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Քրիստոսի Սուրբ Եկեղեցւոյ եօթը խորհուրդները (շար. 2)
Նոյեմբեր 2011-ի թիւէն սկսեալ յաջորդական թիւերով կը ներկայացնենք մեր
եկեղեցւոյ խորհուրդներէն իւրաքանչիւրը:

Մկրտութիւն
Մկրտութիւն կը նշանակէ՝ լուացում, մաքրութիւն եւ հաստատուած
է մարդ արարածին Սկզբնական կամ Ադամական մեղքը սրբելու համար:
Սկզբնական մեղքը մեր նախածնողաց՝ Ադամի եւ Եւայի անհնազանդութեան
յանցանքն է: Մկրտութիւնը կը կոչուի նաեւ ՎԵՐՍՏԻՆ ԾՆՈՒՆԴ, որովհետեւ
մկրտուողը իր մեղքերէն սրբուելով կը դառնայ Աստուծոյ որդեգիր,
Եկեղեցւոյ անդամ, Երկինքի արքայութեան ժառանգորդ եւ կը սկսի նոր
կեանք մը: Մկրտութեան զգալի նշանը ջուրն է:
Մկրտութիւնը կրնայ կատարուիլ երեք ձեւերով.
ա. Հեղմամբ՝ մկրտուողին վրայ ջուր թափելով:
բ. Ընկղմամբ կամ թաղմամբ՝ մկրտուողը ջուրի մէջ
թաղելով:
գ. Սրսկմամբ՝ մկրտուողին վրայ ջուր սրսկելով:
Մկրտութիւնը ՄԷԿ անգամ կը կատարուի:
Կրկնամկրտութիւնը սխալ է եւ Աստուծոյ խօսքին
դէմ՝ մեղանչում:
Մկրտութեան թեկնածու անձը կը կոչուի երախայ եւ իրմէ կը պահանջուի
հաւատք առ Սուրբ Երրորդութիւն, որովհետեւ ան Սուրբ երրորդութեան
անունով կը մկրտուի:
Եկեղեցին անչափահաս մանուկները կը մկրտէ անոնց ծնողքին
եւ կնքահօր հաւատքին վրայ: Յիսուսի պատուէրն է որ ամէն ոք (մեծ
թէ պզտիկ) ջուրէն ու հոգիէն ծնի, այսինքն մկրտուի (Յովհ. 3.3-8):
Աստուածաշունչին մէջ կան օրինակներ երբ առաքեալներու ժամանակ
ոմանք հանդերձ ընտանեօք մկրտուած են:
Ծնողք կնքահօր միջոցաւ երախան կը ներկայացնեն քահանային
եւ կը խնդրեն որ զայն մկրտէ: Անոնք, մկրտութենէն վերջ Աստուծոյ
առջեւ պարտական են զայն դաստիարակելու Քրիստոնէական
հաւատքով, որպէսզի ան դառնայ առաքինի հաւատացեալ մը: Կնքահօր
պարտականութիւնն է՝ հսկել իր սանին վրայ ու անպակաս ընել իր
խրատներն ու ցուցմունքները, որպէսզի ան չշեղի ու չկորսնցնէ իր
որդեգրութիւնը: 		
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Դեկտեմբեր ամսուան բացատրական տօնացոյց
Շբթ. 3
Սբ. Թադէոս եւ Բարթողոմէոս
Գշ. 6
Սբ. Աբգար Թագաւոր
Շբթ. 10 Սբ. Նիկողայոս Զմիւռնացի Սքանչելագործ հայրապետ
Շբթ. 17 Սբ. Յակոբ Մծբնայ հայրապետ եւ Մարուգէ ճգնաւոր
Շբթ. 24 Սբ. Դաւիթ մարգարէ եւ Ս. Յակոբ Տեառնեղբայր Առաքեալ
Բշ. 26
Սբ. Ստեփանոս Նախասարկաւագ եւ առաջին մարտիրոս
Գշ. 27
Սբ. Պետրոս, Սբ. Պօղոս
Գշ. 29
Սրբոց Որոտման Որդւոց Յակոբոս եւ Յովհաննէս Առաքեալներու
Շբթ. 31 Ս. Բարսեղ Հայրապետ, Գրիգոր Նիւսացի եւ Եփրեմ Խուրի ասորի
Պահքի Օրեր՝ 2, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 28, 30, 31

Ս. Յակոբ Մծբնայ Հայրապետ
Ե՞րբ կը տօնենք

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

Սուրբ Յակոբի կեանքը

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

director@sourphagop.org						
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Սուրբ Պետրոս եւ Սուրբ Պօղոս առաքեալներ

Հայաստանեայց եկեղեցին, ամէն տարի Դեկտեմբեր ամսուան վերջին շաբթուան ընթացքին
կը յիշատակէ Ս. Պետրոս եւ Ս. Պօղոս առաքեալները: Այս երկու անուններն ալ ընդհանրացած
են մեր ժողովուրդին քով:

Ս. Պետրոս առաքեալ

Բուն անունով Սիմոն, ան Յիսուսի կողմէ Պետրոս անուանուեցաւ: Պետրոս կը
նշանակէ վէմ, ժայռ եւ Յիսուս յայտարարեց «Քեզի կ’ըսեմ՝ թէ ժայռ ես դուն , եւ այդ ժայռին
վրայ պիտի շինեմ իմ եկեղեցիս...» Մատթ. 16.18:
Պետրոս այն առաքեալն էր որ Յիսուսը երեք անգամ ուրացաւ աւագ Հինգշաբթի
օրը:
Ս. Պետրոս առաքեալ գրած է երկու ընդհանրական նամակներ որոնք մաս կը կազմեն
Նոր Կտակարանին: Առաջին նամակը ուղուած է «Աստուծոյ ընտրեալներուն», այսինքն՝
քրիստոնեաներուն: Անոր գլխաւոր նպատակն է քաջալերել ընթերցողները , որոնք իրենց
քրիստոնէական հաւատքին համար հալածանքներու եւ նեղութիւններու դիմաց կը գտնուէին:
Երկրորդ նամակը ուղուած է առաջին դարու քրիստոնեաներու լայն շրջանակի մը նպատակ
ունենալով պայքարիլ սուտ ուսուցանողներու տարած աշխատանքին դէմ: Մոլորեցնող
ուսուցումներէ եւ անպարկեշտ կենցաղէ հեռու պահելու համար քրիստոնեաները, առաքեալը
կոչ կ’ուղղէ անոնց որ կառչած մնան Աստուծոյ եւ Յիսուս Քրիստոսի:

Ս. Պօղոս առաքեալ

Պօղոս առաքեալ, Յիսուսի 12 առաքեալներէն մէկը չէր: Բուն անունով Սօղոս
կամ Սաւուղ, հրեայ բարեկեցիկ ընտանիքի մը զաւակն էր եւ դաստիարակուած էր
ըլլալու կարծր եւ օրինապահ հրեայ մը, որ պայքարեցաւ քրիստոնէութեան տարածման
դէմ: Չորս աւետարաններուն մէջ ոեւէ ակնարկութիւն չկայ Պօղոսին: Կ’արժէ յիշել թէ
Աստուածաշունչին մէջ Սօղոսի մասին առաջին ակնարկութիւնը կը տեսնենք Գործք. Առաք.
7.58-ին մէջ եւ կը կարդանք նաեւ թէ «Ստեփանոսի քարկոծումը պահանջողներէն մէկն ալ
Սօղոսն էր» (Առաքեալներուն Գործերը 8.1):
Սօղոս, որ աշակերտած էր Գամաղիէլի, եւ ունէր Հռոմէական քաղաքացիութիւն,
շարունակեց Յիսուսի հետեւորդները հալածել եւ Աւագ քահանայէն (Երուսաղէմ)
Դամասկոսի հրեայ ղեկավարներուն ուղղուած նամակներ առնելով ճամբայ ինկաւ դէպի
Դամասկոս: Սակայն Դամասկոսի մօտերը լոյս մը փայլեցաւ, որ կուրցուց զինք, եւ լսեց ձայն
մը որ կ’ըսէր «Սաւո՛ւղ, ինչո՞ւ զիս կը հալածես»:
«Ո՞վ ես Տէր,» հարցուց Սաւուղ:
Ձայնը պատասխանեց. «Ես Յիսուսն եմ զոր դուն կը հալածես...»: Առաքեալներու
Գործերը գիրքին 9րդ գլխուն մէջ կը կարդանք Սօղոսի Դարձին մասին ու 18րդ համարին
մէջ կ’ըսէ «Անմիջապէս Սօղոսի աչքերէն կարծես կեղեւանքներ ինկան, եւ սկսաւ տեսնել:
Ելաւ մկրտուեցաւ, եւ ապա կերակուր ուտելով զօրացաւ»:
Այս պատահարէն ետք Սօղոս Պօղոս կոչուեցաւ եւ նոյն ջանքով որ կը պայքարէր
քրիստոնէութեան դէմ, աշխատեցաւ քրիստոնէութեան տարածման համար, եւ կոչուեցաւ
13րդ եւ հեթանոսներու առաքեալ: Ան ունեցաւ 3 ճամբորդութիւններ եւ գրեց 14 նամակներ
որոնցմէ տասը ուղղեց եկեղեցիներու եւ չորսը անհատներու:
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Ս. Ստեփանոս նախավկայ ,

անդրանիկ վկան է որ իր
արիւնը թափեց Յիսուս Քրիստոսը՝ Աստուծոյ որդին վկայելով: Յիսուսի 72
աշակերտներէն մէկը որ ուրիշ 6 հոգիներու հետ նախնական եկեղեցին,
(Պետրոս առաքեալի առաջնորդութեամբ), կարգեց եկեղեցւոյ սեղանի
սպասաւոր, այսինքն՝ սարկաւագ: Նոր Կտակարանի «Առաքեալներու Գործերը»
գրքին մէջի 6-րդ գլխուն մէջ կը կարդանք 7-ը սարկաւագներուն նշանակուելու
եւ Ստեփանոսի ձեռբակալութեան պատմութիւնը, իսկ 7-րդ գլխուն մէջ
կը կարդանք իր վկայութիւնը եւ քարկոծումին մանրամասնութիւնները:
Ստեփանոսի քարկոծումը պահանջողներէն մէկն ալ Սօղոսն էր որ հետագային
եղաւ Պօղոս Առաքեալ: Մեր Եկեղեցին սուրբին օրը կը նշէ Դեկտեմբեր 25-ին,
կամ 26-ին եթէ 25-ը Կիրակի կամ պահքի օր ըլլայ:

Որոտման Որդիք

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

Ս. Աբգար Ա. թագաւոր, ըստ աւանդութեան՝ Ա. դարու անդրանիկ քրիստոնեայ

թագաւորը, պարթեւ Արշակունի Արշամի որդին էր: Իր թագաւորութեան մայրաքաղաքը
Եդեսիան էր: Ըստ Մովսէս Խորենացիի, ան հայոց թագաւորն էր: Մովսէս Խորենացին
նաեւ կը գրէ թէ Աբգար թագաւոր լսեր է Յիսուսի հրաշքներուն մասին եւ հաւատացեր է որ
Յիսուս ճշմարիտ Աստուծոյ որդին է, եւ նամակ ուղարկած է Յիսուսի որ գայ եւ զինք բժշկէ
բորոտութենէ: Յիսուս կը խոստանայ ղրկել իր աշակերտներէն մէկը որ բժշկէ զինք եւ կեանք
շնորհէ իրեն եւ իր հետ եղողներուն: Յիսուսի համբարձումէն ետք, Ս. Թադէոս Առաքեալ
կ’ուղուի դէպի Եդեսիա եւ կը բժշկէ Աբգար թագաւորը եւ իր հետ եղողները:
Ասկէ ետք Ս. Թադէոս Առաքեալ կ’ուղուի Աբգար թագաւորի քեռիին որդիին՝ Սանատրուկ
թագաւորի պալատը: Մեր եկեղեցին Ս. Աբգար թագաւորի տօնը կը յիշատակէ ընդհանրապէս
Յիսնակի Ե. Կիրակիին նախորդող Շաբաթ օրը:
director@sourphagop.org						
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Դաւիթ. Թագաւո՞ր, մարգարէ՞ թէ
սաղմոսագիր
Մեզմէ քիչեր կան որոնք չեն լսած «Սաղմոս» բառը
եւ չեն գիտեր անոր ինչ ըլլալը: Սաղմոսները օրհներգներ,
աղօթքներ եւ զանազան այլ կերպի քերթուածներ են, որոնք
կ’արտայայտեն Աստուծոյ հանդէպ խոր հաւատք եւ սէր:
Հին կտակարանի գիրքերէն Սաղմոսներու գիրքը կը
համախմբէ 150 սաղմոսներ, որոնցմէ 73-ը աւանդաբար
վերագրուած են Իսրայէլի Դաւիթ թագաւորին:
Այս տարի Դեկտեմբեր ամսուան 24-րդ օրը,
Հայաստանեայց եկեղեցին կը յիշատակէ անունը
սաղմոսագիր Դաւիթ թագաւորին որ նաեւ ընդունուած է
իբր մարգարէ:

Ո՞վ է Դաւիթ

Դաւիթ՝ Իսրայէլի երկրորդ եւ մեծագոյն թագաւորն էր: Ան զաւակն էր Յեսսէի, ծնած Բեթլեհէմ
Ք. Ա. 1040 թուականին: Իր ընտանիքի կրտսերագոյն որդին էր եւ ունէր 7 մեծ եղբայրներ: Ան
պատանեկութենէն Սամուէլ մարգարէի ձեռքով օծուած էր, հռչակ ստացած էր սպաննելով
Գողիաթը: Ան Ք.Ա. 1010 - 970 թագաւորեց, յաջորդելով Սաւուղ թագաւորին: Իր գործած
մեղքին պատճառաւ Աստուած թոյլ չտուաւ Դաւիթին որ Տաճարը կառուցէ:

Դաւիթի Որդի Յատուկ տիտղոս մըն է, որ Հրեաները կու տային գալիք Մեսիային:

Աւետարաններուն մէջ, մեսիական այս տիտղոսը Յիսուսի տրուած է (Մտ. 1.1, Մր. 10.47):

Դաւիթի Քաղաք Նոր Կտակարանին մէջ այս անուանումը գործածուած է Դաւիթի
ծննդավայրին՝ Բեթլեհէմի համար, ուր Յիսուս ծնաւ (ՂԿ 2.4 եւ 11):

Սաղմոսավանքը կը գտնուի

Հայաստանի Արագածոտնի մարզի
սահմաններէն ներս: Սաղմոսաւան
գիւղէն ներս կառուցուած այս
վանքը եղած է միջնադարեան
Հայաստանի հոգեւոր կեդրոններէն
մէկը: Շինուած է տուֆէ եւ անոր
ամենահին յուշարձանն է Սուրբ
Սիոն եկեղեցին, կառուցուած Վաչէ
Վաչուտեան իշխանի հրամանով՝
1215 թուականին: Համալիրին մաս
կը կազմէ նաեւ Սուրբ Աստուածածին
եկեղեցին:
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Հայաստանի առաջին լուսաւորիչները

Յիսուս իր յարութենէն ետք իր աշակերտներուն պատուիրեց երթալ աշխարհի
չորս կողմերը եւ քարոզել աւետարանը: Առաքեալները, Յիսուսի պատուէրին համաձայն
ցրուեցան աշխարհի բոլոր կողմերը ու իրենց քարոզչութիւններով քրիստոնեայ
եկեղեցիներ սկսան հաստատել:
Յիսուսի տասներկու առաքեալներէն երկուքը՝ Թադէոսը եւ Բարթողոմէոսը,
եկան Հայաստան եւ հոն տարածելով Աւետարանի ճշմարտութեան լոյսը, հաստատեցին
Հայաստանեայց առաքելական սուրբ եկեղեցին:
Աստուածաշունչին մէջ, Թադէոս Առաքեալ կը
յիշուի նաեւ Ղեբէոս անուան տակ: Ան Հայաստան
այցելած ու հոն քրիստոնէութիւն քարոզած առաջին
առաքեալն է (43-66 թ.): Անոր գործունէութեան գլխաւոր
կեդրոնը կը նկատուի Վասպուրական նահանգի Արտազ
գաւառը, ուր կը գտնուէր Սանատրուկ թագաւորի
պալատը: Ըստ Մովսէս Խորենացիի, Թադէոս Առաքեալ,
Եդեսիոյ Աբգար թագաւորը բժշկելէ, եւ քրիստոնէութիւն
քարոզելէ ետք, Աբգարի հրովարտակով կը ներկայանայ
Հայոց Սանատրուկ թագաւորին: Սանատրուկ թագաւորը,
նախ կ’ընդունի քրիստոնէութիւնը, սակայն զգուշանալով
իր իշխաններուն սպառնալիքներէն, ետ կը դառնայ
իրենց նախկին կրօնքին: Հակառակ ասոր, ժողովուրդէն
շատեր, որոնց մէջը ըլլալով իր դուստրը, Սանդուխտը կ’ընդունին քրիստոնէութիւնը:
Շատ չանցած, Սանատրուկի կարգադրութեամբ, Արտազ գաւառի Շաւարշաւան
գիւղաքաղաքին մէջ կը նահատակուին Թադէոս առաքեալը եւ Սանդուխտը: Առաքեալի
նահատակութեան վայրին մէջ (ներկայիս Իրան) կառուցուած է Ս. Թադէ վանքը: Հայ
եկեղեցին տարին երկու անգամ կը յիշատակէ Ս. Թադէոսը: Մէկ անգամ Բարթողոմէոս
Առաքեալի հետ, Յիսնակի առաջին Կիրակիին յաջորդող Շաբաթ օրը (Նոյեմբերի վերջը
կամ Դեկտեմբերի սկիզբը): Իսկ երկրորդ անգամ Ս. Սանդուխտ Կոյսի հետ: Թադէոս
առաքեալ իր հետ Հայաստան բերած է այն գեղարդը որու միջոցաւ խոցուած էր խաչուած
քրիստոսի կողը:
Յովհաննէսի Աւետարանին մէջ, Բարթողոմէոս առաքեալ կը
յիշատակուի Նաթանայէլ անուան տակ: Յիսուս , վկայելով
անոր մասին, կ’ըսէ. «Ահաւասիկ ճշմարիտ Իսրայէլացի մը,
որուն մէջ նենգութիւն չկայ» (Յովհ. 1.47): Սուրբ Բարթողոմէոս
իր քարոզչութեան ճամբով հասաւ Հայաստան եւ քարոզեց
մօտաւորապէս 8 տարիներ (60-68թ): Ան իր քարոզութիւնը
սկսաւ Սիւնեաց նահանգին մէջէն: Անոր քարոզութեան
գլխաւոր վայրերէն մէկն էր Գողթն գաւառը ուր առաքեալի
ձեռքով կառուցուած է Տեառնընդառաջ եկեղեցին: Առաքեալը
անցաւ նաեւ Արտաշատ քաղաքը ուր հանդիպեցաւ
Թադէոս Առաքեալին: Հայաստանեայց եկեղեցին այս երկու
առաքեալներուն յիշատակը կը տօնէ Յիսնակի առաջին Կիրակիին յաջորդող Շաբաթ
օրը: Նկարներուն մէջ, ան կ’երեւի դաշոյնով (որով նահատակուեր է) եւ Տիրամօր
պատկերը ձեռքին (որ ըստ աւանդութեան իր հետ Հայաստան բերած է եւ զետեղուած
է Անձեւացեաց գաւառի Հոգեաց վանքին մէջ): Յայտնի է Բարթողոմէոս Առաքեալի
անունով վանք՝ Վասպուրականի Աղբակ գաւառին մէջ, ուր թաղուած է:
director@sourphagop.org						
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Յովհաննէս Մկրտիչի Քարոզութիւնը
Ղուկաս 3:1-20
Յովհաննէս Յորդանան գետին եզերքը գտնուող բոլոր շրջանները երթալով՝
կը քարոզէր ապաշխարել եւ մկրտուիլ, որպէսզի Աստուած մեղքերու
թողութիւն տայ:
Սիրտերուն մէջի բառերը գրեցէք գծիկներուն վրայ եւ տեսէք թէ ի՞նչ կ’ըսէր
Յովհաննէս Մկրտիչ իր հետեւորդներուն:

_________________________________________
__________________

___________

_________________

___________________

___________

_________________
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Յովհաննէս Մկրտիչ
Ղուկաս 1-3

Ճիշդ կարգով նկարներուն տակ ընդօրինակէ՝
1 - Դուն ես իմ սիրելի Որդիս. Քեզի հաճեցայ: Ղուկաս 3:22
2 - Զաքարիա, մի վախնար, Աստուած լսեց աղօթքդ: Ղուկաս 1:13
3 - Յովհաննէս պիտի կոչուի: Ղուկաս 1:60
4 - Ասկէ ետք գործով ցոյց տուէք թէ ապաշխարած էք: Ղուկաս 3:8
5 - Եւ դուն զաւակս, Բարձրեալին մարգարէն պիտի կոչուիս եւ Տիրոջ
առջեւէն պիտի քալես, անոր ճամբան պատրաստելու: Ղուկաս 1:76

director@sourphagop.org						
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Զաքարիայի Օրհներգութիւնը
Ղուկաս 1:67-80
Յովհաննէսի հայրը՝ Զաքարիան, Սուրբ Հոգիով լեցուած մարգարէացաւ,
ըսելով.
Եւ դուն զաւակս,
Բ _________
____

_______

________
____

____

_____

_______

____

__

______

___________

Գրեցէք բոլոր թիւ 1-երու գիրերը
գծիկներուն վրայ կարգով, ապա
թիւ 2-ները, թիւ 3-ները եւ մինչեւ
թիւ 6-երը եւ գտէք Զաքարիայի
մարգարէութիւնը իր զաւակին՝
Յովհաննէսին համար:
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Ս. Գրիգոր Նիւսացի ,(335

— 394թթ.),
երեւելի աստուածաբան, փիլիոսոփայ, եկեղեցական
գործիչ (եպիսկոպոս), Հայ և ընդհանրական եկեղեցւոյ
սուրբ, եկեղեցական հայր, Բարսեղ Կեսարացիի
կրտսեր եղբայրն է: Ծնած է Կապադովկիոյ
Նէոկեսարիա քաղաքին մէջ, յոյն մեծահարուստ
եւ ազնուական ընտանիքի մէջ որ յայտնի էր
աստուածապաշտութեամբ: 372 թ. Բարսեղ
Կեսարացին, Կապադովկեան Կեսարիա քաղաքի
արքեպիսկոպոս ձեռնադրուելով, իր եղբայրը կը
նշանակէ հայաբնակ Նիւսա գիւղի և Սեբաստիա
քաղաքի եպիսկոպոս: 378թ. Բարսեղ Կեսարացիի
մահէն ետք կ’ամբողջացնէ եւ կը հրատարակէ աւագ
եղբօր անաւարտ երկը` «Վեցօրեայքը»:
Մասնակցած է 381թ. Կոստանդնուպոլսոյ
երկրորդ տիեզերական ժողովին, ուր Գրիգորը ձեռք
կը բերէ հեղինակաւոր աստուածաբանի և քարոզիչի
համբաւ, կայսերական հրովարտակով անոր անունը կը ներառուի այն եպիսկոպոսներու
ցանկի մէջ, որոնց հետ շփումը «պարտադիր է ուղղափառներու համար»:
+++

Եզակի գիրեր
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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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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Մանկապարտէզի անկիւն

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

Նախակրթարան Ա., Բ. եւ Գ. դասարաններու անկիւն
1.- Որո՞ւ տօնը այս տարի կը տօնենք
Դեկտեմբեր 17ին (մէկէ աւելի
պատասխաններ).
ա. Ս. Յովհաննէս Ոսկեբերան
Հայրապետ
բ. Մարուգէ ճգնաւոր
գ. Ս. Անդրէաս եւ Ս. Փիլիպպոս
դ. Սուրբ Յակոբ Մծբնայ հայրապետ
2.- Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք
Ս. Թադէոս եւ Ս. Բարթողոմէոս
առաքեալներուն տօնը.
ա. Նոյեմբեր 3
բ. Դեկտեմբեր 13
գ. Նոյեմբեր 23
դ. Դեկտեմբեր 3
3.- Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք
Սուրբ Պօղոս եւ Սուրբ Պետրոս
Առաքեալներու տօնը.
ա. Նոյեմբեր 6
բ. Դեկտեմբեր 12
գ. Նոյեմբեր 20
դ. Դեկտեմբեր 27
4.- Ո՞վ էր առաջին քրիտոնեայ
թագաւորը.
ա. Աբգար Ա.
բ. Տրդատ Գ.
գ. Տրդատ Ա.
դ. Տրդատ Բ.
5.- Ի՞նչ է Մկրտութեան զգալի նշանը.
ա. Հաց
բ. Գինի
գ. Ջուր
դ. Միւռոն

6.- Որո՞նք են Հայաստանի առաջին
լուսաւորիչները.
ա. Ս. Թադէոս եւ Ս. Բարթողոմէոս
բ. Սուրբ Պօղոս եւ Սուրբ Պետրոս
գ. Աբգար Ա. եւ Տրդատ Գ.
դ. Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ
7.- Յիսուս որո՞ւ կողմէ մկրտուեցաւ.
Յ-------- Մ----8.- Յիսուս քանի՞ անգամ
մկրտուեցաւ.
ա. 1
բ. 2
գ. 3
դ. 4
9. Մենք քանի՞ անգամ կրնանք
մկրտուիլ.
ա. 1
բ. 2
գ. 3
դ. 4
10. Ի՞նչ էր Յովհաննէս Մկրտիչին
հօրը անունը.
Զ------

director@sourphagop.org						
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Նախակրթարան Դ., Ե. եւ Զ. դասարաններու անկիւն
1.- Որո՞ւ տօնը այս տարի կը տօնենք
Դեկտեմբեր 3-ին (մէկէ աւելի
պատասխաններ).
ա. Ս. Թադէոս Առաքեալ
բ. Մարուգէ ճգնաւոր
գ. Ս. Բարթողոմէոս Առաքեալ
դ. Սուրբ Յակոբ Մծբնայ հայրապետ

6.- Ո՞վ էր Իսրայէլի երկրորդ
թագաւորը.

2.- Սուրբ Յակոբ Մծբնայ Հայրապետի
տօնը կը տօնենք ամէն տարի.
ա. Դեկտեմբեր 16-ին
բ. Դեկտեմբեր 17-ին
գ. Դեկտեմբեր 18-ին
դ. Դեկտեմբեր 12-18 օրերուն մէջ
հանդիպող Շաբաթ օրը:

7.- Ո՞վ «Բարձեալին մարգարէն
պիտի կոչուի եւ Տիրոջ առջեւէն
պիտի քալէ անոր ճամբան
պատրաստելու համար».

3.- Ո՞վ է առաջին մարտիրոսը.
ա. Ս. Պօղոս
բ. Ս. Պետրոս
գ. Ս. Ստեփանոս
դ. Ս. Դաւիթ մարգարէ
4.- Ո՞վ էր նախասարկաւագը.
ա. Ս. Պօղոս
բ. Ս. Պետրոս
գ. Ս. Ստեփանոս
դ. Ս. Դաւիթ մարգարէ
5.- Ո՞ր առաքեալը Յիսուսը 3 անգամ
ուրացաւ եւ որուն տօնը այս տարի
Դեկտեմբեր 27-ին կը յիշատակենք.
Ս. Պ-----

ա. Սաւուղ
բ. Դաւիթ
գ. Սողոմոն
դ. Սամուէլ

Յ-------- Մ----8.- Մկրտութեան թեկնածուն ի՞նչ կը
կոչուի.
ա. Երախայ
բ. Երեխայ
գ. Մանուկ
դ. Պզտիկ
9. Մկրտութիւնը կը կոչուի նաեւ.
Վ------ Ծ-----10. Հին Կտակարանի Սաղմոսներու
գիրքը քանի՞ սաղմոսներէ կը
բաղկանայ.
ա. 150
բ. 66
գ. 76
դ. 39
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Երկրորդականի անկիւն

1.- Մկրտութիւնը մեզ կը սրբէ.
ա. Սկզբնական մեղքէն
բ. Ադամական մեղքէն
գ. Մինչեւ մեր մկրտուիլ, մեր գործած
բոլոր մեղքերէն
դ. Մեծ մեղքերէն:
2.- Մկրտութիւնը կրնայ կատարուիլ
3 ձեւերով: Թո՛ւէ այս երեք ձեւերը.
ա. Հ---------բ. Ը---------գ. Ս----------

3.- Եկեղեցին որո՞ւն հաւատքին վրայ
կը մկրտէ անչափահաս մանուկը.
ա. Մանուկին
բ. Ծնողքին
գ. Կնքահօր
դ. Ծնողքին եւ կնքահօր
4.- Ամբողջացո՛ւր.
Անչափահաս մանուկի մը
մկրտութենէն ետք, ծնողքը
Աստուծոյ առջեւ պարտական է զայն
դաստիարակելու --------------------հաւատքով, որպէսզի ան դառնայ
առաքինի ---------------- մը:

մասնակցեցաւ:եւ ո՞ր տարին:
ա. Կ-----------------բ. 3-7.- Ս. Պօղոս Առաքեալի գրած
գիրքերուն թիւը երբ բաժնենք Ս.
Պետրոս առաքեալի գրած գիրքերուն
թիւով, քանի՞ կ’ունենանք.
ա. 2
բ. 3
գ. 5
դ. 7
8.- Ինչո՞ւ այս տարի Ս. Ստեփանոսի
օրը կը նշենք Դեկտեմբեր 26-ին երբ
անցեալ տարի նշեցինք Դեկտեմբեր
25-ին:
--------------------------------------------------------------------------------------9. Ո՞ր քաղաքը «Դաւիթի քաղաք» կը
կոչուի.
-------------------

5.- Ս. Յակոբ Մծբնայ հայրապետը ո՞ր 10. Ինչո՞ւ Բարթողոմէոս առաքեալ
Տիեզերական ժողովին մասնակցեցաւ դաշոյնով կ’երեւի նկարներուն մէջ:
եւ ո՞ր տարին.
Որովհետեւ դաշոյնով
ա. Ն----------ն----------- է:
բ. 3-6.- Ս. Գրիգոր Նիւսացի
ո՞ր Տիեզերական ժողովին
director@sourphagop.org						
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2011-2012 Տարեշրջան (32րդ)

Գործունէութիւն՝
Ամէն Կիրակի Ժամը 10:30 – 1:00
Մանկապարտէզ : Ա., Բ. եւ Գ. Դասարաններ		
Նախակրթարան : Ա., Բ., Գ.,Դ. Ե., եւ Զ., Դասարաններ
Երկրորդական : Ա., Բ., Գ., Դ. եւ Ե. Դասարաններ

(3 - 5
(6 - 11
(12 - 16

տարեկան)
տարեկան)
տարեկան)

Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար դիմել տնօրէնին՝
Թորոս Պապիկեան

Հեռ. (514)-956-1277 email director@sourphagop.org
Կայքէջ՝

www.sourphagop.org
11-րդ տարի

Ամսաթերթ՝

«Մաշտոցի Արձագանգ»
www.sourphagop.org/մաշտոցի_արձագանգ
19-րդ տարի
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