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Այս թիւով.......

WWW.SOURPHAGOP.ORG (16-րդ տարի)

Մայիս Ամսուան Բացատրական 
Տօնացոյց             Էջ 2-7
 Յիսուսի Համբարձումը
 Երկրորդ Ծաղկազարդ
 Համբարձման Տօնը
 Սուրբ Հռիփսիմեանց Կոյսեր
 Տօն Կաթուղիկէ Սբ. Էջմիածնի

Սարդարապատ                Էջ 8

1 9 1 8  Թ ո ւ ա կ ա ն ի  Մ ա յ ի ս ե ա ն 
Հերոսամարտը եւ Հայ Եկեղեցին    Էջ 9

5-րդ Պատուիրանը             Էջ 10

Եզակի գիրեր             Էջ 10

Հոգեգալուստ               Էջ 11

Շարական Հոգեգալուստի           Էջ 11

Ո՞րն է Ճիշդ Պատասխանը      Էջ 12-15

Ամավերջի Հանդէս            Էջ 16

Մայիս 2016 (ԻԳ տարի թիւ 9)

Խաչքարի Հեղինակ՝ Ժողովրդական Վարպետ, 
Ռուբեն Նալբանդյան

Հ...Համբարձում

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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Մայիս Ամսուան Բացատրական Տօնացոյց
Եշ. 5 Տօն Քրիստոսի Համբարձման
Կիր. 8 Երկրորդ Ծաղկազարդ
Կիր. 15 Հոգեգալուստ (Պենտէկոստէ), Բարեկենդան Եղիական Պահոց
Կիր. 22 Յիշատակ Եղիա մարգարէի
Բշ. 23 Ս. Հռիփսիմեանց Կոյսեր
Գշ. 24 Ս. Գայիանեանց Կոյսեր
Եշ. 26 Սրբոց Յովհաննու Կարապետին եւ Աթանագինեայ եպիսկոպոսին
Շբթ. 28 Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան Տարեդարձ (98-ամեակ)
Շբթ 28. Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ (Ելն ի Վիրապէն)
Կիր. 29 Տօն Սրբոյ Էջմիածնի
Գշ. 31 Ս. Նունէ եւ Մանէ Կոյսեր

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:

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 

40-րդ օրը:
 Յարութենէն ետք, Յիսուս իր աշակերտներուն երեւնալէ ետք, 40-րդ 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 
համաձայն Թադէոս ու Բարթողիմէոս Առաքեալները Հայաստան կու գան հիմնելու 

Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին:
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Համբարձման Տօնը
Համբարձումն եկաւ ծաղկունքը ալվան
Զուգել են հանդեր նախշուն գորգերով:
Փունջ-փունջ աղջիկներ սարերը ելան
Վիճակ հանելու աշխոյժ երգերով:

Յովհաննէս Թումանեանի «Անոյշ»-էն

Ի՞նչ տօն կը նկարագրուի վերի քառեակին մէջ:

 «Համբարձում» բառը որպէս արմատ ունի 
հին հայերէնի՝ գրաբարի «համբառնալ» բայը: Կը նշանակէ վեր բարձրանալ, վեր ելլել:
 Խաչելութենէն ետք յարութիւն առնելով՝ Յիսուս Քրիստոս երկրի վրայ մնաց 
քառասուն օրեր եւս: Այդ ընթացքին, հանդիպելով առաքեալներուն՝ պատուիրեց անոնց 
երթալ Ձիթենեաց լեռը: Այդ լերան վրայ Յիսուս օրհնեց զանոնք, պատուիրեց անոնց 
քարոզել ու տարածել քրիստոնէութիւնը: Այնուհետեւ Ան բարձրացաւ երկինք: Երկրէն 
երկինք Յիսուսի այս փոխադրութիւնը Նոր Կտակարանին մէջ կը կոչուի «Համբարձում»: Ս.  
Յարութեան տօնին մէջ «Համբարձումը» 35 օրուայ շարժականութիւն ունի եւ ամէն տարի 
Ս. Զատկուան Կիրակիին յաջորդող 40-րդ օրն է, որ միշտ Հինգշաբթի կ’ըլլայ:

Տօնակատարութիւնները

 Համբարձման տօնին նախորդող գիշերը ժողովուրդին կողմէ անուանուած է 
Համբարձման գիշեր: Այդ գիշեր աղջիկները ծաղիկներ կը հաւաքեն եւ եօթ աղբիւրներէ ջուր 
կը լեցնեն մէկ սափորի մէջ: Հաւաքուած ծաղիկներով փունջ 
կը կապեն եւ անով կը ծածկեն սափորի բերանը: Գիւղերուն 
մէջ, սափորը կը դնեն դուրսը, բաց երկնքի տակ, որպէսզի ան 
ծածկուի համբարձման ձօղով:
 Առաւօտեան, աղջիկները տարբեր բանաստեղծական 
քառեակներ կը գրեն եւ կը դնեն այս սափորին մէջ: Վերջապէս 
հերթով կը հանեն գրուած երգերը այն հաւատքով, թէ անոնց 
մէջ ինչ որ գրուած է, կ’իրականանայ: Ահա այդ պատճառով 
այս երգերը կը կոչուին վիճակի երգեր: Այսինքն, իբրեւ թէ 
երգերուն մէջ գրուածը վիճակուած ըլլայ զանոնք հանող 
աղջիկներուն: 
 Երջանիկ ապագայի յոյսով վիճակ ձգելու այս գեղեցիկ 
սովորութիւնը ժողովուրդին մէջ յայտնի է «Ջան Գյուլում» 
անունով:
 Դե հանի՛ր աղջի
 Վիճակն ի բարին
 Երգերով գովենք
 Էն իգիթ եարին

կամ 
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Համբարձման Տօնը (շար.)
 Եկաւ համբարձում
 Ծաղկով զարդարուած
 Մեր բաղտին հարցում
 Ո՞վ է մեզ գրուած

Աւանդութիւններ

 Ըստ ժողովրդական 
աւանդութեան՝ Համբարձման գիշերը 
բոլոր ծաղիկներն ու բոյսերը կը սկսին 
իրար հետ զրուցել եւ ըսել, թէ իրենք 
ի՞նչ ցաւ կրնան բուժել, կամ իրենց 
արմատներուն մօտ ի՞նչ գանձ կայ 
պահուած: Ահա այս պատճառով 
մարդիկ այդ գիշեր կը փորձեն հասկնալ 
ծաղիկներու լեզուն որպէսզի իմանան անոնց գաղտնիքները: Համբարձման գիշերուայ 
մասին հայոց մեծ բանաստեղծը գրած է՝

       Համբարձման գիշեր, էն դիւթիչ գիշեր
       Կայ հրաշալի երջանիկ վայրկեան
       Բացւում են ոսկի երկնքի դռներ,

        
 Ներքեւ պապանձում, լռում ամէն բան,
 Ու Աստուածային անհաս խորհրդով
 Լեցւում բովանդակ անոր սուրբ գթով:

  Յովհաննէս Թումանեան «Անոյշ»-էն
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 Ս. Էջմիածնի Մայր Տաճար
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Սուրբ Հռիփսիմեանց Կոյսեր
 Հայաստանեայց եկեղեցւոյ պատմութեան մէջ վասն հաւատքի նահատակութեան  
օրինակները անպակաս են: Այս օրինակներէն մէկն է Հռիփսիմէ անունով կոյս մը որ 
յաջողեցաւ հաւատքի ոյժով դիմադրել օրուան թագաւորին՝ Տրդատ Գ.ին:
 Ս. Հռիփսիմէ քրիստոնեայ հաւատացեալ մըն էր որ Հռոմի մէջ քրիստոնեաներու 
դէմ Դիոկղետիանոս կայսրին կողմէ կատարուած հալածանքներէն փախչելով 
կ’ապրէր Գայիանէ կոյսի գլխաւորած հաւատացեալ կոյսերու խումբին հետ: Այս 
խումբը հաստատուած էր Հնձաններ կոչուած վայրի մը մէջ, Վաղարշապատէն ոչ շատ 
հեռու:
 Հայաստանի այդ ժամանակաշրջանի թագաւորը՝ Տրդատ Գ., որ տակաւին 
հեթանոս էր, ուզեց ամուսնանալ Հռիփսիմէի հետ: Հռիփսիմէն անշուշտ մերժեց, 
որովհետեւ չէր ուզեր կին ըլլալ կռապաշտ թագաւորին: Հռիփսիմէի ժխտական 
կեցուածքին որպէս հետեւանք, թագաւորը սպաննել տուաւ ոչ միայն Հռիփսիմէն, այլ 
նաեւ Գայիանէն եւ անոր ընկերակիցները:  Այս դէպքէն 9 օրեր ետք Խոր Վիրապէն 
ազատ արձակուած Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ թաղեց նահատակները եւ զանոնք դասեց 
սուրբերու կարգին: Այսպէս, նահատակուած 37 կոյսերը կոչուեցան Հռիփսիմեանց 
կամ Գայիանեանց կոյսեր որոնք մեր եկեղեցիներէն ներս կը յիշատակուին Սուրբ 
Էջմիածնի տօնին նախորդող Երկուշաբթին եւ Երեքշաբթին:  
 Ստեփանոս Օրբելեանը կը գրէ թէ մինչեւ 13-րդ դար կաթողիկոսարանին մէջ կը 
պահուէին Հռիփսիմէի մասունքները, որոնք Հռոմկլայի գրաւման ժամանակ (1292) 
մամլուքները տարած են Եգիպտոս՝ որպէս աւար: Հռիփսիմէի գերեզմանը կը գտնուի  
Էջմիածնի Սուրբ Հռիփսիմէ վանքին մէջ:

Սրբուհի Գայիանէ

Սրբուհի Հռիփսիմէ Տրդատ Գ. թագաւոր
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Տօն Կաթուղիկէ Սբ. Էջմիածնի
 Հայոց եկեղեցւոյ մեծ տօներէն է Սբ. Գրիգոր Լուսաւորչի տեսիլքով 
Կաթուղիկէ Սբ. Էջմիածնի հիմնադրման տօնը: Ըստ աւանդութեան՝ Խոր 
Վիրապի բանտարկութենէն դուրս գալէ ետք, Սբ. Գրիգոր Լուսաւորիչ կը 
տեսնէ նշանաւոր տեսիլքը, ուր Միածինը, ողողուած հրաշափառ լոյսով, կ’իջնէ 
երկինքէն եւ ոսկէ ուռնով կը զարնէ Սանդարամետի գետնափոր մեհեանը` ցոյց 
տալով այն տեղը, ուր պէտք է կառուցուէր հայոց սուրբ հաւատքի տաճարը: 
Այստեղէն է յառաջացած «Էջմիածին» անունը, այսինքն էջ՝ (գրաբար) իջաւ 
Միածինը: 

 Սբ. Գրիգոր Լուսաւորիչը իր տեսիլքը կը պատմէ հայոց Տրդատ 
թագաւորին: Արքայի հովանաւորութեամբ կը կառուցուի Սբ. Էջմիածնի 
Աստուածածնին նուիրուած Կաթողիկէ Մայր Տաճարը: Քրիստոսի իջման 
տեղն ալ  կառուցուած է Իջման Սբ. Սեղանը: 

 Էջմիածնի կառուցման աշխատանքներուն ժողովուրդի հետ 
մասնակցած են նաեւ Տրդատ թագաւորը եւ Աշխէն թագուհին: Ըստ Մաղաքիա 
պատրիարք Օրմանեանի Ծիսական բառարանին «կաթուղիկէ» կը նշանակէ 
աթոռանիստ մայր եկեղեցի, եւ այս անունը յատուկ տրուած է Էջմիածնի Մայր 
տաճարին: Սակայն մէկ այլ իմաստով կաթուղիկէ են անուանուած  գմբեթ 
ունեցող բոլոր եկեղեցիներն ընդհանրապէս, իսկ աստուածաբանութեան 
մէջ այդ անուանումը համարուած է եկեղեցւոյ ընդհանրականութեան 
խորհրդապատկերը: 

 Այս երեք իմաստներն ալ կը համապատասխանեն Էջմիածնի Մայր 
Տաճարին, քանի որ այն աթոռանիստ եկեղեցի է, գմբեթաւոր եւ ընդհանրական 
է բոլոր հաւատացեալներու համար: Կաթուղիկէ Սբ. Էջմիածնի տօնը կը նշուի  
Սբ. Զատիկէն 64 օրեր ետք  կամ Հոգեգալստեան կիրակիին յաջորդող երկրորդ 
Կիրակին: 

 Տօնի օրը կը մատուցուի Սբ. Պատարագ, իսկ ժամերգութիւններու 
ընթացքին այլ շարականներու հետ կ’երգուի նաեւ «Էջ Միածինն ի Հօրէ» 
շարականը, որ գրած է 8-րդ դարու կաթողիկոս Սահակ Ձորափորեցին: 

 Շարականը Գրիգոր Լուսաւորչի տեսիլքի եւ տաճարի կառուցման 
մասին է:
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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:

ը զ

զ ե թ

թ զ ա ը է ե

գ դ ե զ թ բ

ե դ

զ թ բ է ե գ

է գ ը ե զ դ

դ է գ

ա է

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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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 
Աշխարհի տարբեր երկիրներէն ժամանած հրեաներուն, որոնք եկեր էին 
Պենտէկոստէ (Զատիկէն 50 օրեր ետք նշուող)  երկու տօները տօնելու
 ա.   Առաջին հունձքը Տիրոջ նուիրելու Տօնը
 բ.  Սինա լերան վրայ Աստուծոյ տասնաբանեայ պատուիրաններուն 
տուչութեան: Նկատելով որ Քրիստոսի յարութիւնը եւ Հոգեգալուստը 
տեղի ունեցան Մէկշաբթի օրը, Մէկշաբթին դարձաւ Տէրունի օր եւ 
կոչուեցաւ Կիրակի:

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,
    ԶՈր որպէս համագոյ (Հօր եւ Որդւոյ) քարոզեցին:

    Օրհնութիւն երկինքին, Հօրմէ Բխող Սուրբ Հոգիին.
    Որով առաքեալներ լեցուեցան, որպէս անմահ բաժակէն.
    Եւ հրաւիրեցին երկիրս դէպ երկինք:
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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 ---------------
-------:
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը
Նախակրթարան Ա., Բ. եւ Գ. դասարաններու անկիւն

1.- Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք 
Մայրերու օրը:
ա. Մայիս 8
բ. Մայիս 11
գ. Մայիս 12
դ. Մայիս 13

2.- Ասոնցմէ ո՞ր մէկը սխալ է:
ա. Նոր Կիրակի
բ. Սրճագոյն 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.- Հոգեգալուստը շաբթուան ո՞ր 
օրուան կը զուգադիպի:
ա. Կիրակի
բ. Երկուշաբթի
գ. Երեքշաբթի
դ. Չորեքշաբթի

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 քանիերո՞րդ
տարեդարձն է:
ա. 96
բ. 98
գ. 94
դ. 97

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.- Ո՞րն է Կիրակիներուն ճիշդ 
շարքը:
ա. Կրկնազատիկ, Կանաչ Կիրակի, 
Կարմիր Կիրակի
բ. Կանաչ Կիրակի, Նոր Կիրակի, 
Կարմիր Կիրակի
գ. Նոր Կիրակի, Կարմիր Կիրակի, 
Կանաչ Կիրակի
դ. Կանաչ Կիրակի, Կարմիր Կիրակի, 
Կրկնազատիկ
 
2.- Աշխարհամատրան Կիրակին կը 
կոչուի նաեւ.
ա. Կանաչ Կիրակի
բ.  Կարմիր Կիրակի
գ.  Կրկնազատիկ
դ.  Նոր Կիրակի:

3.- Յիսուս իր յարութենէն քանի՞ օր 
ետք Համբարձաւ:

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

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

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

6.- Յովհաննէս Թումանեան իր  
ո՞ր գործին մէջ Համբարձումի 
աւանդութիւնները կը նկարագրէ:

ա.- Շունն ու Կատուն
բ.- Անոյշ
գ.- Սուտլիկ Որսկանը
դ.- Գիգոր

7.- Հին Կտակարանի ո՞ր 
դէպքը նշուած է Հայաստանի 
հանրապետութեան զինանշանին 
վրայ:

ա. Տասնաբանեան
բ.  Նոյի Տապանը
գ.  Աշխարհի ստեղծագործութիւնը
դ.  Բաբելոնի Աշտարակը

8.- Ամբողջացո՛ւր 5-րդ 
պատուիրանը:

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

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

 Մայիս -- ին:

10. Ո՞վ էր Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը Մայիս 1918-ին:

 ---------- Ե. Սուրենեանց
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը
Երկրորդականի անկիւն

1.- Ե՞րբ ստորագրուեցաւ Սեւրի 
Դաշնագիրը:

Օ------------ --, 19--

2.- Ո՞րն է հետեւեալ օրերուն շիտակ 
շարքը.
   
ա. Երկրորդ Ծաղկազարդ, 
Հոգեգալուստ, Համբարձում, Տօն Սբ. 
Էջմիածնի
բ. Երկրորդ Ծաղկազարդ, 
Հոգեգալուստ, Համբարձում. Տօն Սբ. 
Էջմիածնի:
գ. Համբարձում, Երկրորդ 
Ծաղկազարդ, Հոգեգալուստ, Տօն Սբ. 
Էջմիածնի:
դ. Տօն Սբ. Էջմիածնի, 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.- Հոգեգալուստը Համբարձումէն 
քանի՞ օր ետք տեղի ունեցաւ:
ա. Հինգ
բ.  Տասը
գ.  Տասնըհինգ
դ.  Քսան

7.- Աստուածաշունչին ո՞ր գիրքին 
մէջ կը կարդանք Հոգեգալուստին 
մասին:
ա. Աւետարաններ
բ.  Առաքեալներուն գործեր
գ.  Պօղոսի նամակներ
դ.  Ընդհանրական նամակներ

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

 ................:

9.- Շաբթուան ո՞ր օրը Կը տօնենք Սբ. 
Հռիփսիմեանց կոյսերուն յիշատակը.

 -------------------------:

10.- Սուրբ Էջմիածնի տօնին 
նախորդող Շաբաթ օրը ի՞նչ կը 
տօնենք:
 .................................:
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Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ

Սուրբ Յակոբ Կիրակնօրեայ Դպրոց
2015-2016 Տարեշրջանի (36-րդ)

Ամավերջի Հանդէս՝
Կիրակի՝ 22 Մայիս, 2016

ժամը 13:30-ին
Բաստրմաճեան Սրահ

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

Հեռ. (514)-513-4224 email  director@sourphagop.org

Կայքէջ՝

www.sourphagop.org
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Ամսաթերթ՝

«Մաշտոցի Արձագանգ»
www.sourphagop.org/մաշտոցի_արձագանգ
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