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Մայիս 2012 (ԺԹ տարի թիւ 9)

Խաչքարի Հեղինակ՝ Ժողովրդական Վարպետ, 
Ռուբեն Նալբանդյան

Հ...Համբարձում, 
Հոգեգալուստ

Ամսուան Համարը
«Հետեւաբար, գացէք եւ բոլոր ժողովուրդները ինծի աշակերտ դարձուցէք: 
Զանոնք մկրտեցէք ՝ Հօր, Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին անունով: Անոնց սորվեցուցէք 
այն բոլոր պատուիրանները որ ես ձեզի տուի, եւ ահա ես ձեզի հետ պիտի ըլլամ, 
մինչեւ աշխարհիս վախճանը:                  Մատթէոս 28.19-20
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Քրիստոսի Սուրբ Եկեղեցւոյ եօթը խորհուրդները (շար. 7)
 Նոյեմբեր 2011-ի թիւէն սկսեալ յաջորդական թիւերով կը ներկայացնենք մեր 
եկեղեցւոյ խորհուրդներէն իւրաքանչիւրը:

Ձեռնադրութիւն կը նշանակէ՝ կրօնական աստիճանի, կարգի տուչութիւն 
կը կատարուի ընծայեալին գլխուն վրայ ձեռք դրուելով:  Ընծայեալը կը նուիրուի 
Աստուծոյ ծառայութեան եւ Եկեղեցւոյ սպասաւորութեան ու թեկնածու կը դառնայ 
ձեռնադրութեամբ կրօնական աստիճան ստանալու:  Ձեռնադրութիւնը կրնան կատարել 
Եպիսկոպոսները:

Գիտէի՞ր թէ ... 
. Ձեռնադրութեան խորհուրդը հաստատուած է Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի 
ձեռքով երբ  ան Առաքեալներուն շնորհեց քահանայական եւ եպիսկոպոսական ամէն 
իշխանութիւն: 

. Առաքեալները իրենց հիմնած եկեղեցիներուն վրայ եպիսկոպոսներ (տեսուչներ) 
կարգեցին եւ ձեռնադրութեամբ անոնց փոխանցեցին Յիսուս Քրիստոսէ իրենց ստացած 
իշխանութիւնը: Ձեռնադրութիւնը Խորհուրդ է, որովհետեւ հաւատքով կ’ըմբռնենք թէ 
նուիրեալը Ձեռնադրութեամբ կ’ընդունի եկեղեցական կարգ, իշխանութիւն եւ երկնային 
իմաստութիւն:

. Սկզբնական շրջաններուն Քրիստոսի Եկեղեցին ունէր նուիրապետական 3 
աստիճաններ. սարկաւագութիւն, երիցութիւն (քահանայութիւն) եւ եպիսկոպոսութիւն:

.  Դպիր ըլլալէ առաջ  ձեռնադրիչ եպիսկոպոսը Սաղմոսերգութեան եւ Աւելածութեան 
պաշտօնները կու տայ ընծայեալին՝ մասնաւոր արարողութեամբ, եւ կը կտրէ անոր 
մազերը: Այս արարողութեամբ ընծայեալը կը դառնայ Աստուծոյ ծառայ եւ Եկեղեցւոյ 
սպասաւոր, ու կը կոչուի կղերիկոս կամ ժառանգաւոր:

Եկեղեցւոյ նուիրապետութեան ինը (9) կարգերն են:
ա. Դռնապանութիւն, բ. Ընթերցողութիւն գ. Երդմնեցուցչութիւն, դ. Ջահընկալութիւն, (այս 
առաջին չորսը (4) կը կոչուին Դպիր:
ե. Կիսասարկաւագութիւն, զ. Սարկաւագութիւն, է. Քահանայութիւն, ը. 
Եպիսկոպոսութիւն, թ. Կաթողիկոսութիւն:

 

Այժմ Դպիրները եկեղեցւոյ արարողութիւններուն իրենց բաժինը կը բերեն կարդալով ու 
երգելով: Ուրարակիր Դպիրներ, եպիսկոպոսէն ուրար կրելու արտօնութիւն ստանալով 
սարկաւագի պաշտօն կը կատարեն՝ բացի վերաբերումէն:

Կիսասարկաւագին պաշտօնն է օգնել Սարկաւագին, խնկարկել, պատարագիչը 
զգեստաւորել, Պատարագի ընթացքին դատարկ սկիհը խորհրդանոցէն սուրբ սեղան 
բերել: 

Սարկաւագը Ս. Եկեղեցւոյ գլխաւոր սպասաւորն է: Ան օգնականն է քահանային: Ս. 
Պատարագի ընթացքին կը կարդայԱւետարանը եւ կը կատարէ վերաբերումը (Ս. 
Պատարագի ընթացքին երբ նշխարները խորան կը փոխադրեն):  
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Մայիս ամսուան բացատրական տօնացոյց
Կիր. 6 Երեւումն Սուրբ Խաչի
Կիր. 13 Մայրերու Օր
Եշ. 17 Համբարձում
Կիր. 20 Բ. Ծաղկազարդ
Կիր. 27 Հոգեգալուստ (Պենտեկոստէ) 
Բշ. 28 Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան Տարեդարձ (94-ամեակ)

ՇԱՐԱԿԱՆ ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԻ

    – Օրհնութիւն –

    Առաքելոյ աղաւնոյ իջանելով մեծաձայն հընչմամբ ի բարձանց,
    Ի նմանութիւն լուսոյ փայլման հրազինեաց անկիզելի զաշակերտսն,
    Մինչդեռ նըստէին ի սուրբ վերնատանն:

    Աննիւթական աղաւնի, անքըննելի որ քննէ ըզխորս Աստուծոյ.
    Զոր առեալ ի Հօրէ պատմէ զահաւոր եւ ըզմիւսանգամ գալուստն.
    Զոր քարոզեցին համագոյական:

    Օրհնութիւն ի բարձունս, ելողին ի Հօրէ Հոգւոյն սըրբոյ.
    Որով առաքեալքն արբեցան անմահական բաժակաւն,
    Եւ հրաւիրեցին զերկիրս ի յերկինս:

    ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ

    Երկնառաքեալ Աղաւնին, բարձրաձայն հնչմամբ իջաւ Աստուծմէ
    Փայլուն լոյսի նմանութեամբ, անսպառ կրակով զինեց աշակերտները.
    Երբ նստած էին ի սուրբ վերնատուն:

    Աննիւթական աղաւնին, որ կը քննէ խորքերն Աստուծոյ,
    Հօրմէն իմացած կը պատմէ ահաւոր եւ միւսանգամ գալուստն,
    Որ հօր հետ միշտ է համագոյական:

    Օրհնութիւն երկինքին, Հօրմէ Բխող Սուրբ Հոգիին.
    Որով առաքեալներ լեցուեցան, որպէս անմահ բաժակէն.
    Եւ հրաւիրեցին երկիրս դէպ երկինք:



Մաշտոցի Արձագանգ                                      Մայիս 2012

4                www.sourphagop.org

Յիսուսի Համբարձումը
 Համբարձում կը նշանակէ «բարձրացում»: Համբարձումը Յիսուսի յարութիւն առած 
ու փառաւորուած մարմնով երկինք բարձրանալու եւ Հայր Աստուծոյ աջ կողմը նստելու 
յիշատակումին տօնն է, որ տեղի կ՛ունենայ միշտ Հինգշաբթի օր, Յարութեան 40րդ օրը:
 Յարութենէն ետք, Յիսուս իր աշակերտներուն երեւնալէ ետք, 40րդ օրը  իր 
աշակերտներուն հետ Ձիթենեաց լեռ բարձրացաւ ուր յայտնեց իր աշակերտներուն թէ  
«երբ Սուրբ Հոգին իջնէ ձեր վրայ, զօրութեամբ պիտի լեցուիք ու իմ վկաներս պիտի ըլլաք 
, Երուսաղէմի, Հրէաստանի, եւ Սամարիայի մէջ մինչեւ աշխարհի ծայրամասերը»: Երբ 
ան կ՛արտասանէր այս խօսքերը, Յիսուս երկինք կը բարձրանայ մինչեւ որ ամպերը  
ծածկեն զԻնք աշակերտներուն տեսողութենէն: Այս պատուիրանին համաձայնԹադէոս ու 
Բարթողոմէոս Առաքեալները Հայաստան կու գան հիմնելու Հայաստանեայց Առաքելական 

Սուրբ Եկեղեցին:

Հոգեգալուստ Պենտէկոստէ (50)
 Հոգեգալուստը տեղի ունեցաւ Համբարձումէն 10 օրեր ետք եկող Կիրակի օրը: 
Ըստ Համբարձեալ Յիսուսի խոստումին, Սուրբ Հոգին հրեղէն լեզուներու պէս հանգչեցաւ 
Առաքեալներուն վրայ, որոնք զօրութեամբ լեցուեցան, եւ տարբեր լեզուներ խօսելու 
կարողութիւնը ունեցան, որուն միջոցով կրցան Քրիստոսի Աւետարանը քարոզել 
Աշխարհին տարբեր երկերներէն ժամանած հրեաներուն որոնք եկեր էին Պենտեկոստէ 
(Զատիկէն 50 օրեր ետք նշուող  երկու տօները տօնելու
 ա. Առաջին հունձքը Տիրոջ նուիրելու Տօնը
 բ.  Սինա լերան վրայ Աստուծոյ տասնաբանեայ պատուիրաններուն տըւչութեան) 
: Նկատելով որ Քրիստոսի յարութիւնը եւ Հոգեգալուստը տեղի ունեցան Մէկշաբթի օրը, 
Մէկշաբթին դարձաւ Տէրունի օր եւ կոչուեցաւ Կիրակի:
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Երկրորդ Ծաղկազարդ
 Այսպէս կը կոչուի Համբարձման յաջորդող Կիրակին: Ան իր անունը 
ստացած է պարզապէս այդ օրուայ ճաշու Աւետարանէն որ կը կարդացուի 
եկեղեցւոյ մէջ: Թէ ինչո՞ւ:
 Հայ Եկեղեցին Նոր Կիրակիէն սկսեալ՝ 4 աւետարանները կը կարդայ 
շարունակաբար եւ այդ կարգին շարունակութեամբ 4 աւետարաններուն 
Քրիստոսի Երուսաղէմ մուտքին բաժինները կը կարդացուին Ս. Զատկին 
յաջորդող 6րդ Կիրակիին ընթացքին՝ որ Համբարձումի յաջորդող կիրակին է, 
երբ Ծաղկազարդի յիշատակութեան կրկնութիւնը տեղի կ՛ունենայ: Այսպիսով 
ժողովուրդը երկրորդ անգամ ըլլալով կը լսէ Ծաղկազարդի հատուածը՝ որմէ 
անունը:
 Երկրորդ Ծաղկազարդի օրն ալ Զատկուան պէս 35 օրերու 
շարժականութիւն ունենալով՝ Մայիս 3էն Մինչեւ Յունիս 6 կրնայ 
հանդիպիլ:

Սուրբ Խաչի Երեւման Տօնը
 
 Համբարձումէն 11 օրեր առաջ, որ այս տարի կը հանդիպի Մայիսի 6-րդ 
օրը, Հայաստանեայց եկեղեցին կը յիշատակէ Սուրբ Խաչի երեւման դէպքը 
որ տեղի ունեցաւ 351 թուին, այն տարիներուն երբ Կիւրեղ եպիսկոպոս 
Երուսաղէմի պատրիարք էր: Այդ տարի, Հոգեգալստեան առաւօտուն ժամը 
3-ին, ահաւոր մեծութեամբ լուսաւոր խաչ մը երեւցաւ երկինքին վրայ, մէկ 
ծայրը Գողգոթայի եւ միւս ծայրը Ձիթենեաց լերան վրայ եւ շատ ժամեր 
տեւելով՝ տեսնուեցաւ Երուսաղէմի բոլոր բնակիչներուն կողմէ որոնք 
զղջումով եւ բարեպաշտութեամբ սկսան դէպի եկեղեցիներ վազել, հոն փառք 
ու գոհունակութիւն յայտնելու համար Աստուծոյ: Այս հրաշալի երեւոյթը 
անմոռանալի եւ աննախընթաց դէպք մը ըլլալուն համար, այդ թուականէն 
ի վեր կը մնայ յիշատակութեան արժանի տօն: Հայ եկեղեցին զայն կը տօնէ 
Զատիկը հաշուելով, հինգերորդ Կիրակին ու խաչի երեւման տօնը Զատիկին 
կապուած ըլլալուն համար կը նկատուի շարժական տօն եւ ունի 35 օրուայ 
շարժականութիւն:
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Գիտէի՞ր թէ

. Հ ա յ ա ս տ ա ն ի       Հ ա ն ր ա պ ե տ ո ւ թ ե ա ն 
Զինանշանին կեդրոնը Արարատ լեռն է 
որուն վրայ կը հանգչի Նոյեան Տապանը:

. Հայերէնը Հայաստանի պաշտօնական
լեզու հռչակուեցաւ Դեկտեմբեր 1919-ին:

. 1918-1920 Անկախ Հայաստանի վերջին
դաշնագիրը՝ Սեւրի Դաշնագիրը 
ստորագրուեցաւ 10 Օգոստոս 1920-ին:

ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏ
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1918 թուականի մայիսեան հերոսամարտը եւ հայ եկեղեցին
 1918 թուականի սկիզբներուն, թրքական բանակը, արեւմտեան Հայաստանի հայերը 
ցեղասպանութեան ենթարկելէ վերջ, իր յառաջխաղացքը շարունակեց ձգտելով գրաւել 
նաեւ արեւելեան Հայաստանը: Այս սպառնալիքին դէմ կեցաւ հայ հասարակութիւնը իր 
ամբողջութեամբ, ներառեալ Հայաստանեայց եկեղեցին, որուն մասնակցութիւնը մայիսեան 
հերոսամարտին արժանի է յիշատակման: Նկատի ունենալով թուրքերու դէպի արարատեան 
դաշտ շարժումը, հայկական զօրքերու հրամանատարութիւնը դիմեց օրուան Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոս Գէորգ Ե. Սուրենեանցին, առաջարկելով անոր Էջմիածնին սպառնացող 
վտանգին առջեւ կաթողիկոսական մայր աթոռը տեղափոխել աւելի ապահով տեղ՝ Բիւրական:
 Ահա թէ ինչ էր կաթողիկոսին կոչը իր ժողովուրդին, առ ի պատասխան փախուստի 
այդ առաջարկին. «Ազգ հայոց, թուրքը՝ մեր բանական հօտի դարաւոր թշնամին, նուաճել է 
Ալեքսանդրապոլը, շարժում է դէպի սիրտը մեր երկրի, մեր հաւատի, մեր կենսագրութեան: Գալիս 
է Արարատեան երկրի վրայ: Թուրքը, կոտորած ու աւեր սփռելով, գալիս է եւ մեր զօրապետներն 
էլ այլ ելք չեն գտնում այդ աղետից, քան Հայոց հայրապետին փախուստի մղել: Նրանք Ամենայն 
Հայոց կաթողիկոսին առաջարկում են ոսոխի բերանին թողնել Մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածինը, 
մեր սրբարանները, հայ ժողովուրդը, հայրենի երկրի վերջին կտորը:  Առաջարկում են լքել այս 
բոլորը եւ սեփական կեանքը փրկել Բիւրականում կամ այլ անմատչելի լեռնածերպի վրայ: Ո՛չ եւ 
ոչ, հազար անգամ ոչ: Ես չեմ լքի մեր սուրբ նախնիներից աւանդուած մայր աթոռը: ես չեմ հեռանայ 
Հայոց առաքելական եկեղեցու օճախից: Եթէ հայոց զինուորութիւնն ու ինքը՝ հայ ժողովուրդը չեն 
կարողանայ թշնամու առաջխաղացումը կասեցնել, եթէ ի զօրու չեն լինի մեր սրբութիւնները, ապա 
թող ես նահատակուեմ  հենց այստեղ շեմի վրայ Մայր աթոռի, որու գահակալի պատիւն ունեմ մեր 
սուրբ նախնիների արդար բարեխօսութեամբ եւ Աստուծոյ ողորմածութեամբ: Միթէ մենք չպիտի՞ 
կարողանանք պահպանել մեր օճախի կրակը, մեր հաւատի ջահը, մեր ազգային գոյի հիմքերը: Իսկ 
եթէ եկել է վերջը, ապա այն ինչո՞ւ չընդունենք պատուով ու քաջութեամբ եւ ոչ թէ ողորմելի զեռունի 
պէս ոսոխի առաջ սողալով: Մեր պատմութեան անցեալ դարերը լիքն են քաջութեան օրինակներով, 
ներկուած են նահատակների արեամբ: Դրանով չի սպառուել մեր արիւնը եւ չի կորսուել 
քաջութիւնը մեր շարքերից: Դարեր շարունակ հայոց ազգն այսպէս է ապրել՝ իր ինքնութեան համար 
պայքարելով, իր վաղուայ համար այսօր մեռնելով: Եւ որովհետեւ, ով գաղափարի՛ հետ է մեռնում, 
մեռնում է որպէս հատիկը ցորենի, ապա հատիկի մահով նոր կեանքեր են ծնուում վաղ թէ անագան: 
Դրա համար է, որ զանգուածային կոտորածներով ու մահերով հարուստ մեր կենսագրութիւնը 
չի ունեցել եւ երբեք էլ չպիտի ունենայ վերջին վերջակէտ: Ուրեմն էլ ինչո՞ւ դաւենք ապրելու եւ 
գոյատեւելու մեր ազգային կերպին: Ինչո՞ւ ազգովին չբարձրանանք թշնամու դէմ, որ գալիս է 
անդրարաքսեան իր թեթեւ յաջողութիւններով յղփացած եւ մեր արեան վերջին կաթիլին ծարաւի...»
 
 Եւ վեհարանի դահլիճին ու Մայր աթոռի բակին մէջ հաւաքուած 
ամբողջ բազմութիւնը կերպարանափոխուած միահամուռ բացագանչեց.
 - Պատրաստ ենք ելնելու, Վեհափառ Տէր:

 Ապա ծերունազարդ հայրապետը, իր արծուային հայեացքն ուղղելով ժողովուրդին շարունակեց.

 - Ես միշտ էլ հաւատացել եմ իմ ժողովրդի ոգուն: Ես գիտեմ նրա անցած 
ճանապարհի դառնութիւնները: Ես համոզուած եմ նաեւ, որ ազգն իմ հայոց անարգ 
թշնամուն դեռ չի ասել իր վերջին խօսքը: Եւ խօսքն այդ պիտի լինի յաղթական:

 Կաթողիկոսին խօսքը բազմացուեցաւ տպարանին մէջ եւ ուղարկուեցաւ ռազմաճակատ...
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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

գ ե թ ը

ը բ

թ բ է դ ա

ա ը բ դ գ

զ դ ա

ե դ թ ը է

է գ ա զ թ

թ է

բ ե զ է

թ ը զ բ ա ե դ է գ

դ բ է գ թ ը ե ա զ

ե ա գ է դ զ ը բ թ

է գ դ ա զ բ թ ե ը

բ ե ա ը գ թ զ դ է

ը զ թ դ ե է բ գ ա

գ թ բ ե ը ա է զ դ

ա է ը զ բ դ գ թ ե

զ դ ե թ է գ ա ը բ

5-րդ պատուիրանը 
Պատուէ՛ հայրդ ու մայրդ, որպէսզի կեանքդ երկար ըլլայ այն 
երկրին վրայ, որ ես՝ Տէրը, քու Աստուածդ, քեզի կու տամ:

 
 Մեր բոլոր բանաստեղծները ամենէն քնքոյշ եւ սրտաթով բառերը վերապահած են 
մայրերուն: Մայրութիւնը այնքան նուիրական արժէք մը եղաւ հայ ժողովուրդին համար որ 
մայր բառը դարձաւ բնորոշիչ բառը հայոց ամենէն նուիրական սրբութիւններուն.
 - Մայր եկեղեցի, Մայր Աթոռ, Մայր Տաճար
 - Մայր հայաստան, Մայր հայրենիք, Մայրաքաղաք
 - Մայրենի լեզու
 - Մայր Արաքս
 
 Դուք ձեր կեանքով, նուիրումով, զոհողութեան գերազանց արտայայտութեամբ ամենէն 
մեծ դաստիարակներն էք հայ ժողովուրդի զաւակներուն: Ձեր դասագիրքը Ձեր սէրն է, ձեր 
գրիչը՝ ձեր ժպիտը...

 Արեգակի լոյսին պէս թող այդ ժպիտը միշտ ծագի հայ մանուկներու աչքերուն մէջ, 
երբ անոնց աչքերը բացուին աշխարհի լոյսին:

Գարեգին Բ. Կաթողիկոս
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
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Ի ծնէ կոյրին բժշկութինը
                                           Յովհաննէս 9:1-41

Յիսուս բժշկեց ի ծնէ կոյրը եւ հարցուց անոր՝
 - Դուն կը հաւատա՞ս Աստուծոյ Որդիին:

Գիրերու կարգը ճշդէ եւ տես թէ ինչ ըսաւ մարդը:      Յովհաննէս 9:38

  - _ _   _ _ _ _ _ _ _   _ _ _,  _ _ _ _   _ _,  _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _: 
  - կը   մաւաատհ   է ր Տ   սըւա  նա  ւ ե    ա ց պ ե ր կ ե գ ր    ւ ս ի ի ս ո Յ

Կենդանիներու անունները զանց առ վարի տախտակէն ապա գրէ 
նախադասութիւնը:
       _____   ________  __________   _____________   ______   ________   _______  
           1              2                  3                       4                      5              6                7

       ____  _____   _____  ______    ________ :
          8          9          10         11              12

1 Յ ի ս ո ւ ս գ ա ռ ն ո ւ կ

2 ա ր ա գ ի լ լ ե ռ վ ա գ ր

3 թ ի թ ե ռ ն ի կ ի ր փ ի ղ

4 ա շ ա կ ե ր տ ն ե ր ո ւ ն

5 ը ն ձ ո ւ ղ տ հ ե տ ո ր դ

6 կ՛ ա ն ց ն է ր մ ր ջ ի ւ ն

7 ա ռ ի ւ ծ կ ո վ տ ե ս ա ւ

8-9 ի շ ե ր ա մ ծ ն է մ ո ւ կ

10 ո ւ ղ տ կ ո յ ր ո չ խ ա ր

11 ջ ո ր ի խ ո զ մ ա ր դ ձ ի

12 մ ը յ ո վ ա զ գ ե տ ա ձ ի
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Հինգ հազարին կերակրումը
                                           Յովհաննէս 6:1-13

Յիսուս կերակրեց մեծ բազմութիւն մը միայն գարիի հինգ հացով եւ երկու 
ձուկով: Աւելցած կտորներն ալ տասներկու սակառ լեցուցին: Աստուած միշտ 
հրաշքներ կը գործէ երբ մենք վստահինք եւ հաւատանք իրեն:
Լուծէ հետեւեալները եւ գտիր բազմութեան թիւը .-
       1- Բազմապատկէ ձուկերուն թիւը X գարիի հացերուն 
             թիւով

       2- Պատասխան =

       3- Բազմապատկէ թիւ 2 պատասխանը X աւելցած 
            սակառներու թիւով

       4- Պատասխան =

       5- Գումարէ ձուկերու թիւը + գարիի հացերու թիւը

          6- Պատասխան =
   
       7- Բազմապատկէ թիւ 4 X թիւ 6 պատասխանները

       8- Պատասխան =

       9- Բաժնէ սակառներու թիւը 
                                                      երկուքով

       10- Պատասխան =

       11- Բազմապատկէ թիւ 8 X թիւ 10  
             պատասխանները

       12- Պատասխան =

       13- Թիւ 12 պատասխանէն հանէ 40

       14- Քանի՞ հոգի կերակրեց Յիսուս
  
       15- Պատասխան =
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Յիսուս է բարի հովիւը

Կարդա՛ համարները:  Պակսող բառերը գտիր ռչխարներուն վրայէն եւ 
ընդօրինակէ ճիշդ տեղերը:

               ոչխարներու                                                                                   Ես եմ  ------  հովիւը: Իրաւ  հովիւը 
                                                                                                                   իր  -----------  կուտայ   ոչխարներուն
                                                                                                                   համար:
                                                                                                                                         Յովհաննէս 10:11

                                                                         հովուապետ

         Ինք (հովիւը)  ---------------,                                                                                                   մոլորած
           եւ ոչխարները  --------------  իրեն
           որովհետեւ իր ձայնը կը ճանչնայ:
                              
                                             Յովհաննէս 10:4

                                                                                                                   կեանքը

                          
                         Յիսուսը

                                                                                                                        Արդարեւ «---------- ------------------ 
                                                                                                                     պէս»  էինք, բայց հիմա վերստին
                                                                                                                     դարձաք Հովիւին, ձեր հոգիներու
                                                                        կ՛առաջնորդէ                       Տեսուչին:
                                                                                                                                                Ա Պետրոս    2:25

                                                                         

           Ինքն է որ մեռելներէն յարուցանեց մեր
          Տէր   --------------, ան որ իր արիւնով                                         իրաւ
          կնքուած յաւիտենական ուխտով                                                                                             կը հետեւի
          ----------------  եղաւ ամբողջ հօտին:
                                       Եբրայեցիներուն 13:20  
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը
Մանկապարտէզի անկիւն 

Ամբողջացո՛ւր Ըստ Ղուկաս 24.50-53ի
օրհնեց, երկինք, երկրպագեցին, զԱստուած, Բեթանիա,
բաժնուեցաւ, Երուսաղէմ
Յիսուսի համբարձումը այս տարի Մայիս -- ին է:

 Ապա տարաւ զանոնք մինչեւ -------------- եւ ձեռքերը
վեր բարձրացնելով ----------------- զանոնք: Եւ մինչ
կ’օրհնէր, ------------------- անոնցմէ, դէպի ----------------
բարձրանալով: Անոնք ----------------------- Յիսուսի եւ մեծ
ուրախութեամբ վերադարձան ----------------------: Ամէն օր
տաճարին մէջ էին՝ գովելով ու օրհնաբանելով ---------------
-------:



director@sourphagop.org      13

Մաշտոցի Արձագանգ                           Մայիս 2012

Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը
Նախակրթարան Ա., Բ. եւ Գ. դասարաններու անկիւն

1.- Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք 
Մայրերու օրը.
ա. Մայիս 10
բ. Մայիս 11
գ. Մայիս 12
դ. Մայիս 13

2.- Ասոնցմէ ո՞ր մէկը սխալ է:
ա. Նոր Կիրակի
բ. Կապոյտ Կիրակի
գ. Կարմիր Կիրակի
դ. Կանաչ Կիրակի

3.- Հետեւեալներէն ո՞ր մէկուն
պատկերը Հայաստանի
Հանրապետութեան Զինանշանին
վրայ կը գտնենք (երկու
պատասխան):
ա. Արարատ լեռը
բ. Նոյեան Տապանը
գ. 10 Պատուիրանները
դ. Յիսուսի Համբարձումը

4.- Սուրբ Խաչին երեւումը ո՞ւր տեղի
ունեցաւ:
ա. Երուսաղէմէն մինչեւ Երիքով
բ. Երիքովէն մինչեւ Երուսաղէմ
գ. Գողգոթայէն մինչեւ Ձիթենեաց լեռ
դ. Փոքր Մասիսէն մինչեւ Մեծ
Մասիս

5.- Համբարձումը շաբթուան ո՞ր օրը
կը տօնենք:
ա. Երկուշաբթի
բ. Երեքշաբթի
գ. Չորեքշաբթի
դ. Հինգշաբթի

6.- Պատարագի ընթացքին ո՞վ
(որո՞նք) կ’երգէ (կ’երգեն) «Քրիստոս
ի մէջ մեր յայտնեցաւ...»:
ա. Պատարագիչը
բ. Սարկաւագը
գ. Քահանան
դ. Դպիրները

7.- Ողջոյն տուողը ի՞նչ կ’ըսէ:
Քրիստոս - մէջ --- յայտնեցաւ

8.- Ողջոյն ստացողը ի՞նչ կ’ըսէ:
------------- է ------------- Քրիստոսի

9.- Այս տարի Հայաստանի Ա.
հանրապետութեան քանիերրո՞րդ
տարեդարձն է:
ա. 96
բ. 95
գ. 94
դ. 93

10.- Ո՞ւր ստորագրուեցաւ
Հայաստանի Ա. հանրապետութեան
վերջին դաշնագիրը 10 Օգոստոս
1920-ին:
ա. Սեւր
բ. Լօզան
գ. Պերլին
դ. Փարիզ
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը
Նախակրթարան Դ., Ե. եւ Զ. դասարաններու անկիւն

1.- Ի՞նչ նմանութիւն կայ Բաբելոնի 
Աշտարակի շինութեան եւ 
Հոգեգալուստին միջեւ.

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

2.- Ի՞նչ կը կոչուի Համբարձումին 
յաջորդող Կիրակին.
ա. Կրկնազատիկ
բ.  Հոգեգալուստ
գ.  Երկրորդ Ծաղկազարդ
դ.  Տօն Երեւման Ս. Խաչի

3.- Յիսուսի յարութենէն քանի՞ օր 
ետք Պենտէկոստէ կը կոչուի.

ա. Հինգ
բ.  Յիսուն
գ.  Քառասուն
դ.  Երեք

4.- Յիսուսի յարութենէն քանի՞ օր 
ետք Հոգեգալուստ կը տօնենք.

ա. Հինգ
բ.  Յիսուն
գ.  Քառասուն
դ.  Երեք

5.- Յիսուսի Համբարձումը շաբթուան 
ո՞ր օրը կը տօնենք.
ա. Երկուշաբթի
բ.  Հինգշաբթի
գ.  Շաբաթ
դ.  Կիրակի

6.- Այս տարի Հայաստանի առաջին 
հանրապետութեան հռչակման  
քանի՞երորդ տարեդարձն է.
 --

7.- Ո՞վ է Մխիթարիչը զոր Յիսուս 
խոստացաւ ղրկել Համբարձումէն 
ետք.

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

8.- Ո՞ւր կը կարդանք Հոգեգալուստին 
մասին.

ա. Մատթէոսի Աւետարան
բ.  Մարկոսի Աւետարան
գ.  Յովհաննէսի Աւետարան
դ.  Առաքեալներուն Գործերը

9.- Ամբողջացո՛ւր 5-րդ 
պատուիրանը.

Պ----- Հ---- ու -----, որպէսզի կեանքդ 
------ ըլլայ այն երկրին վրայ որ ես՝ 
Տէրը, քու Աստուածդ, քեզի --- ---:

10.- Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք 
Քրիստոսի համբարձումը.

 Մայիս -- ին:
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը
Երկրորդականի անկիւն

1.- Ե՞րբ ստորագրուեցաւ Սեւրի 
Դաշնագիրը.

Օ------------ --, 19--

2.- Ո՞րն է հետեւեալ Կիրակիներուն 
շիտակ շարքը.
   
ա. Երկրորդ Ծաղկազարդ, 
Հոգեգալուստ, Համբարձում, Տօն 
Երեւման Ս. Խաչի:
ա. Երկրորդ Ծաղկազարդ, Տօն 
Երեւման Ս. Խաչի, Հոգեգալուստ, 
Համբարձում:
ա. Համբարձում, Երկրորդ 
Ծաղկազարդ, Հոգեգալուստ, Տօն 
Երեւման Ս. Խաչի:
ա. Տօն Երեւման Ս. Խաչի, 
Համբարձում, Երկրորդ Ծաղկազարդ,  
Հոգեգալուստ,:

3.- Հայերէնը ե՞րբ Հայաստանի 
Հանրապետութեան պաշտօնական 
լեզու հռչակուեցաւ:.

ա. Դեկտեմբեր 1917
բ.  Դեկտեմբեր 1919
գ.  Մայիս 1918
դ.  Փետրուար 1921

4.- Ամբողջացո՛ւր.

ա. Մայր --------------
բ.  Մայր--------------
գ.  Մայր--------------
դ.  Մայր--------------
 

5.- Հետեւեալներէն ո՞վ կրնայ 
ձեռնադրութիւն կատարել.

ա. Սարկաւագը
բ.  Եպիսկոպոսը
գ.  Ծայրագոյն վարդապետը
դ.  Աւագ Քահանան

6.- Որո՞նք են Քրիստոսի 
Եկեղեցւոյ սկզբնական շրջանի 
նուիրապետական 3 աստիճանները.

ա. Ս......................
բ.  Ե.................. կամ Ք.................
գ.  Ե..............................

7.- Ըսէ՛ մէկ բառվ «Աստուծոյ ծառայ 
եւ Եկեղեցւոյ սպասաւոր».

 Կ---------- կամ   Ժ-------------

8.- Ըսէ՛ մէկ բառով 
«Դռնապանութիւն, Ընթերցողութիւն, 
Երդմնեցուցչութիւն կամ 
Ջահընկալութիւն ընող».

 ................
9.- Ըսէ՛ մէկ բառով «Ս. Պատարագի 
ընթացքին նշխարները Ս. խորան 
փոխադրել».

 Վ...............................

10.- Ի՞նչ նուիրապետական կարգ 
կ’ունենայ Ս. Եկեղեցւոյ գլխաւոր 
սպասաւորը.
 .................................
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Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ

Սուրբ Յակոբ Կիրակնօրեայ Դպրոց
2011-2012 Տարեշրջանի (32րդ)

Ամավերջի Հանդէս՝
Կիրակի 20 Մայիս, 2012

ժամը 13:30-ին
Բաստրմաճեան Սրահ

(մուտքը ազատ)
Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար դիմել տնօրէն՝ Թորոս Պապիկեանին

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


