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Նոյեմբեր ամսուան բացատրական տօնացոյց
Շբթ. 5
Տօն՝ Սուրբ Հրեշտակապետերու Գաբրիէլի եւ Միքայէլի
Շբթ. 12 Տօն՝ Սուրբ Առաքեալներու Անդրէասի եւ Փիլիպպոսի
Բշ. 14
Ս. Անդրէ Զօրավար
Շբթ. 19 Տօն Ամենայն Սրբոց, Հնոց եւ Նորոց, Յայտից եւ Անյայտից
Կիր. 20 Բարեկենդան Յիսնակի Պահոց
Բշ. 21
Ա. օր Յիսնակի Պահոց, Սբ. Կոյսի Տաճար Ընծայում
Շբթ. 26 Սբ. Գրիգորի եւ Նիկողայոսի
Բշ. 28
Սբ. Կուսանաց Յուլիանէի եւ Վասիլուհիի
Պահքի Օրեր: 2, 4, 9,11, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 30

Տօն՝ Սուրբ Առաքեալներու Անդրէասի եւ Փիլիպպոսի
Անդրէաս առաքեալը եղբայրն էր Պետրոս առաքեալի, որ իրեն պէս ձկնորս էր: Սկիզբը,
Անդրէասը աշակերտած է Ս. Յովհաննէս Մկրտիչին եւ Յիսուսը գտնելէ ետք, անմիջապէս
իր եղբայրը Պետրոսը գտած ու ըսած է անոր. «Մեսիան գտանք» (Յովհ. 1.35-42): Ըստ
աւանդութեան, Ս. Անդրէաս առաքեալ կը քարոզէ Յունաստանի եւ փոքր Ասիոյ մէջ եւ կը
նահատակուի X ձեւով խաչի մահով, Յունաստանի մէջ:
Փիլիպպոս առաքեալը Բեթսայիդայէն էր, Անդրէասի եւ Պետրոսի քաղաքէն: Յիսուս էր
որ երբ Գալիլիա գացած ատեն Փիլիպպոսը տեսաւ, անոր ըսաւ. «Հետեւէ՛ ինծի»: Անդրէասն
ալ իր կարգին գտաւ Բարթողիմէոսը՝ «Նաթանայէլը» եւ զայն Յիսուսի ներկայացուց (Յովհ.
1.43-51): Ըստ աւանդութեան կը նահատակուի Եփեսոսի մէջ խաչի մահով:
Հայաստանեայց Եկեղեցին Ս. Անդրէասի եւ Ս. Փիլիպպոսի յիշատակը կը տօնէ Խաչի
9-րդ Կիրակիին յաջորդող Շաբաթ օրը:

Տօն՝ Ամենայն Սրբոց (բոլոր սուրբերուն՝ հիներուն եւ
նորերուն, յայտնիներուն եւ անյայտներուն)
Հայ Եկեղեցին այս տօնով կը նշէ բոլոր այն սուրբերուն յիշատակը, որոնց անունները
չեն անցած Տօնացոյցի կամ եկեղեցական օրացոյցի մէջ, սակայն անոնց սուրբ անունները
գրուած են Երկնքի արքայութեան սրբազան մատեանին մէջ:
Քրիստոնէական հալածանքներու եւ հաւատքի համար մղուած բազմաթիւ
պատերազմներու ժամանակ շատեր նահատակուած են, որոնց անունները, ցաւոք, չեն
պահպանուած եւ չեն հասած մեզի: Ուստի, եկեղեցին հաստատած է այս նուիրական տօնը
անոնց յիշատակը ոգեկոչելու համար: Անձեր, որոնք իրենց թանկ արիւնը հեղեցին յանուն
Քրիստոսի և անոր խորհրդաւոր մարմնին` եկեղեցւոյ շինութեան համար:
Այս տարի կը տօնենք Շաբաթ՝ Նոյեմբերի 19-ին:
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Յիսնակ

Յիսնակը, 50 օրերու միջոց մըն է, որուն ընթացքին կը պատրաստուինք տօնելու
Յիսուսի ծնունդն ու աստուածայայտնութիւնը, որ տեղի կ’ունենայ Յունուար 6-ին: Յունուար
6-էն 50 օրեր դէպի ետ հաշուելով կը հասնինք Նոյեմբեր 18-ին, հետեւաբար այդ թուականին
ամենէն մօտ Կիրակին Յիսնակի Բարեկենդանն է:
Կար ժամանակ, երբ Յիսնակի ամբողջ տեւողութեան պահք կը պահուէր, Ս.
Յարութեան նախորդող մեծ պահքին պէս: Սակայն ներկայիս սովորական Չորեքշաբթիի
եւ Ուրբաթի պահքերէն զատ երեք շաբաթներու վերածուած է Յիսնակի Պահքը: Առաջին
շաբաթը Յիսնակի Պահք, Դեկտեմբերին՝ Ս. Յակոբի պահք, իսկ Յունուարին՝ Ս. Ծննդեան
պահք:

Սուրբ Գրիգոր Սքանչելագործ

Ս. Գրիգոր Սքանչելագործ ծնած է Պոնտոսի (Սեբաստիա) Նէոկեսարիա քաղաքին,
ազնուական ընտանիքի մը մէջ, շուրջ 210 թ.: Գրիգոր մտադիր էր հմտանալ օրէնսգիտութեան
և հռետորութեան մէջ, սակայն Աստուած անոր եւ իր եղբօր համար այլ ճանապարհ
նախասահմանած էր: Անոնք ուսում ստացան Աթէնքի մէջ, ապա՝ Պաղեստինեան Կեսարիա
քաղաքին մէջ, աշակերտելով այն ժամանակուայ ամենահեղինակաւոր քրիստոնեայ
մտաւորականին՝ Որոգինեսին: Նէոկեսարիա վերադառնալով` Գրիգոր կը ձեռնադրուի
քաղաքի եպիսկոպոս: Աւանդութեան համաձայն, Ս. Գրիգորի եպիսկոպոս ձեռնադրուելու
օրերուն Նէոկեսարիոյ մէջ հազիւ 17 քրիստոնեայ կար, իսկ մահուան օրերուն՝ ընդամէնը
17 հեթանոս: Իր անուան հետ կապուած բազմաթիւ հրաշքներու համար արժանացած է
«Սքանչելագործ» մակդիրին:
Ս. Գրիգոր աչալրջութեամբ կառավարեց թէ՛ իրեն վստահուած թեմն ու ժողովուրդը
և թէ՛ եղաւ մեծ մատենագիր՝ թողելով բազմաթիւ աստուածաբանական երկեր:
Ան վախճանած է 270 թ. խաղաղ մահուամբ: Հայ Առաքելական Եկեղեցին Ս. Գրիգոր
Սքանչելագործի, Նիկողայոս Հայրապետի և Միւռոն եպիսկոպոսի յիշատակը կը տօնէ Ս.
Խաչի Ժ. Կիրակիին յաջորդող Շաբաթ օրը:

Սուրբ Նիկողայոս Զմիւռնացի՝ սքանչելագործ հայրապետը

Ս. Նիկողայոս Հայրապետը ծնած է Փոքր Ասիոյ Լիկիա գաւառի Բաթարա քաղաքին
մէջ (ներկայիս Անթալիայի մօտիկ): Փոքր հասակէն կորսնցուցած է մեծահարուստ եւ
բարեպաշտ ծնողքը եւ մեծցած է իր մօրեղբօր ՝ Նիկողայոս Երէց եպիսկոպոսի խնամքին
ներքեւ: Աւետարանական պատգամը՝ «Ինչ որ ունիս՝ ծախէ եւ աղքատներուն տուր» (հմմտ.
Մտթ. 19.21), իր կեանքի նշանաբանը կը դարձնէ՝ իր խնամքը տարածելով աղքատներուն,
հիւանդներուն, բանտարկեալներուն եւ որբերուն վրայ: Ժողովուրդի կամքով կը դառնայ
Զմիւռնիոյ եպիսկոպոսը: Հալածանքներու ընթացքին կ’աքսորուի, սակայն չի դադրիր
ամենուրէք Աւետարանը քարոզելէ: Խաղաղութիւն վերահաստատուելուն պէս կը
վերադառնայ իր աթոռը, կը մասնակցի 325 թ. Նիկիոյ Տիեզերական ժողովին: Կը մահանայ
326թ.: Ընդհանրական Եկեղեցւոյ ամենասիրուած սուրբերէն է` առաւելաբար յայտնի Santa
Claus անունով:
director@sourphagop.org						
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Հրեշտակներու քանդակներ Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյ ճակատին

Հրեշտակի բարձրաքանդակը Աղթամար
վանքի Ս. Խաչ եկեղեցւոյ ճակատին

«Հրեշտակը եւ Ս. Մարիամը»1330-ի Կիրակոս
Աղբակեցիի «Աւետում» մանրանկարը

Ս. Յուլիանէ եւ Վասիլուհի կոյսերու յիշատակութեան օր

Յուլիանէ և Վասիլուհի անունով շատ կոյսեր կան Տօնացոյցերու մէջ: Բայց հայկական
Տօնացոյցին մէջ յիշատակուողները Նիկոմիդիա քաղաքէն են: Ս. Յուլիանէն (†304) մանուկ
հասակէն ինքզինք նուիրած է կուսական կեանքին: Դիոկղետիանոս կայսեր հալածանքներու
օրերուն մերժած է հեթանոս երիտասարդի մը ամուսնութեան առաջարկը եւ տարուած է
դատարան: Երբ բազմաթիւ չարչարանքներէն եւ փորձութիւններէն յետոյ սրբուհիին կը հանեն
այրելու, խարոյկն ինքն իրեն կը մարի: Սա առիթ կը դառնայ բազմաթիւ ներկաներու դարձին,
որոնք նոյն տեղ կը նահատակուին: Իսկ Ս. Յուլիանէն կը գլխատուի 19 տարեկանին:
Հայ Առաքելական Եկեղեցին Ս. Յուլիանէ եւ Վասիլուհի կոյսերու յիշատակը կը տօնէ
Յիսնակի կիրակիին յաջորդող երկուշաբթի օրը:
Ս. Վասիլուհին եւս († 303), որ իննամեայ աղջնակ էր, Դիոկղետիանոս կայսեր հալածանքներու
օրերուն կը մատնուի տանջանքներու, սակայն անվնաս դուրս կու գայ փորձութիւններէն
առիթ դառնալով իր դատաւորի դարձին:
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Սուրբ Հրեշտակապետերու Գաբրիէլի եւ Միքայէլի Եւ Ողջ Երկնային Զօրքի
Յիշատակութեան Օր
Նոյեմբեր ամսուան առաջին կամ երկրորդ
Շաբաթ օրը, Հայց. Եկեղեցին կը յիշատակէ
հրեշտակապետեր Գաբրիէլի եւ Միքայէլի տօնը:
Հրեշտակ կը նշանակէ պատգամաւոր, առաքեալ՝
«ղրկուած»: Նախապէս անոր կը տրուէր երկնային
դեսպան, պատգամաւոր, եւ կամ սուրհանդակ
նշանակութիւնը: Աստուածաշունչը կը վկայէ
որ հրեշտակները իբրեւ լուսեղէն՝ ստեղծուած
են առաջին օրը, լոյսի հետ միասին: Անոնք
ժամանակի ներգործութենէն չեն ազդուիր եւ
սեռային յատկանիշներ չունին:
Հայ եկեղեցւոյ հրեշտակաբանութեան
համաձայն՝ հրեշտակները անմարմին հոգիներ
Մ ի ք ա յ է լ հ ր ե շ տ ա կ ա պ ե տ ը Ի ս ր ա յ է լ ի են. ըմբռնելի, ինքնիշխան, միշտ շարժման մէջ
ժողովուրդին համար մարտնչելու ընթացքին: եղող եւ անսեռ: Անոնք անմահ սպասաւորներ են:
Երուսաղէմ, ձեռ. 2027, էջ 4բ, Աստուածաշունչ Ըստ եկեղեցւոյ Սուրբ հայրերուն՝ հրեշտակները
1266 թ. Կիլիկիա, ծաղկող՝ Թորոս Ռոսլին
իբրեւ լուսեղէն էակներ, ստեղծուած են
արարչագործութեան առաջին օրը՝ լոյսի հետ
միասին: Աստուծոյ հրահանգով, անոնք կոչուած են սպասաւորելու մարդ արարածին:
Հետեւաբար, անոնք ծառայող հոգիներ են, որոնք երկնաբնակ ըլլալով հանդերձ, իրենց
մասնակցութիւնը կը բերեն նաեւ երկրաւոր կեանքի ընթացքին. Անոնք կ’աշխատին
ժամանակի եւ տարածքի մէջ, մարդու հետ եւ մարդու համար:
Հրեշտակներուն կը կոչեն նաեւ Աստուծոյ պատգամաւորներ, որոնք
կ’իրականացնեն Տիրոջ կամքը: Սուրբ Գիրքը կը վկայէ որ անոնք անհամար են: Ըստ Ս.
Դիոնիսիոս Արիսպագացիի՝ անոնք ունին իննը դաս՝ Աթոռներ, Քերովբէներ, Սերովբէներ,
Տէրութիւններ, Զօրութիւններ, Իշխանութիւններ, Պետութիւններ, Հրեշտակապետեր եւ
Հրեշտակներ:
Աստուածաշունչին մէջ հրեշտակներու մասին ակնարկութիւնները շատ են: Անոնք
կը ներկայացուին իբրեւ բազմաթիւ, մեծագործ եւ զօրաւոր էակներ: Հին Կտակարանին
մէջ անոնք Աստուծոյ ներկայացուցիչները կը նկատուին, միջնորդներ հոգեւոր եւ նիւթեղէն
աշխարհներուն միջեւ: Անոնք ունին իրենց ղեկավարները որոնցմէ ամենէն աւելի ծանօթ
են Գաբրիէլը եւ Միքայէլը: Հին միջնադարեան մանրանկարչութեան մէջ յատկապէս, կը
գտնենք Գաբրիէլ հրեշտակապետի պատկերը, Տիրամօր աւետելու ատեն:
Գաբրիէլ անունը, որ կը նշանակէ «Աստուծոյ այր», բարձրեալի անմիջական
պաշտօնեան է, որուն վերապահուած է Տիրոջ վերին խորհուրդները տարածելու շնորհը:
Այս հրեշտակապետն էր, որ ուղղարկուած էր Տիրոջ կողմէ Ս. Կոյս Մարիամին, հաղորդելու
բարի լուրը՝ իսկ Զաքարիային՝ Ս. Յովհաննէս Մկրտիչի ծննդեան աւետիսը:
Միքայէլ անունը, որ կը նշանակէ «Ո՞վ է Աստուծոյ նման», երկնաւոր Արքայի փառքի
եւ անոր ժողովուրդին պաշտպանութեան համար մարտնչողն է. ան՝ որուն տրուած է
կառավարելու եւ թագաւորելու շնորհ: Միքայէլ հրեշտակապետի անունը, չորս անգամ
վկայակոչուած է Ս. Գրքին մէջ: (Դան. 10.13, 12.1, Յուդ. 1.9, Յայտ. 12.7):
director@sourphagop.org						

5

Մաշտոցի Արձագանգ						

Նոյեմբեր 2016

Պահուած բառ
հ

ո

գ

ե

ճ

ա

շ

ա

կ

ե

լ

գ

ո

ր

դ

ե

գ

ի

ր

ա

ա

կ

ե

ա

գ

ա

ր

ո

ւ

ն

ջ

ա

ն

ա

լ

ն

ե

լ

ա

կ

ա

խ

ա

ղ

ա

ն

ա

ձ

հ

ո

գ

ե

կ

ա

ն

ղ

ն

ա

կ

ա

ա

կ

ո

յ

ս

կ

ա

ն

չ

օ

ա

ր

ն

պ

ա

տ

ա

կ

կ

տ

ա

ւ

ռ

ա

գ

ա

հ

ե

ր

դ

ա

տ

ա

ր

ա

ն

ի

պ

ա

լ

ա

տ

ր

ա

ր

ա

պ

ա

ս

ն

տ

ո

ւ

կ

կ

ա

ն

գ

ա

ռ

տ

բ

ա

ն

ա

կ

ա

յ

ի

ն

ն

ա

լ

ա

ն

ա

ր

ո

չ

ո

ւ

ե

լ

կ

ա

ն

ք

ն

ո

ւ

թ

ի

ւ

ն

թ

ք

ականջ, անակ, անքնութիւն, անառակ, բանակային, գանձարան, գահեր,
գարուն, գնահատանք, դատարան, ելակ, լելակ, կանչ, կախաղան,
կանանչ, կառապան, կտաւ, կանգառ, կոյս, հոգեճաշ, հոգեհանգիստ,
հոգեկան, ճաշակել, նպատակ, որդեգիր, չորանալ, չուել, պարարտ,
պալատ, ջանալ, սնտուկ,
պահուած բառ՝ 5 գիրով՝ պաղատանք, ժամացասութիւն
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Տօն Ընծայման Ս.
Աստուածածնի

Մարիամ դուստրն էր Յովակիմի
եւ Աննայի: Աւանդութենէն քաղելով
պատմութիւնը, գիտենք որ Աննա ամուլ
էր եւ Մարիամ ուխտի զաւակն էր անոնց:
Համաձայն այս ուխտին, երբ
Մարիամ երեք տարեկան եղաւ, ծնողքը
զայն ընծայեց տաճարին, որպէսզի
հոն նուիրեալ այրիներու եւ կոյսերու
խնամքին եւ հոգատարութեան ներքեւ՝
Աստուածային պաշտամունքով մեծնայ
եւ տաճարին ծառայէ:
Այս ընծայման տօնն է որ մեր
օրացոյցին մէջ արձանագրուած է «Տօն
Ընծայման Ս. Աստուածածնի երից ամաց
ի տաճարն»:
Աստուածամօր երեք տարեկանին
տաճար ընծայման տօնը, անփոփոխ
կերպով կը կատարուի 21 Նոյեմբերին:

ԱՌԻՆՋի Ս. Աստուածածին Եկեղեցին 2000թ

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 Ղուկասի Աւետարանին 9.14-17 .
հինգ, յիսունական, տասներկու, աչքերը, կշտացան, ձուկը,
հացը, կատարեցին
Որովհետեւ շուրջ ---------- հազար մարդ կար: Յիսուս
աշակերտներուն ըսաւ.
- Նստեցուցէք զանոնք ------------- հոգինոց խումբերով:
Անոնք -------------- հրահանգը եւ նստեցուցին բոլորն ալ: Ապա
Յիսուս առաւ հինգ --------- եւ երկու ---------, ----------- երկինք
բարձրացուց, օրհնեց, կտրեց եւ աշակերտներուն տուաւ՝ որ
բաժնեն ժողովուրդին: Բոլորն ալ կերան ու ------------------, եւ
աշակերտները աւելցած կտորները հաւաքելով՝
------------------ սակառ լեցուցին:
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Նախակրթարան Ա., Բ. եւ Գ. դասարաններու անկիւն
1.- Որո՞ւ տօնը այս տարի կը տօնենք
Նոյեմբեր 19-ին:
ա. Ս. Յովհաննէս Ոսկեբերան
Հայրապետին
բ. Ս. Գէորգին
գ. Ս. Անդրէաս եւ Ս. Փիլիպպոսին
դ. Բոլոր Սուրբերուն
2.- Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք
Ս. Գաբրիէլ եւ Ս. Միքայէլ
Հրեշտակապետերուն տօնը:
ա. Նոյեմբեր 5
բ. Նոյեմբեր 13
գ. Նոյեմբեր 7
դ. Նոյեմբեր 27
3.- Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք Սուրբ
Առաքեալներու՝ Անդրէասի եւ
Փիլիպպոսի տօնը:
ա. Նոյեմբեր 6
բ. Նոյեմբեր 12
գ. Նոյեմբեր 20
դ. Նոյեմբեր 17
4.- Ս. Կոյս Մարիամ քանի՞
տարեկանէն սկսեալ սկսաւ
Տաճարին մէջ ապրիլ:
ա. 3
բ. 12
գ. 20
դ. 7
5.- Յիսնակը, քանի՞ օրերու միջոց մըն
է:
ա. 6
բ. 13
գ. 50

դ. 7
6.- Քանի՞ հատ են Քրիստոսի Սուրբ
Եկեղեցւոյ խորհուրդները:
ա. 1
բ. 3
գ. 7
դ. 12
7.- Ըսէ՛ մէկ բառով. ոսկի բերան
ունեցող:
Ո-------ն
8.- Գրէ՛ Հրեշտակապետին անունը:
Մ-----9.- Գրէ՛ Հրեշտակապետին անունը:
Գ-----10.- Ի՞նչ էր Պետրոս Առաքեալին
եղբօրը անունը:
ա. Ս. Յովհաննէս Ոսկեբերան
Հայրապետ
բ. Ս. Փիլիպպոս
գ. Ս. Անդրէաս
դ. Ս. Գրիգոր
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Նախակրթարան Դ., Ե. եւ Զ. դասարաններու անկիւն
1.- Որո՞ւ տօնը այս տարի կը տօնենք
Նոյեմբեր 14-ին:
ա. Ս. Անդրէ Զօրավարին
բ. Ս. Գէորգին
գ. Ս. Անդրէաս եւ Ս. Փիլիպպոսին
դ. Բոլոր Սուրբերուն
2.- Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք Ս.
Կոյսին Տաճար ընծայումը:
ա. Նոյեմբեր 6
բ. Նոյեմբեր 13
գ. Նոյեմբեր 21
դ. Նոյեմբեր 27
3.- Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք Սուրբ
կուսանաց Յուլիանէի եւ Վասիլուհիի
տօնը:
ա. Նոյեմբեր 6
բ. Նոյեմբեր 22
գ. Նոյեմբեր 20
դ. Նոյեմբեր 28
4.- Այս տարի ե՞րբ է Յիսնակի պահոց
բարեկենդանը:
ա. Նոյեմբեր 6
բ. Նոյեմբեր 21
գ. Հոկտեմբեր 20
դ. Հոկտեմբեր 30
5.- Յիսնակի Բարեկենդանը
Նոյեմբերի ո՞ր օրուան ամենէն մօտ
Կիրակիին կը հանդիպի:
ա. 6
բ. 16
գ. 18
դ. 31

6.- Ո՞ր հրեշտակապետին անունին
իմաստը «Աստուծոյ այր» է:
ա. Գաբրիէլ
բ. Միքայէլ
7.- Ամբողջացո՛ւր հրեշտակներուն
դասերը:
Ք------ներ,
Ս------ներ,
Տ--------ներ
8.- Աստուածաշունչին մէջ ո՞ւր կը
կարդանք:

«Զգո~յշ, մի՛ արհամարհէք այս
փոքրիկներէն մէկը. գիտցէք, որ անոնց
հրեշտակները երկինքի մէջ միշտ կը
տեսնեն իմ երկնաւոր Հայրս»:

Աւետարան ըստ Մ-------սի --.-9.- Յիսուս քանի՞ բորոտներ բժշկեց
ըստ Ղուկասի 17.11-19-ին:
ա. 5
բ. 1
գ. 12
դ. 10
10.- Յիսուսի բժշկած բորոտներէն
քանի՞ հոգի վերադարձան
շնորհակալութիւն յայտնելու:
ա. 5
բ. 1
գ. 12
դ. 10
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը

Երկրորդականի անկիւն

1.- Որո՞ւ տօնը այս տարի կը տօնենք
Նոյեմբեր 21ին:
ա. Ս. Կոյսի Տաճար ընծայումին
բ. Ա. օր Յիսնակի Պահոց
գ. Ս. Անդրէասի եւ Ս. Փիլիպպոսի
դ. Բոլոր Սուրբերուն
2.- Յիսուսի ո՞ր Առաքեալը X ձեւով
խաչի մահով մահացաւ:
ա. Մատթէոս
բ. Թադէոս
գ. Բարթողիմէոս
դ. Անդրէաս
3.- Ամբողջացո՛ւր Պօղոս Առաքեալի
գրած նամակներուն ցանկը:.
ա. Հռոմայեցիներուն
բ. Ա. եւ Բ. Կ-----------ցիներուն
գ. Գ---------ցիներուն
դ. Ե---------ցիներուն
ե. Փ --------ցիներուն
զ. Կ.---------ցիներուն
է. Ա. եւ Բ. Թ-------------ցիներուն
ը. Ա. եւ Բ. Տ-----------սին
թ. Տ--------սին
ժ. Փ--------նին
ժա. Ե----------ցիներուն
4.- Մեր Եկեղեցւոյ 7 խորհուրդներէն
ո՞ր մէկը կը տրուի Ս. Պատարագին
ընդմէջէն:
ա. Մկրտութիւն
բ. Դրոշմ
գ. Ապաշխարութիւն
դ. Հաղորդութիւն

5.- Յիսնակը մեզի ո՞ր տաղաւարին
կը պատրաստէ:
______________________________
6.- Հայկական տօնացոյցին մէջ
յիշատակուող Ս. Յուլիանէ եւ Ս.
Վասիլուհի կոյսերը ո՞ր քաղաքէն են:
Ն-----իա
7.- Ս. Հաղորդութեան ընթացքին, Ս.
Սեղան ընծայուող ո՞ր երկու նիւթերը
կը փոխակերպուին Քրիստոսի
Մարմնին ու Արեան:
------ ու ----8.- Ո՞ր հրեշտակապետին անունին
իմաստը «Աստուծոյ այր» է:
ա. Գաբրիէլ
բ. Միքայէլ
9.- Ամբողջացո՛ւր Ղուկաս 6.31-ի
ոսկեղէն համարը:
Ինչ որ --------- -- ---------ձեզի -------՝ դուք ալ ------ ------անոնց:
10.- Ո՞ր հրեշտակապետին անունին
իմաստը «Ո՞վ է Աստուծոյ նման» է:
ա. Գաբրիէլ
բ. Միքայէլ
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Լուրեր՝ Կիրակնօրեայէն
ՕՐՀՆԵԱ’ ՏԷՐ: ՏԷՐ ԳԱՌՆԻԿԸ ԱՅՑԵԼԵՑ ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ
Կիրակի՝ 2 Հոկտեմբեր, 2016 մեր Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւը՝ Տէր Գառնիկ Աւագ
Քահանայ Գոյունեանը Դպրոց այցելեց Հոգաբարձութեան ներկայացուցիչ Տիար Նորայր
Պեզճեանի ընկերակցութեամբ տեղեկանալու մեր 2016-17 տարեշրջանի գործունէութեան,
շրջելով դասարանները:

ՍՐԲՈՑ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ
Կիրակի՝ 9 Հոկտեմբերին Սուրբ Յակոբ Կիրակնօրեայ Դպրոցը նշեց Սրբոց
Թարգմանչաց տօնը: Ուսուցիչներ անդրադարձան տօնին մանրամասնութիւններուն, որոնք
տեղ գրաւած էին «Մաշտոցի Արաձագանգ»ի Հոկտեմբեր 2016-ի Թիւին մէջ, երգեցին «Որք
Զարդարեցին», Ա, Բ, Գ ի մագաղաթներ պատրաստեցին, եւ օրուան Գիրքի Ցուցահանդէսին
ընդմէջէն 1 գիրք զատելով, իրենց հետ տուն տարին կարդալու...
Կիրակնօրեայ Դպրոցի աշակերտները սորվեցան Գարեգին Ա. Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց
խօսքերը թէ
«Առանց մեսրոպեան ոճով մարդակերտումի, խախուտ են բոլոր
կերտուածքները մեր ազգային կեանքին, ինչպէս խախուտ են
աւազահիմն ու հողաշէն կառոյցները աշխարհի...»:
«Հայ Գիրքը միւռո՜ն է մեր ժողովուրդի զաւակներուն համար:
Ան, որ Հայ Գիրք կը կարդայ, կը միւռոնուի հայութեամբ»:

2016-17 Տարեշրջան (37րդ) Գործունէութիւն՝
Ամէն Կիրակի Ժամը 10:30 – 13:10
Կայքէջ՝ www.sourphagop.org 16-րդ տարի
Ամսաթերթ՝ «Մաշտոցի Արձագանգ» 24-րդ տարի
www.sourphagop.org/մաշտոցի_արձագանգ
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