոխքին մէջ» :Մատթէոս 10.28
Մեր ժողովուրդին ապրիլեան եղեռնէն վերապրած ըլլալը ու մինչեւ այսօր հայերէն
լեզուի ու մշակոյթի գոյատեւումը ինքնին փաստեր են թէ՝ Քրիստոսի խօսքին համաձայն,
հայու հոգին կարելի չեղաւ սպաննել: Հայը, եթէ այսօր կայ ու որպէս Հայ կը մնայ, այդ կը
նշանակէ թէ հայու հոգին յարութիւն առած է:
Ես եմ յարութիւնը եւ կեանքը: Ան որ ինծի կը հաւատայ թէպէտեւ մեռնի՝ պիտի ապրի:

Սակայն յարուցեալ հայ ազգի զաւակներուն՝ մեր պարագային հիւսիսային
ամերիկայի մէջ տարածուած հայ ազգի զաւակներուս, վտանգ կը սպառնայ, երբ սկսած
ենք կորսնցնել մեր Հայ ինքնութիւնը զայն փոխարինելով տեղական ընկերային,
մշակութային եւ լեզուական արժէքներով, հետզհետէ մոռնալով մեր Հայ մշակոյթը, լեզուն,
աւանդութիւններն ու ընկերային արժէքները: Երբ Հայը այլեւս չի տօներ իր աւանդական
տօները, երբ Հայը չի գործածեր Մաշտոցեան տառերն ու բառերը, կը մահանայ նաեւ Հայու
հոգին ու չ’իրականանար Հայ հոգիին յարութիւնը:
Մենք՝ մեր Կիրակնօրեայ Դպրոցի եւ «Մաշտոցի Արձագանգ»ի միջոցաւ պիտի
շարունակենք հաւատալ Հայ հոգիին յարութեան, միշտ պահպանելով հայկական
աւանդութիւններն ու գործածելով հայերէն լեզուն:
Հաւատացեալը Քրիստոնեայ կը կոչուի, որովհետեւ կը հաւատայ Քրիստոսի
յարութեան: Նոյնպէս ալ Հայ ժողովուրդը հայ կը կոչուի եթէ կը հաւատայ հայ հոգիին
յարութեան: Ան գիտէ որ մահուան կեանք կը յաջորդէ, քանդումին՝ վերականքնում, ջարդին՝
վերածնունդ:
Քրիստոսի զոհաբերեալ կեանքին եւ հայ ժողովուրդի ճակատագրին միջեւ եղած
նմանութիւնը այս տարի աւելի յատկանշական կը դառնայ երբ Սուրբ Յարութեան տօնը
Ապրիլ 24ին կը տօնենք: Մենք, որ մեր հաւատքը անքակտելիօրէն կապած ենք Քրիստոսի,
ուրեմն Քրիստոսի յարութիւնը, մեր ալ յարութեան հաւաստիքն է: Եւ որովհետեւ Քրիստոս
յարութիւն առաւ, մենք ալ յարութիւն առինք եւ պիտի առնենք:

Քրիստոս Յարեաւ ի Մեռելոց
		
Օրհնեալ է Յարութիւնն Քրիստոսի:
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Ապրիլ ամսուան բացատրական տօնացոյց
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Դշ. 20
Եշ. 21
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Շբթ. 23
Կիր. 24
Կիր. 24
Բշ. 25
Շբթ. 30

Սուրբ Քառասուն Մանկունք
Մեծ Պահքի Ե. Կիրակի՝ ԴԱՏԱՒՈՐԻՆ
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ (Մուտն ի Վիրապ)
Մեծ Պահքի Զ. Կիրակի՝ ԳԱԼՍՏԵԱՆ
Ղազարոսի Յարութիւն
ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ
Աւագ Երկուշաբթի՝ յիշատակ Արարչագործութեան
Աւագ Երեքշաբթի՝ յիշատակ Տասն Կուսանաց
Աւագ Չորեքշաբթի՝ յիշատակ Մատնութեան
Աւագ Հինգշաբթի՝ Վերջին Ընթրիք, Ոտնլուայ, Խաւարում
Աւագ Ուրբաթ՝ Կարգ Խաչելութեան եւ Թաղման
Աւագ Շաբաթ՝ Ճրագալոյց Սուրբ Զատկի
96րդ Տարեդարձ Հայոց Ցեղասպանութեան
Սուրբ Զատիկ՝ Յիշատակ Քրիստոսի Յարութեան
Յիշատակ Մեռելոց
Յիշատակ Գլխատման Ս. Յովհաննէս Մկրտիչի

Սեբաստիոյ մէջ նահատակուած 40 զինուորներ
(քառասուն մանկունք)
4-րդ դարու սկիզբը նահատակուած Քրիստոսի 40 վկաները Փոքր Հայքի տարբեր
քաղաքներէն էին և զինուորական ծառայության մէջ էին Սեբաստիոյ կայսերական գունդին
մէջ: Երբ Լիկիանոս կայսեր հրամանով Կեսարիայի դուքս Լիւսիասը հարցաքննութիւն
կը կազմակերպէ՝ բանակին մէջի քրիստոնեայ զինուորներ յայտնաբերելու նպատակով,
անոնցմէ
40-ը, հաւատարիմ
իրենց
հաւատքին, անվեհեր պատասխաններով
դատաւորներու զայրոյթը կը յառաջացնեն եւ կը բանտարկուին։ Ձմեռնային ցուրտ
գիշեր մը զիրենք կը նետեն Սեբաստիոյ մօտակայ լիճը։ 40-էն միայն մէկը չի կրնար
տանջանքներուն դիմանալ։ Դուրս ելլելով սառած ջուրէն, ան կը փորձէ փրկութիւն գտնել
լճափին կառուցուած տան մէջ, սակայն այդպէս կնքելով մահկանացուն, կը զրկուի թէ՛
երկրային և թե՛ երկնային կեանքէն։ Լուսադէմին միւս բոլոր նահատակները կ’երեւին լոյսէ
պսակներով զարդարուած։ 			
Պահապան զինուորներէն մէկը, տեսնելով այդ, կը լեցուի Քրիստոսի հաւատքով
և նետուելով լիճը, պսակակից կը դառնայ անոնց: Աստուածային հրաշքով ձմեռնային
սառնամանիքը դիմակայած վկաները առաւօտեան կը նահատակուին ։ Անոնց նշխարները
կ’ամփոփուին Սեբաստիոյ մէջ , ուր հետագային կը կառուցուի «Քառասուն մանկունք» 40
գմբեթանի տաճարը, որ կանգուն մնացեր է մինչեւ Լենկթիմուրի արշաւանքը:
40 մանկանց (զինուորներու) պատմութիւնը կը յորդորէ կեանքի բոլոր
դժուարութիւններուն մէջ հաւատարիմ մնալ Քրիստոսի հաւատքին, յաղթահարել
դիւրահաճ գայթակղութիւնները՝ երկնային պսակին արժանանալու համար:
director@sourphagop.org						

3

Մաշտոցի Արձագանգ							

Մեծ Պահքը

,

Ապրիլ 2011

ունի 7 Կիրակիներ որոնք յատուկ եւ իմաստալից անուններ
ունին: Ահա անոնցմէ վերջին երեքը.

Ե. Դատաւորին

Դարձեալ Յիսուսի խօսած առակներէն մէկէն կը ստանայ իր
անունը, որ իրականութեան մէջ դատաւորի մը եւ յարատեւող այրիին առակն է, որ կրնանք
կարդալ Ղուկաս 18.1-8ին մէջ:

Զ. Գալստեան

Այս Կիրակի օրուան շարականը Քրիստոսի աշխարհ գալուն
խորհուրդը կը բացատրէ: Այդ օրուան աւետարանական ընթերցումին վերջին համարը՝
Մատթէոս 23.39 Քրիստոսի Գալստեան կ’ակնարկէ:

Է. Ծաղկազարդ

Այսպէս կը կոչուի Քրիստոսի փառաւոր մուտքը Երուսաղէմ, իր
խաչելութիւնն ու յարութիւնը կանխող Մէկշաբթի օրը: Այդ օր մանուկներ եկեղեցի կ’երթան
զարդարուած մոմերով ու կը մասնակցին թափօրին:

Աւագ Երկուշաբթին նուիրուած է աշխարհի՝ երկնքի և երկրի

արարչագործութեան: Առաւօտեան ժամերգութեան ընթացքին աւետարանական
ընթերցումները կը յիշատակեն «Անիծուած թզենիին» պատմութիւնը, երբ Յիսուս,
Բեթանիայէն Երուսաղէմ վերադարձին, անէծքով չորցուց անպտուղ թզենին՝ ըսելով.
«Եւ աղօթած ատեն ինչ որ հաւատալով խնդրէք՝ պիտի ստանաք»: (Մատթ., 21.22)։
Յիսուս անիծելով տերևներով զարդարուած, բայց անպտուղ թզենին՝ փարիսեցիներուն
կ’ակնարկէր, ովքեր արտաքին բարեպաշտութեամբ զարդարուած էին, սակայն չունէին
այդ բարեպաշտութեան հոգևոր պտուղը՝ բարի գործերը և ողորմածութիւնը:
Պտուղը այլաբանօրէն կը խորհրդանշէ մարդկային բարի գործերն ու
առաքինութիւնները, որոնցմէ զուրկ մարդը կը պատժուի այս թզենիի օրինակով: Ինչպէս
կ’ըսէ Ս. Յակոբոս առաքեալը` «Առանց գործերու հաւատքը անօգուտ է» (Յակոբոս, 2.20)։
Աւագ երկուշաբթի օրը չորցած թզենիի յիշատակն է։ Քրիստոս Իր
գործունէութեամբ բոլորին կը բուժէր և կեանք կը պարգեւէր, սակայն միայն մէկ անգամ
ան Իր զօրութիւնը գործածեց չորցնելու համար թզենին՝ ցոյց տալու համար, որ Իր խօսքը
կենդանարար է, Ինքն ալ կը կենդանացնէ, բայց նաև կը դատէ։ Քրիստոս չորցուց կանաչ
թզենին և բուժեց չորցած ձեռքը։ Քանի որ կը մօտենային Իր չարչարանքները, Քրիստոս
թզենին չորցուց, որպէսզի առաքեալները չմտածէին, թե Իր ուժերու թուլութեան
պատճառով էր, որ չարչարանքներու մատնուեցաւ։ Քրիստոս թզենին չորցուց նաև ցոյց
տալու համար, որ Իր գալուստով այլևս պէտք չեն թզենիի տերևները, որոնցմով Ադամ
կը ծածկէր իր մերկութիւնը, և որոնք կը ծառայէին իբրև ամօթի և խայտառակութեան
ծածկոց։ Այս օրուան մէջ Յիսուս նաեւ մաքրագործեց տաճարը:

Աւագ Երեքշաբթին ներքին ձեւով կապուած է նախորդ օրուան հետ.

կ’ակնարկէ, որ մեր առաքինի գործերու պտուղներով հոգեպէս պետք է պատրաստ
ըլլանք Քրիստոսի երկրորդ գալստեան, այլապէս կը չորնանք թզենիին պէս և երկնքի
արքայութենէն դուրս կը մնանք հինգ յիմար կոյսերու նման: Օրուայ աւետարանական
ընթերցուածը կը պատմէ «Տասը կոյսերու» առակը (Մատթ., 25.1-13)։ Այս առակը հինգ
իմաստուն և հինգ յիմար կոյսերու պատմութեամբ կը պատգամէ պատրաստ ըլլալ Տիրոջ
գալստեան։
Աւագ երեքշաբթի, երեկոյեան ժամերգութեան ընթացքին եկեղեցւոյ ատեան կու
գան տասը կոյսեր։ Անոնցմէ հինգը, ձեռքերնին պահած ունենալով վառող մոմեր, կը
խորհրդանշեն իմաստուն կոյսերը, իսկ միւս հինգը՝ մարած մոմերով` յիմար կոյսերը։
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Աւագ Չորեքշաբթի

օրը կը յիշատակուի Բեթանիոյ մէջ կնոջ կողմէ
Յիսուս Քրիստոսի օծումը և Տիրոջ մատնութիւնը: Մեղաւոր կինը նարդոսի ազնիւ
ու թանկարժէք իւղով կ’օծէ Յիսուսը: Այս մասին աւետարանիչները զիրար լրացնող
տեղեկութիւններ կը հաղորդեն: Աշակերտները կը բարկանան, քանի որ այդ իւղը
վաճառելով կարելի էր շատ աղքատներու ողորմութիւն տալ: Աշակերտներու այս
տրտունջին Յիսուս կը պատասխանէ. ՙԱղքատները միշտ ձեզի հետ ունիք եւ երբ որ ուզէք՝
կրնաք անոնց բարիք գործել, բայց զիս չունիք ձեզի հետ՚: Կնոջ կողմէ Յիսուսի օծումը կը
կանխանշէ անոր թաղուիլը: ՙԱյս կինը ի՛նչ որ կրնար՝ ըրաւ. իմ մարմինս սկիզբէն օծեց
թաղումիս որպէս նշան՚, կ’ըսէ Քրիստոս:
Աւագ Չորեքշաբթի օրուայ աւետարանական ընթերցումը կը յորդորէ չչարաշահել
Աստուծոյ ունեցած սէրն ու վստահութիւնը և, յիշելով մարդկութեան համար անոր կրած
չարչարանքներն ու մահը, չշեղիլ ճշմարիտ ճանապարհէն, երկրպագել ու փառաւորել
զԱստուած:

Աւագ Հինգշաբթի Խորհրդաւոր ընթրիքի յիշատակի օրն է: Աւագ

Հինգշաբթի առաւօտեան բոլոր եկեղեցիներուն մէջ կը մատուցուի Ս. Պատարագ`
ի յիշատակ Խորհրդաւոր ընթրիքի ժամանակ Քրիստոսի կողմէ Ս. Հաղորդութեան
խորհրդի հաստատման:
Վերջին ընթրիքէն ետք Յիսուս ջուրը լեցուց կոնքի մէջ, ծունկի եկաւ իր
աշակերտներուն առջև և խոնարհաբար լուաց անոնց ոտքերը՝ հեզութեան և
խոնարհութեան իբր օրինակ ծառայելով:
Այս օրը եկեղեցիներու մէջ կատարուող ոտնլուայի արարողութենէն ետք
հաւատացեալներուն կը բաժնուի օրհնուած իւղ, զոր հաւատացեալները կը գործածեն
հիմնականին մէջ հիւանդութիւններու դէպքին կամ կը խառնեն տան մէջ ունեցած իւղին:
Աւագ Հինգշաբթի օրը կը յիշատակուի Քրիստոսի կողմէ Սուրբ Հաղորդութեան
խորհուրդի հաստատումը։ Քրիստոս վերջին ընթրիքի ընթացքին հացն ու գինին
ճաշակելու տուաւ իր աշակերտներուն` ըսելով որ հացը Իր մարմինն է, իսկ գինին` Իր
արիւնը, որ կը հեղու մարդոց մեղքերու քաւութեան համար։ Մերժելի և անընդունելի
են աղանդաւորական այն բոլոր տեսակէտները, որոնց համաձայն հացն ու գինին
պարզապէս Քրիստոսի մարմնի և արեան խորհրդանիշ են։ Այսպիսի պնդումները
կը հակասեն Քրիստոսի բառերուն: Ան հաղորդութեան համար երբեք չօգտագործեց
խորհրդանիշ բառը։ Քրիստոս նաև մէկ այլ տեղ ըսաւ, որ ով որ Իր մարմինն ու արիւնը
չճաշակէ, երբեք յաւիտենական կեանք պիտի չունենայ։ Իւրաքանչիւր մկրտուած
քրիստոնեայ եկեղեցական մեծ տօներու առիթով, տարուան ընթացքին 4 կամ 5 անգամ,
պէտք է հաղորդութիւն ստանայ։ Սակայն առ նուազն տարին մէկ անգամ` Սուրբ Զատկի
տօնին, պէտք է հաղորդութիւն ստանալ եկեղեցւոյ մէջ, որպէսզի ներքին էութեամբ
հաստատենք մեր քրիստոնեայ ըլլալը։
Աւագ Հինգշաբթի երեկոյեան կը կատարուի ոտնլուայի արարողութիւնը։ Խորանի
վրայ բարձրաստիճան հոգևորականը, գոգնոց կը կապէ եւ կը լուայ ու իւղով կ’օծէ 12
հոգիի ոտքերը։ Այս՝ ան կ’ընէ Քրիստոսի արարքի նմանողութեամբ, երբ Քրիստոս լուաց
իր 12 աշակերտներու ոտքերը՝ խոնարհութեան նշան ցոյց տալով ու ըսաւ թէ՝ «Ես ձեզի
օրինակ մը տուի, որպէսզի դուք ալ իրարու ընէք այն՝ ինչ որ ես ձեզի ըրի»: Յովհաննէս
13.15
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Աւագ Ուրբաթը Մեր Տիրոջ՝ Յիսուս

Քրիստոսի չարչարանքներու եւ խաչելութեան
յիշատակի օրն է։ Քանի որ, ըստ եկեղեցական
օրէնքի, երեկոյեան ժամերգութենէն ետք օրը կը
փոխուի, ապա չարչարանքներուն նուիրուած
արարողութիւնը կը կատարուի Հինգշաբթի
երեկոյեան։ Արարողութեան ընթացքին կ’ընթերցուին
համապատասխան Աւետարաններ, իսկ խորանի
վրայ վառող 12 մոմերը կը խորհրդանշեն
առաքեալները։ Երբ ընթերցուի առաքեալներու`
Քրիստոսին լքելու մասին հատուածները, վառող
մոմերը հերթով կը մարեն։ Յուդային խորհրդանշող
մոմը սև գոյն կ’ըլլայ։ Աւագ ուրբաթ օրը ծաղիկներէ
եւ մշտադալար ծառերու ճիւղերէ կը պատրաստուի
Քրիստոսի խորհրդանշական գերեզմանը և
երեկոյան ժամերգութիւնէն ետք, հոգևորականները,
հաւաքուելով գերեզմանի մօտ, կ’երգեն Խաչի Քո
Քրիստոս օրհներգը, այնուհետև բոլորը կը համբուրեն
գերեզմանի վրայ դրուած խաչն ու Աւետարանը։
Մարդիկ սովորաբար կը վախնան մահէն,
սակայն Քրիստոսի մահով և յարութեամբ արդէն
մահը մեզի համար սարսափելի չէ, որովհետև մենք գիտենք յարութեան մասին։ Այդ
իսկ պատճառով ծաղկահիւս այս գերեզմանը ոչ թէ մահ, այլ կեանք, յաւիտենութիւն ու
երանութիւն կ’աւետէ։
Խաւարման արարողութեան ժամանակ խորանի վրայ կը վառին տասներկու
հաւասարաչափ մոմեր և մէկ հատ մեծ՝ անոնց միջև: «Խաւարման» ընթացքին
աւետարաններէն կը կարդացուին եօթ հատուածներ, որոնք կը բովանդակեն 1. Յիսուսի՝
Գեթսեմանիի պարտէզին մէջ աղօթելը, 2. Յուդայի մատնելը, 3. Յիսուսի՝ ամբոխի
ձեռքը յանձնուիլը, 4.Աննայի և Կայիափայի առաջ տարուիլը, 5.ապտակուիլը, 6.
անարգուիլն ու 7.Պետրոսի երեք անգամ Յիսուսը ուրանալն ու զղջալը: Աւետարանական
ընթերցումները կ’ընդմիջուին սաղմոսներու ընթերցանութեամբ և Ս. Ներսէս Շնորհալիի
հեղինակած շարականներով: Ամէն աւետարանական ընթերցումէ ետք, կը մարեն
տասներկու մոմերէն երկուքը՝ իւրաքանչիւր կողմէն մէկական, վերջաւորութեան կը
մնայ միայն մէջտեղի մեծ մոմը: Եւս մէկ շարականէն ետք կը մարեն եկեղեցւոյ բոլոր
լոյսերը, և կ’երգուի «Փառք ի բարձունս»-ը, զոր առաջին անգամ ըսեր են հովիւները.
«Բարձունքներուն մէջ Աստուծոյ փա՜ռք, խաղաղութի՜ւն երկրի վրայ եւ մարդոց միջեւ
հաճութիւն» (Ղուկ. 2.14): Այս երգի վերջին խօսքերէն «Ծագեա»-ի ժամանակ դարձեալ կը
վառին լոյսերը: Մոմերը մարելը կը խորհրդանշէ աշակերտներու ձքելն ու փախչիլը, իսկ
մէջտեղի մոմը կը խորհրդանշէ Քրիստոսը, որ մնացեր է միայնակ:
Ուրբաթ օրը տեղի կ’ունենայ կարգ Խաչելութեան, իսկ երեկոյեան ժամերգութենէն
յետոյ նախատօնակի արարողութեան ընթացքին կը կատարուի Թաղման կարգը, երբ
Յիսուս Քրիստոսի խորհրդանշական գերեզմանը՝ պատրաստուած ծաղիկներու և ծառի
ճիւղերէ կը պտտի եկեղեցւոյ շուրջ՝ ի տես հաւատաւոր ժողովուրդի։
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Բացատրութիւն՝ Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ Սուրբ Պատարագին «շար. 6»

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, կը շարունակենք
Սերովբէներու եւ քերովբէներուն օրհներգութեամբ կ’ողողուի եկեղեցին եւ
պատարագիչ քահանան կը թելադրէ ժողովուրդին՝ սրբասացութեամբ ձայնակցիլ
հրեշտակներուն եւ երգեր յօրինելով համարձակօրէն գոչել եւ անոնց հետ աղաղակել եւ
ըսել.

«Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, Տէր զօրութիւններու, երկինքն ու երկիրը լեցուն են քու
փառքովդ. օրհնութիւն բարձունքներուն մէջ. օրհնեալդ, որ եկար եւ դարձեալ պիտի գաս
Տիրոջ անունով: Ովսաննա բարձունքներուն մէջ»:
Հասած է սրբագործման անճառելի պահը, խաղաղութիւնը իջած է երկիր,
հաւատացեալները Քրիստոսի անունով միացած են եւ եղբայրացած, կարծէք Վերջին
Ընթրիքի սեղանն է, որ կը բացուի հաւատացեալներուն առջեւ: Քրիստոս որպէս
պատարագիչ եւ պատարագեալ՝ սեղանին վրայ է. Ինքն է որ կ’ընծայէ, Ինքն է որ
կ’ընծայուի ժողովուրդին, ինչպէս կ’ըսէ պատարագի խորհրդատետրը.

«Որովհետեւ դուն ես, որ կը պատարագես եւ կը պատարագուիս, կ’ընդունիս եւ կը
բաշխես, ո՜վ Քրիստոս Աստուած մեր»:
Պատարագիչ քահանան փոխանորդաբար պատարագուող Քահանայապետին, իր
ձեռքերուն մէջ առնելով նշխարը կ’ըսէ.
director@sourphagop.org						
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Հացը առնելով իր սուրբ, Աստուածային անմահ, անարատ եւ արարչագործ
ձեռքերուն մէջ, օրհնեց, գոհութիւն յայտնեց, բեկանեց եւ ապա իր հետ նստած ընտրեալ եւ
սուրբ աշակերտներուն տալով ըսաւ.
«Առէ՛ք, կերէ՛ք, այս իմ մարմինս է, որ ձեր եւ շատերու մեղքերուն համար կը
բաշխուի, որպէս քաւութիւն եւ թողութիւն»:
Նոյնպէս առնելով բաժակը, օրհնեց, գոհութիւն յայտնեց, խմեց եւ ապա իր հետ
նստած ընտրեալ եւ սուրբ աշակերտներուն տալով ըսաւ.
«Բոլորդ խմեցէք ասկէ, այս իմ արիւնս է, որ կը հեղու որպէս նոր ուխտ, ձեր
մեղքերուն քաւութեան եւ թողութեան համար»:
Սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդի բանաձեւերն են ասոնք, որոնք կը կազմեն
պատարագի հիմնական կորիզը՝ Քրիստոսի կողմէ պատգամուած, առաքեալներուն
կողմէ կիրարկուած եւ մեր եկեղեցւոյ հայրապետներուն կողմէ կանոնադրուած:
Վեհագոյն եւ սրբազնագոյն պահն է այս, որ կը ներկայանայ հաւատացեալներուն.
Յիսուսի Մարմնին ու Արեան փոխակերպուած հացն ու գինին կ’ընծայուին ժողովուրդին
եւ դպիրները կ’երգեն:

«Ո՜վ երկնաւոր Հայր, դո՜ւն որ Որդիդ մահուան յանձնեցիր, որպէս հատուցում
մեր մեղքերուն, կ’աղաչենք քեզի, անոր արեան հեղումով ողորմութիւն շնորհէ քու
բանաւոր հօտիդ»:
Այս սրբազան պահուն, պատարագիչ քահանան կը բարձրացնէ սկիհը:
Աստուածորդին է, որ վերստին կը բարձրանայ դէպի Գողգոթա, որպէս Գառն Աստուծոյ,
որպէս զոհ եւ պատարագ՝ իր Մարմնի զեղումով եւ Արեան հեղումով այրելու մարդոց
մեղքերուն պարտամուրհակը:
Աստուածորդին արդարօրէն կ’ընծայէ եւ կ’ընծայուի: Որպէս Քահանայապետ՝
ինքն է, որ կը պատարագէ, ինքն է, որ կ’ընծայէ զոհը՝ պատարագը, բայց միանգամայն
ինքզինք է, որ կ’ընծայէ Աստուծոյ՝ Որդիական աներկբայ սիրով եւ աներկմիտ
հաւատքով: Պատարագողն ու Պատարագուողը Աստուածորդոյն լոյս կերպարին մէջ
կը նոյնանան, որուն գեղեցկագոյն վկայութիւնը պատարագիչ քահանային հետեւեալ
խօսքերն են:
«Այն ինչ որ քուկդ է եւ քեզմէ, քեզի կ’ընծայենք, ամբողջապէս եւ բոլորին համար»:
Դպիրները կը գովերգեն զԱստուած որ Աստուածային սէրը յայտնեց մարդկութեան
իր Միածին որդւոյն ընծայումով:
«Բոլորին կողմէ դուն օրհնուած ես, ո՜վ Տէր, մենք եւս կ’օրհնենք եւ կը գովենք քեզ,
գոհութիւն կը յայտնենք եւ մեր աղաչանքը կը ներկայացնենք քեզի, ո՜վ Տէր:»
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:
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը
Մարտ ամսուան պատասխանները
Մանկապարտէզի անկիւն
բազմութիւն, Զատկի, Յիսուս, արմաւենիի,
Ովսաննա՜, թագաւորը, էշ, Սուրբ,
թագաւորդ, աւանակին
Նախակրթարան Ա. Բ. Գ. անկիւն
1. ա. Ս. Ղեւոնդեանց, 2. գ. Մարտ 3,
3. ա. Մարտ 6, 4. դ. 451,
5. գ. 454, 6. ա. Աւարայր 7. ա. Արեւելք
8. Պահք 9. դ. Հինգշաբթի 10. գ. Կարմիր

9. ա. Երուսաղէմցի, բ. Օձնեցի, գ.
Որոտնեցի, դ. Տաթեւացի
10. Չորս Աւետարանները
Երկրորդականի անկիւն
1. ա. Յովսէփ բ. Սահակ, գ. Դաւիթ 2.
Աւետարանն, Առաքելական
3. ա. Ինքնավարութիւն բ. Քրիստոնէական
պաշտամունքի գ. ատրուշաններու
4. Դատաւորին, Գալստեան, Ծաղկազարդ
5. դ. Տնտեսի եւ Դատաւորի
6. բ. 7 կամ 13 7. Խորանին (երբ կռնակդ
խորանին է) Աջ կողմը:
8. ա. Ատեանի ժամագիրք, բ. Ատեանի
Աւետարան
9. ա. Ճաշու Աւետարանը, բ. Սուրբ
Հաղորդութեան Սկիհը, գ. Խաչը
10 բ. Ապրիլ 25

Նախակրթարան Դ. Ե. Զ. անկիւն
1. գ. Մարտ 1, 2. գ. Մարտ 3
3. Բուն բարեկենդան 4. ա. Բուն
բարեկենդան, բ. Արտաքսման, գ.
Անառակին, դ. Տնտեսին
5 գ. Չորեքշաբթի 6. բ. Ս. Թէոդորոս
Զօրավար
7. Ս. Ներսէս Շնորհալի 8. Ս. Ներսէս
Շնորհալի

Եզակի գիրեր

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
			
. իննեակ քառակուսիի մէջ:
director@sourphagop.org						
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Զատիկ

Բ. Օրինաց 16:1-18

Զատիկի ընթրիքին Յիսուս ի՞նչ կերաւ
իր աշակերտներուն հետ :
Ներկէ ուտելիքները եւ գծիկով միացուր սեղանին:

հաւ

բրինձ

աղցան

ոչխար

կանաչեղէն

Բաղարջ հաց
խմորեալ հաց
										

նարինջ

1 - Ե՞րբ կ’ուտեն այս ճաշը _____________________________________________
2 - Որո՞նք կ’ուտեն ___________________________________________________
3 - Ինչո՞ւ կ’ուտեն ___________________________________________________
4 - Ի՞նչ տեսակ մսեղէն կ’ուտեն _________________________________________
5 - Ի՞նչ տեսակ հաց կ’ուտեն ___________________________________________
6 - Օրուան ո՞ր ժամուն _______________________________________________
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Տէր Աստուած
Աչքերովս տուած պարգեւներդ տեսնեմ
Ականջներովս Քու խօսքերդ լսեմ
Լեզուովս Քեզ փառաբանեմ եւ գոհութիւն յայտնեմ
Ձեռքերովս Քեզի ծառայեմ

Ոտքերովս Քեզի հետեւիմ

Սիրեմ տկարին, Օգնեմ կարօտեալին,
Քրիստոնեայի վայել կեանք մը ապրիմ:
*************** **************** **************** *****************
Միշտ կը խօսիմ Քեզի Տէր Մարկոս 6:46

Յիսուս շատ զբաղած էր,
Հիւանդները կը բժշկէր,
Առակներ Ան կը պատմէր,

								

Ժողովուրդին մտիկ կ’ընէր,

Լաւ բաներ կ’ուսուցանէր:

Բայց ինչ որ ալ Ան ընէր, պահիկ մը միշտ
կը գտնէր, իր Հօր` Աստուծոյ հետ կը խօսէր:
director@sourphagop.org						
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Պարապ Գերեզմանը
Կարդա՛ Յովհաննէս 20:1-18 . Վանդակին մէջէն գտիր 11 բառեր եւ զանոնք գրէ
գծիկներուն վրայ, ապա յարմարցուր բառերը նկարներու կցեալ խօսքերուն մէջ:
յ
հ
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ս
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ս
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_________ ______________ ___________
__________ _____________ ___________
_________ ______________ ___________
__________

Ժայռափոր նոր
գերեզմանի մը
մէջ դրին
Յիսուսի
մարմինը

Ո՛վ կին,
ինչո՞ւ ---------

------------վերցուած է
-------- առտու կանուխ
մարիամ մագդաղենացին
գերեզման գնաց:

Ուրբաթ

__________

Ո՛վ կին, ի՞նչու կուլաս,
ո՞վ կը -----------------:

Տէ՛ր, եթէ դուն վերցուցեր
ես զայն, ըսէ --------՝
ո՞ւր դրեր ես :

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

վերցուցեր են
գերեզմանէն եւ
չեմ գիտեր թէ
ուր դրեր են զայն
--- դպչիր ինծի
որովհետեւ տակաւին
-------- մօտ չեմ ելած

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

Տէրը տեսայ
Երբ
-----------------Յիսուս յարութիւն
առած է:						
առաւ դարձեալ ցոյց տուաւ
								
թէ ինքը տէրն է, նոյնիսկ
									
մահուան: Ինքզինք ողջնցուց
									
մեռելներէն այս ձեւով
									
կատարելով հրաշքներուն
											
մեծագոյնը:
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Մանկապարտէզի անկիւն

Յիսուսի յարութիւնը:
Այս տարի Յարութեան Տօնը Ապրիլ --ին է:
Ամբողջացո՛ւր ըստ Մատթէոս 28.1-7 համարներուն

տեսնէք, աշակերտներուն, Գալիլիա, քարը, փնտռէք, յարութիւն,
Կիրակին, հրեշտակը, երկրաշարժ
Շաբաթ երեկոյէն ետք, երբ ------------- կը բացուէր, Մարիամ
Մագդաղենացին եւ միւս Մարիամը գերեզմանը տեսնելու եկան:
Յանկարծ զօրաւոր -------------- մը եղաւ եւ Աստուծոյ ------------երկինքէն իջնելով՝ գլորեց գերեզմանի մուտքին դրուած -------- եւ
նստաւ անոր վրայ: Հրեշտակը կիներուն ըսաւ. «Դուք մի՛ վախնաք.
գիտեմ որ խաչուած Յիսուսը կը -------------- : Հոս չէ, որովհետեւ
--------------- առաւ, ինչպէս ըսած էր: Անմիջապէս գացէք եւ ըսէ՛ք
իր -------------------՝ թէ յարութիւն առաւ: Անիկա ձեզմէ առաջ
--------------------------- կը հասնի եւ հոն պիտի --------------- զինք.
ահա ըսի ձեզի»:
director@sourphagop.org						
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Նախակրթարան Ա. Բ. եւ Գ. դասարաններու անկիւն

1.- Յիսուս իր աշակերտներուն
ոտքերը լուալով ինչի՞ դաս մը տուաւ
անոնց:
ա. համբերութեան
բ. մաքրութեան
գ. խոնարհութեան
դ. ծուլութեան
2.- Յիսուս ի՞նչ հաստատեց Վերջին
Ընթրիքին:
ա. Սուրբ Հաղորդութիւնը
բ. Սուրբ Մկրտութիւնը
գ. Սուրբ Պսակը
դ. Դրոշմը
3.- Ո՞վ Յիսուսը երեք (3) անգամ
ուրացաւ:
ա. Յուդան
բ. Պետրոսը
գ. Պօղոսը
դ. Յովհաննէսը
4.- Յիսուս իր ձերբակալութենէն
առաջ ի՞նչ կ’ընէր:
ա. կ’ուտէր
բ. կը խմէր
գ. կ’աշխատէր
դ. կ’աղօթէր
5.- Այս տարի ե՞րբ է Ծաղկազարդը.
Ապրիլ -- ին:
6.- Ո՞վ գլորեց Յիսուսի գերեզմանը
գոցած մեծ քարը:
ա. Կիները
բ. Աշակերտները
գ. Աստուծոյ հրեշտակը

դ. Պահակ զինուորները
7.- Ոտնլուան շաբթուայ ո՞ր օրը
տեղի ունեցաւ:
ա. Երկուշաբթի
բ. Երեքշաբթի
գ. Չորեքշաբթի
դ. Հինգշաբթի
8.- Վերջին Ընթրիքը շաբթուայ ո՞ր
օրը տեղի ունեցաւ:
ա. Երկուշաբթի
բ. Շաբաթ
գ. Չորեքշաբթի
դ. Հինգշաբթի
9.- Յիսուսի խաչելութիւնը
շաբթուան ո՞ր օրը տեղի ունեցաւ:
ա. Ուրբաթ
բ. Երեքշաբթի
գ. Չորեքշաբթի
դ. Հինգշաբթի
10.- Կիրակի օրը Յիսուսի
յարութենէն առաջ ի՞նչ կը կոչուէր:
ա. Մէկշաբթի
բ. Շաբաթ
գ. Կիրակի
դ. Արեւի օր
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Նախակրթարան Դ. Ե. եւ Զ. դասարաններու անկիւն
1.- Յիսուս ո՞ր օրը պատմեց տասը
կոյսերուն առակը:
ա. Աւագ Երկուշաբթի
բ. Աւագ Երեքշաբթի
գ. Աւագ Չորեքշաբթի
դ. Աւագ Հինգշաբթի
2.- Յիսուս ո՞ր օրը աղօթեց
Գեթսեմանիի պարտէզին մէջ:
ա. Աւագ Երկուշաբթի
բ. Աւագ Երեքշաբթի
գ. Աւագ Չորեքշաբթի
դ. Աւագ Հինգշաբթի
3.- Յիսուս ո՞ր օրը մաքրագործեց
Տաճարը:
ա. Աւագ Երկուշաբթի
բ. Աւագ Երեքշաբթի
գ. Աւագ Չորեքշաբթի
դ. Աւագ Հինգշաբթի
4.- Թուէ՛ Մեծ պահքի վերջին երեք (3)
Կիրակիները:
ա. Դ----------բ. Գ-------գ. Ծ------դ. Սուրբ Զատիկ
5.- Միջինքը շաբթուան ո՞ր օրը
կ’ըլլայ:
ա. Երկուշաբթի
բ. Երեքշաբթի
գ. Չորեքշաբթի
դ. Հինգշաբթի

6.- Այս տարի Հայոց
Ցեղասպանութեան քանի՞երորդ
տարեդարձն է:
-7.- Ո՞ւր նահատակուած են
Քառասուն Մանկունք:
Ս----------8.- Ո՞ր օրը եկեղեցւոյ մէջ մեխակ կը
բաժնեն:
ա. Աւագ Ուրբաթ
բ. Աւագ Երեքշաբթի
գ. Աւագ Չորեքշաբթի
դ. Աւագ Հինգշաբթի
9.- Ամբողջացո՛ւր սուրբերուն
անունները որոնց տօնը այս տարի
Ապրիլ 9-ին կը տօնենք:
ա. Ս. ------ ----------- (Մ---- - Վ----)
10.- Յիսուս վերջին ընթրիքին
հետեւեալներէն որոնք կրնայ ըլլալ
որ կերաւ.
ա. Հաւ
բ. Բրինձ
գ. Ոչխար
դ. Խմորեալ հաց
ե. Բաղարջ հաց
զ. Կանաչեղէն
է. Նարինջ

director@sourphagop.org						
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Մաշտոցի Արձագանգ							

Ապրիլ 2011

Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Երկրորդականի անկիւն

1.- Ամբողջացո՛ւր Յովհաննէս 11.25.

Ես եմ ----------------- եւ ------------:
Ան որ ինծի կը ---------------,
Թէպետեւ ----------- պիտի -----------:

7.- Որո՞նք առաջին անգամ գտան
Յիսուսի պարապ գերեզմանը:
Մարիամ ----------------- եւ --------Մարիամը

2.- Զատիկին, ողջոյն տուողը կ’ըսէ.
- Քրիստոս ------------ ի ---------8.- Յիսուսի ո՞ր երկու աշակերտները
եւ ստացողը կը պատասխանէ
միւսներէն առաջ վազեցին դէպի
------------ է ---------------- Քրիստոսի: պարապ Գերեզմանը (գրէ շիտակ
շարքով):
3.- Ո՞ր շրջանի տարբեր քաղաքներէն
կու գային «Քառասուն Մանկունք»:
Յ--------- եւ ----------Փոքր ---4.- Ի՞նչ կը յիշատակենք
Ծաղկազարդին նախորդող Շաբաթ
օրը:
Ղ------- ----------ը
5.- Յուդայ ե՞րբ համաձայնեցաւ
մատնել Յիսուսը:
ա. Աւագ Երկուշաբթի
բ. Աւագ Երեքշաբթի
գ. Աւագ Չորեքշաբթի
դ. Աւագ Հինգշաբթի

9.- Յուդա ի՞նչ ստացաւ Յիսուսը
մատնելուն համար:
ա. 20 արծաթ դահեկան
բ. 30 արծաթ դահեկան
գ. 20 ոսկի դահեկան
դ. 30 ոսկի դահեկան
10.- Յուդան ինչպէ՞ս մատնեց
Յիսուսը:
--------------

6.- Խաւարման գիշերուայ ընթացքին
քանի՞ հատուածներ կը կարդացուին
Աւետարանէն:
ա. 6 կամ 12
բ. 3 կամ 13
գ. 7
դ. 13
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