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Դեկտեմբեր 2015 (ԻԳ տարի թիւ 4)
Ուրբաթ, 27 Նոյեմբեր 2015-ին
վախճանեցաւ Սուրբ Յակոբ Կիրակնօրեայ
Դպրոցի հիմնադիր նախագահ, Սուրբ
Յակոբ Առաջնորդանիստ Մայր Եկեղեցւոյ
բազմավաստակ Պատուակալ Հովիւ՝ Տէր
Արմէն Աւ. Քհնյ Իշխանեանը:
Վախճանեալին համար Սուրբ
Պատարագ եւ Վերջին Օծում տեղի
ունեցաւ Հինգշաբթի, 3 Դեկտեմբեր
2015-ին իսկ թաղման կարգը Ուրբաթ,
4 Դեկտեմբեր 2015-ին Սուրբ Յակոբ
Առաջնորդանիստ Մայր եկեղեցւոյ մէջ:

Այս տխուր առիթով, Սուրբ Յակոբ Կիրակնօրեայ Դպրոցի Տնօրէնութիւնը,
Ուսուցչական կազմը եւ աշակերտութիւնը իրենց խորին ցաւակցութիւնը կը
յայտնեն վախճանեալ Տ. Արմէն Աւ. Քհնյ. Իշխանեանի Երէցկնոջ, զաւակներուն
եւ հարազատներուն:
«Յիշատակն արդարոյն օրհնութեամբ եղիցի»:
						

***

«Որովհետեւ ես արդէն իսկ կեանքս իբրեւ զոհ Աստուծոյ նուիրած եմ եւ այս
աշխարհէն մեկնումիս ժամանակն ալ մօտեցած է: Բարի պատերազմը մղեցի,
կեանքիս ընթացքը աւարտեցի, հաւատքը պահեցի: Ասկէ ետք ինծի կը մնայ միայն
սպասել արդարութեան պսակին, որ Տէրը, արդար Դատաւորը, իբրեւ հատուցում՝
ինծի պիտի տայ դատաստանի օրը»: Բ. Տիմոթէոս 4.6-8
Այս թիւով կ’արտատպենք երկու գրութիններ Տէր Արմէնէն որոնք լոյս տեսած
են «Մաշտոցի Արձագանգ»ի Յունուար 2005 եւ 2005-ի Բացառիկին մէջ:
ա. Ինչպէ՞ս հիմնուեցաւ Ս. Յակոբ Մայր Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ Դպրոցը
բ. 25-ամեակ արծաթեա՞յ
Հաւատք

Կրօն

Եկեղեցի

Լեզու
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Այս թիւով...Դեկտեմբեր ամսուան բացատրական տօնացոյց Էջ 2-6 (Դաւիթ՝ թագաւո՞ր,

մարգարէ՞, թէ սաղմոսագիր. Ս. Պետրոս եւ Ս. Պօղոս. Ս. Ստեփանոս Նախավկայ. Որոտման
Որդիք. Ս. Աբգար Ա. թագաւոր. Դամասկոսի Ճամբան. Ս. Յակոբ Մծբնայ Հայրապետ) .
Էջեր Տէր Արմէն Աւ. Քհնյ. Իշխանեանէն էջ 7-9
- Ինչպէ՞ս հիմնուեցաւ Ս. Յակոբ Մայր եկեղեցւոյ կիրակնօրեայ դպրոցը
- 25-ամեակ արծաթեա՞յ
Պահուած Բառ Էջ 10. Ս. Գրիգոր Նիւսացի Էջ 11. Եզակի գիրեր Էջ 11. Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը
Էջ 12-15. Կիրակնօրեան պիտի ունենայ Սուրբ Ծննդեան իր յայտագիրը Էջ 16

Դեկտեմբեր ամսուան բացատրական տօնացոյց

Շբթ. 5
Դշ. 9
Շբթ. 12
Շբթ. 19
Գշ. 24
Շբթ. 26
Բշ. 28
Գշ. 29

Սբ. Նիկողայոս Զմիւռնացի Սքանչելագործ հայրապետ
Տօն յղացման Ս. Կուսին Մարիամու յԱննայէ
Սբ. Յակոբ Մծբնայ հայրապետ եւ Մարուգէ ճգնաւոր
Ս. Աբգար նախավկայ եւ անդրանիկ հաւատացեալ թագաւորին մերոյ
Սբ. Դաւիթ մարգարէ եւ Ս. Յակոբ Տեառնեղբայր Առաքեալ
Սբ. Ստեփանոս Նախասարկաւագ եւ առաջին մարտիրոս
Սբ. Առաքեալներ Պետրոս եւ Պօղոս
Սուրբեր Որոտման Որդիներ Յակոբոս եւ Յովհաննէս Առաքեալներ,
Բարեկենդան Ս. Ծննդեան Պահոց
Պահքի Օրեր՝ 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 23, 25, 30, 31

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 եւ 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):
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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 երեք անգամ ուրացաւ Յիսուսը աւագ Հինգշաբթի
օրը:
Ս. Պետրոս առաքեալ գրած է երկու ընդհանրական նամակներ որոնք մաս կը կազմեն
Նոր Կտակարանին: Առաջին նամակը ուղղուած է «Աստուծոյ ընտրեալներուն», այսինքն՝
քրիստոնեաներուն: Անոր գլխաւոր նպատակն է քաջալերել ընթերցողները, որոնք իրենց
քրիստոնէական հաւատքին համար հալածանքներու եւ նեղութիւններու դիմաց կը գտնուէին:
Երկրորդ նամակը ուղղուած 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 Պօղոսի մասին: 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 9-րդ գլխուն մէջ կը կարդանք Սօղոսի դարձին մասին ու
18-րդ համարը 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
13-րդ եւ հեթանոսներու առաքեալ: Ան ունեցաւ 3 ճամբորդութիւններ եւ գրեց 14 նամակներ
որոնցմէ տասը ուղղեց եկեղեցիներու եւ չորսը անհատներու:

director@sourphagop.org						
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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 6-րդ
գլխուն մէջ կը կարդանք 7-ը սարկաւագներուն նշանակուելու եւ Ստեփանոսի
ձերբակալութեան 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 այս սուրբին օրը կը նշէ Դեկտեմբեր 25-ին, կամ 26ին 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, Բարթողիմէոսը, 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 մը, երեք
ընդհանրական նամակներ, եւ՝ յայտնութեան գիրքը:
Յակոբոսն ալ ձկնորս էր: 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’ուղղուի դէպի Եդեսիա եւ կը բժշկէ Աբգար թագաւորը եւ իր հետ եղողները:
Ասկէ ետք Ս. Թադէոս Առաքեալ կ’ուղղուի Աբգար թագաւորի զարմիկ՝ Սանատրուկ
թագաւորի պալատը: Մեր եկեղեցին Ս. Աբգար թագաւորի տօնը կը յիշատակէ ընդհանրապէս
Յիսնակի Ե. Կիրակիին նախորդող Շաբաթ օրը:
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Դամասկոսի Ճամբան

Յիսուսի համբարձումէն ետք, Իր հետեւորդներուն եւ առաքեալներուն դէմ
փարիսեցիներու կողմէ տարուած հալածանքներ կատարողներէն ամենէն խիստ
անձնաւորութիւններէն մէկն էր Սօղոս անունով հրեայ վրանագործ մը որ ունէր հռոմէական
քաղաքացիութիւն: Սօղոս քահանայապետին քով երթալով, անկէ խնդրեց որ Դամասկոսի
ժողովարաններուն ուղղուած նամակներ տայ, որպէսզի հոն երթալով եթէ Յիսուսի
հետեւողներ գտնէ, ձերբակալէ եւ Երուսաղէմ բերէ:
Դամասկոսի ճամբուն վրայ, Սօղոս որ յետագային Պօղոս կոչուեցաւ, արժանացաւ
Աստուծոյ անմիջական յայտնութեան: Ճառագայթող զօրաւոր լոյսի մը ընդմէջէն Յիսուս
անոր երեւցաւ եւ պատուիրեց որ դադրեցնէ իր հալածանքները ու դառնայ Նոր Կտակարանի
Քարոզիչ: Պօղոս առաքեալ բազմաթիւ հրաշքներ գործած է եւ հիմնած եկեղեցիներ իր
կատարած երեք ճամբորդութիւններուն ընթացքին:
Շնորհիւ իր բազմաթիւ բանաւոր քարոզներուն, գրած նամակներուն եւ առաքելական
ճամբորդութիւններուն, տեսիլքներուն եւ յայտնութիւններուն ան կը նկատուի
«հեթանոսներուն առաքեալ»ը:

Bartolome Esteban Murillo (1618-1682), Le chemin de Damas, Musee du Prado, Madrid

Սաղմոսավանք ը

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:
director@sourphagop.org						
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Ս. ՅԱԿՈԲ

Ս. Յակոբ Մծբնայ Հայրապետ
Ե՞րբ կը տօնենք
Սուրբին յիշատակի օը 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 եւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի
հօրաքրոջ որդին եւ Պարթեւական տոհմէն: Անոնք միասին
դաստիարակուած էին Կեսարիոյ մէջ: Ս. Յակոբ որոշ ժամանակ ապրած 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: Այս մասին մարգարէացած էր Մարուգէ
ճգնաւոր: 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 ու զայն կը պաշարէ 70 օրեր շարունակ: Շնորհիւ Ս. Յակոբի
քաղաքին ներսէն կազմակերպած միջոցառումներուն,
ան անկարող կ’ըլլայ գրաւելու Մծբինը: Ս. Ներսէս
Շնորհալի այդ յաղթանակին կը ձօնէ վերոյիշեալ
շարականը:

Ճաճանչ Ս. Յակոբի Մասունքին
«մեր եկեղեցւոյ Ս. Խորանին վրայ»:
6										
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Badmov;yan hamar

In[be|s himnovyxav S7 #agop Ma3r ygy.yxvo3
giragn0rya3 tbroxu

D7Armen Av7 Khn37 I,qanyan

19736i a,nan5yrp yr]anga3i,adag
Carycin S7Ark Sarcisyan5 a3n adyn
ga;o.igosagan oqanort Giligyan S7 A;o-i
M7Nahancax aryvylyan ;ymin` gu 3a3dner
;e oro,a/ e zis kahana3ov;yan go[yl
Mon;reali /ovqin hamar1 A3t 0ren isg5 lav
cidnalow ;e Srpazan Ha3ru ir mda/ovmu
anba3man bidi iracor/e5 sgsa3
naqabadrasdovil` m,agylow cor/ovneov;yan
la3n /racir mu5 oru g\untcrger a-a]in
a-;i4v isg Giragn0rya3 tbroxi mu himnovmu`
ka] cidnalow giragn0rya3i tyru an2i mu
krisdoneagan ngaracri gazmov;yan me]`
,norhiv a3n iro.ov;yan or ngaracirs
gazmavorova/ er giragn0rya3 tbroxi mu
hnoxin me]5 orovn hamar mi,d 0rhnov;ivn
g\ardasanym ;e4 im ka3lyrs giragn0rya3
a-a]norto. m0rs yv ;e4 hon ba,d0nawaro.
noviryal ovsovxi[nyrovs hamar1
19746i Mardin 0/ovyxa3 yv Abrili
76in sgsa3 kahana3acor/ov;ivns Mon;reali
me]1 A-a]in 0ren isg wyrahasov y.a3 ;e
in[o|v a3s ka.aku giragn0rya3 tbrox [er
ovnyxa/1 Ga3in himnagan yrgov badja-nyr7
a-a]inu dy.i [co3ov;ivnn er5 isg yrgrortu
a-a]ini badja-apanov;yan ydin
k0.argova/ [gamov;ivnn er1
A3o5 dy. paxar2ag [gar7 a3n adyn
ovneink mia3n 8Aharonyan9 srahn ov nyrkyvi
synyagnyru5 oronxme meg masu ipr crasynyag
gu /a-a3er isg mnaxyalu norapax ?a.goxin
er 3adgaxova/1 Haga-ag anor or Giragi
0ryr ?a.goxi 3adgaxova/ srahnyru azad
g\ulla3in5 /a.goxi badasqanadovnyru
angaryli gu cdnein or irynx zartara/
badyru 3an2nein giragn0rya3i anhantard
a,agyrdnyrov paryq.jov;yan777
Nyrga3ov;ynet mi4 zrgyr zis Der

19796in5 yrp Ha3 Gytronin yrgrort
pa=inu gu ,inover5 ys arten my/ 3o3syrow
qantawa-` Giragn0rya3 mu ovnynalov harxu
tri Hocapar2ov;yan sy.anin wra37 /raciru
pnav qantawa-ov;yamp [untovnovyxav1
Tar2yal gu badja-apanein ;e dy. [ga35
amen miov;ivn ir dy.u abahowa/ e nor
pa=nin me]5 nayv ;e777 okrignyrovn my.k
e5 arten hinc 0r irynx tbroxnyru gu 3ajaqyn
tasyrow py-navor5wyxyrort 0rn al
,apa;0rya3 g\yr;an5 ;o. y0;nyrort 0rn al
hancisd unyn5 yva3ln5 yva3ln777Ancam mu
wijapanov;ivnu a3nkan sasdgaxav or
inkzinkes yla/ usi76 8Gu zarmanam 2yr a3s
paxasagan un;axkin hamar7 ovri,
ca.ov;nyr gu xangan krisdoneagan
tasdiaragov;ivn ]ampyl irynx zavagnyrovn
pa3x mi]oxu [ovnin5 isg tovk oqanag
ovraqov;yamp ka]alyrylov zis5 a-a]in
arcyli[ badu gu gancnyxnek timaxs91
N o 3 n d a r i n 519796 i h o w o v a g a n
darygan dy.ygacris me] ar/ar/yxi
Giragn0rya3i harxu` 3o3s ovnynalow or
=o.owagannyrov mdkin me] grna3i ho.
badrasdyl i nbasd a3s an3yda2cyli
harxin1

Ma,doxi Ar2acanc6 #ovnovar 2005
Min[ a3t ys arten sgsa/ ei
naqabadrasdagan a,qadanknyrov`
unthanovr /racrovmi yv tasaxovxagnyrov
badrasdov;yan hamar1 A3n adyn ,ovr]s
grnam usyl anabad er Krisdoneagan
tasdiaragov;yamp hydakrkrovo.nyrov
dysagyde1 Go.kis mia3n masnaced ov
noviryal ovnei Brn7 #arov;ivn alanjyanu7
saga3n Asdova/ anagngal gyrbow timaxs
hanyx )r7 A3da Ba.]ejyanu yvs1 Cidei ;e
an Ma;ema;iki tasadov er5 ka.akagan
cor/i[ er5 myr Gr;agan Cor/atirin al antam
er5 saga3n [ei cidyr ;e nayv Kebeki
ga-awarov;yan go.me wga3ova/ er Gr0nagan
Tasdiaragov;yan jiv.en777
Ovrymn5 yryks` #arov;ivnu5 A3dan yv
ys =amatrovyxank qorhrtagxylov5 yv
oro,yxink yrgov ,apa; ydk wyrsdin hantibil`
amen megs oro, pnacava-i ovsovmnasirova/
/racrow1 Nyrga3axova/ zanazan
a,qadasirov;yanx me] nbadaga3armar
ngadovyxav 0cdacor/yl hydyvyalnyru76
Pyrio3 ;ymi hradaraga/ 8Gr0ni Tasyr9
,arku5 :orcom Apy.7 Hane,yani nor lo3s
dysa/ 6!(&&6 8Ha3ox Gr0ni Badmov;ivn` Ha3ox
hocii5 srdi yv mdki lovsavori[nyr yv anonx
cor/ovneov;ivnu95Sunday School Plus, Teachers
Guide yva3ln1
#a]ort hantibovmin hraviryxi nayv
Der yv Digin Zaven yv Walan;in
Abdalyannyru5 oronk badrasdagamov;ivn
3a3dna/ ein sira30=ar /a-a3ylov
Giragn0rya3 tbroxin1 Amisnyrov p/aqntir
a,qadanki artivnk` qnamyal /raciru
gazmova/ er # pa=innyre76
16
Ha3ox
Gr0ni
badmov;ivnu7
Sovrpyr5<aragannyr avantov;ivnnyr yva3ln5
26 Gr0ni tasdiaragov;ivn Hin Ovqden
sgsyal7
manavant
Dasnapanya3
Badovirannyru5 #owhannes Mgrdi[i yv
#isovsi /novntu gyankn ov a-agnyru5
36 Krisdoneagan badcamnyrov cor/6
naganaxman garyvorov;ivnu` a,agyrdnyrov
undanygan yv ungyra3in gyankin me] yva3ln1
A3s poloru lav5 saga3n my/aco3n harxyru gu
mna3in naq /no.nyrov wyrapyrovmu5 yrgrort`
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tasasynyagnyrov harxu5 yrrort` garo.
ovsovxi[nyrov oronovmu1
14 Sybdympyr 19806in5 Qa[wyraxi
D0nin 0ru sgsank Giragn0ryan540-506I me]
darovpyro. a,agyrdnyrow yv dn0renov;yamp
Brn7 #arov;ivn alanjyani5 or 5 dari
2y-nhas0ren ov da-abalix nahadagov;yamp
darav ir ka.xr lov/u7 da-abalix g\usym5
orowhydyv qosdaxova/ synyagnyru 3ajaq
cravova/ ullalow5 a,agyrdnyru mi]anxknyrov
me] bedk er hydyvein tasi5 min[ irynx
ungyrnyru azad hamar2ag ,ovr]yrnin gu
wazwzein777
No3n anbadyhov;ivnnyru gryx nayv
B r n 7 Z a v e n A b d a l y a n u 5 o r 19866 i
Sybdympyren min[yv 19956i Ma3isu waryx
dn0reni ba,d0nu1
19956i un;axkin5Hocapar2ov;ivnu
unta-a]ylow a-a]argis5 ;e gariku gu
dysnei wyram,agylov Giragn0rya3i unthanovr
ga-o3xn ov tasaxovxagu5 gazmyx 3adovg
3an2naqovmp mu` zpa.ylov hamar a3s harxow1
#an2naqovmpi antamnyrn ein Dignk7 Dirovg
Manjigyan5Wiki Zavzavajyan5 Dyark Lyvon
Ya.jyan5 Ha3g Cazanjyan5yv )r7 Mar0
Demirjyan5 oronk p/aqntr0ren gadaryxin
irynx sdan2na/ bardaganov;ivnu5 S7 #agop
war=arani ,enkin me] yvs dy. abahowylow
Giragn0rya3i1 #an2naqmpa3in trov;ivnu
min[yv 0rs gu ,arovnagovi5 orme wsdah ym
lavaco3ns g\0cdovi Giragn0ryan1
1995-96 yv 1996-97 dary,r]annyrovn
dn0renov;ivnu waryx )r7Mar0 Demirjyan1
Isg 1997 Sybdympyr6en sgsyal min[yv 0rs`
Giragn0rya3i Dn0re nov;ivnu paxa- ig
2y-nhasov;yamp yv artiagan mi]oxnyrov
lavaco3ns 0cdacor/mamp gu ware Diar :oros
Babigyan1
War2ku gadar Asdov/o3 a-kin yv myr
okryrov undir tasdiaragov;yan hamar
noviryal polor dn0rennyrovn5 ovsovxi[nyrovn5
/no.nyrovn yv polor badasqanadovnyrovn1
Asdova/ 0rhne poloru1

Pari anovnu my/ harsdov;yne avyli naqundryli e
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Darygan paxa-ig

e] 8/30

256amyag
6amyag ar/a;ya|3
Ar/a;ya3in wra3 harxman n,an tri cidagxapar7 artaryv` yrp myr
Sovrp #agop Giragn0rya3 tbroxi 256amyagu gu d0nynk5 g4usynk Ar/a;ya3
darytar2 yv ,arovnagapar` oryve hasdadov;yan gam amovsnov;yan
506amyagu y;e bidi n,ynk5 g4usynk Osgya3 yv 756amyagu` Atamantya31
Ov sa bahovs yrp a[kis a.]yv gu badgyrana3 a3n ahav\or t=ovarov;ivnnyru5
oronx ka]apar timacravyx Giragn0ran ir sgzpnagan ,r]anin5 amyna3n
iravovnkow a3s darytar2u bidi go[ym Atamantya31
Hos [ym ovzyr tar2yal grgnyl ;e in[bisi t=ovarov;ivnnyr ein anonk
oronx untme]en gadaryal hampyrov;yamp yv ansahman novirovmow
nahadagovyxan ygo. ov caxo. polor dn0rennyrn ov ovsovxi[nyru1 Mia3n
sakanu grnam usyl ;e y;e Asdov/o3 howanin ov a-a]nortov;ivnu [ullar5
martga3in mi]oxnyrow angaryli er or a3s sovrp yv noviragan cor/u
,arovnagover 25 dari yv hasner a3s0rovan hamymadapar parcavaj wijagin1
Anxno. a3s t=ovarin darinyrovn o|w grnar yryvaga3yl ;e 0r mu5
,norhiv dn0renov;yan yv a mu noviryalnyrov5 myr giragn0ryan ir ga3ke]u
bidi ovnynar yv hazaravor dovnyre nyrs movdk cor/ylow Asdov/o3 badcamu
bidi oqanxer o[ mia3n okryrov yv badaninyrov5 a3l amen dariki martox1
A3o5 a-anx pa-yru /am/mylov g4usym ;e hra,k e a3s5 or myr =o.owovrten gu
bahan]e a-avyl hydakrkrov;ivn yv cor/0n masnagxov;ivn` orbeszi ,ad
avyli ;ivow okryr ov..agi5 amen giragi 3ajaqyn Sovrp #agop Giragn0rya3
tbroxu5 ov a3ndy.en sdanan ardakin a,qarhi abaganov;yan tem
ba3karylov undir ngaracir yv cidagix ka]ov;ivn1
Asdov/o3 a-k dalow a3s hancrovanin hamar5 i qorox srdi g4a.0;ym
amynagalin or ir 0rhnov;ivnu anbagas une ;e4 Giragn0rya3in yv ;e4 polor
noviryalnyrov wra3en1 War2ku gadar polor a,qado.nyrovn yv pazma;iv
256amyagnyr Sovrp #agop Giragn0rya3 tbroxin 1
Ha3ragan 0rhnov;yamp a.0;arar`
Der Armen Avac Kahana3 I,qanyan

director@sourphagop.org

www.sourphagop.org

Մաշտոցի Արձագանգ						

Դեկտեմբեր 2015

Պահուած բառ

կ

ա

ս

կ

ա

ծ

ե

լ

ի

ի

ն

ո

պ

ա

ղ

պ

ա

ղ

ա

կ

օ

ս

ւ

օ

կ

ա

ո

ւ

ա

լ

ք

չ

ա

ղ

ր

ա

մ

ա

ս

ն

ա

ւ

ո

ր

ղ

ի

ռ

ր

գ

ր

ա

գ

ի

ր

ր

ա

ն

ի

մ

ա

ց

կ

ի

ս

ա

տ

հ

ի

ս

կ

ա

կ

ա

ն

ա

ց

ի

ա

հ

ս

կ

ա

յ

ա

կ

ա

ն

ո

յ

ա

ր

մ

ա

ր

ա

կ

ա

ն

ջ

ե

ր

ջ

ա

ն

ի

կ

թ

շ

ա

ք

ա

պ

ա

հ

ո

վ

կ

ա

ն

ի

ւ

ց

հ

ո

ր

ի

զ

ո

ն

չ

օ

ի

աչք		
ակօս		
ածելիին գրագիր
ականջ
եղանակ
անիմաց երջանիկ
անիւ		
իսկական
ապահով			
ապօրինի իրաւ		

լալագին		
կանացի		
կասկածելի
կթան			
կիսատ		
հորիզոն		
հսկայական

մաղ			
մասնաւոր
յարմար
ուղղահայեաց
պաղպաղակ
սակառ
քիչ

օն

Պահուած բառը 7 գիր
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Ս. Գրիգոր Նիւսացի,(335 - 394 թ.), երեւելի

աստուածաբան, փիլիսոփայ, եպիսկոպոս, Հայ և
ընդհանրական եկեղեցւոյ սուրբ, եկեղեցական հայր,
Բարսեղ Կեսարացիի կրտսեր եղբայրը:
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: 378 թ. Բարսեղ Կեսարացիի
մահէն ետք, Գրիգոր կ’ամբողջացնէ եւ կը հրատարակէ
աւագ եղբօր անաւարտ երկը` «Վեցօրեայքը»:
Մասնակցած է 381 թ. Կոստանդնուպոլսոյ երկրորդ
տիեզերական ժողովին, ուր Գրիգոր ձեռք կը բերէ
հեղինակաւոր աստուածաբանի և քարոզիչի համբաւ,
կայսերական հրովարտակով անոր անունը կը
ներառուի այն եպիսկոպոսներու ցանկին մէջ, որոնց
հետ շփումը «պարտադիր է ուղղափառներու համար»:
+++

Եզակի գիրեր
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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 12-ին:
ա. Ս. Յովհաննէս Ոսկեբերան
Հայրապետին
բ. Մարուգէ ճգնաւորին
գ. Ս. Անդրէաս եւ Ս. Փիլիպպոս
դ. Սուրբ Յակոբ Մծբնայ
հայրապետին
2.- Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք Ս.
Ստեփանոսի տօնը:
ա. Նոյեմբեր 3
բ. Դեկտեմբեր 1
գ. Նոյեմբեր 23
դ. Դեկտեմբեր 26
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 28
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						

13

Մաշտոցի Արձագանգ						

Դեկտեմբեր 2015

Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Նախակրթարան Դ., Ե. եւ Զ. դասարաններու անկիւն
1.- Որո՞ւ տօնը այս տարի կը տօնենք
Դեկտեմբեր 12-ին:
ա. Ս. Թադէոս Առաքեալին
բ. Մարուգէ ճգնաւորին
գ. Ս. Բարթողիմէոս Առաքեալին
դ. Սուրբ Յակոբ Մծբնայ
հայրապետին

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

7.- Ո՞վ «Բարձրեալին մարգարէն
պիտի կոչուի եւ Տիրոջ առջեւէն
2.- Սուրբ Յակոբ Մծբնայ Հայրապետի պիտի քալէ անոր ճամբան
տօնը կը տօնենք ամէն տարի:
պատրաստելու համար»:
ա. Դեկտեմբեր 13-ին
բ. Դեկտեմբեր 14-ին
Յ-------- Մ----գ. Դեկտեմբեր 18-ին
դ. Դեկտեմբեր 12-18 օրերուն մէջ
8.- Մկրտութեան թեկնածուն ի՞նչ կը
հանդիպող Շաբաթ օրը
կոչուի:
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. 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

6.- Ո՞վ էր Իսրայէլի երկրորդ
թագաւորը:
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

1.- Ըսէ՛ մէկ բառով:
«աղ մատուցել»

Երկրորդականի անկիւն

----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.- Ե՞րբ հիմնուեցաւ Սուրբ Յակոբ
Կիրակնօրեայ Դպրոցը:
19-5.- Ս. Յակոբ Մծբնայ հայրապետը
ո՞ր Տիեզերական ժողովին
մասնակցեցաւ, ո՞ր տարին:
ա. Ն----------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:
------------------10. Ինչո՞ւ Բարթողիմէոս առաքեալ
դաշոյնով կ’երեւի նկարներուն մէջ:
Որովհետեւ դաշոյնով
ն----------- է:

6.- Ս. Գրիգոր Նիւսացի
ո՞ր Տիեզերական ժողովին
մասնակցեցաւ, ո՞ր տարին:
ա. Կ-----------------բ. 3--

director@sourphagop.org						
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Կիրակնօրեան պիտի
ունենայ Ս. Ծննդեան իր
յայտագիրը
եւ
Կաղանդ Պապան Կիրակնօրեայ Դպրոց
պիտի այցելէ

Յունուար 3, 2015-ին
www.sourphagop.org
16-րդ Տարի

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