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Այս թիւով.......
Կիրակնօրեայ Դպրոցի Ամանորի եւ 
Սուրբ Ծննդեան Հանդէս   Էջ 1,14,15

Յունուար Ամսուան Բացատրական 
Տօնացոյց           Էջ 2-7
 Ճրագալոյց Ս. Ծննդեան
 Աստուածայայտնութիւն 
 Խթում
 Տաղ Սուրբ Ծննդեան
 Ջրօրհնէք
 Ճ ր ա գ ա լ ո յ ց  Ս .  Ծ ն ն դ ե ա ն 
Շարական
 Խորհուրդ Մեծ
 Յովնան մարգարէ
 Յովհաննու Կարապետ
 Սուրբ Սարգիս
 Սուրբ Ոսկեանց
 Ատովմանց
 
 
Յիսուսի Ծնունդը              Էջ 8
Պահուած Բառ                    Էջ 9
Ո՞րն է Ճիշդ Պատասխանը      Էջ 10-13

Այցելութիւն՝ Manoir Cartieville      Էջ 16

Յունուար 2018 (ԻԵ տարի թիւ 5)

Ամսուան Համարը
«Եւ Բանը մարդ եղաւ եւ մեր մէջ բնակեցաւ, եւ մենք տեսանք անոր փառքը. փառքը 
Միածինին, որ Հօրմէն եկաւ՝ շնորհքով եւ ճշմարտութեամբ լեցուն»: Յովհաննէս 1.14

WWW.SOURPHAGOP.ORG (18-րդ տարի)

Քրիստոս Ծնաւ եւ Յայտնեցաւ

Օրհնեալ է Յայտնութիւնն Քրիստոսի:

      Ս. Յակոբ Առաջնորդանիստ Մայր Եկեղեցւոյ 
Կիրակնօրեայ Դպրոցի Ամանորի եւ Սուրբ 
Ծննդեան յայտագիրը տեղի ունեցաւ Կիրակի, 
7 Յունուար 2018-ի ժամը 11:30-ին, Ս. Յակոբ 
Վարժարանի «Բաստրմաճեան» սրահին մէջ՝ ի 
ներկայութեան ծնողներու եւ բարեկամներու: 
  Աշակերտներ եւ հանդիսատեսներ 
յոտնկայս երգեցին Տէրունական աղօթքը: 
Ապա աշակերտները դարձեալ  յոտնկայս՝ 
աղօթեցին Ներսէս Շնորհալիի  «Իմաստութիւն 
Հօր՝ Յիսուս»ը  ու երգեցին Կիրակնօրեայի 
քայլերգը:
 Ապա խօսք առաւ Տնօրէնը՝ Թորոս 
Պապիկեան որ անդրադարձաւ Մանուկ Յիսուսի 
բացակայութեան Դեկտեմբեր ամսուան մէջ 
ուր Christmas-ի տիրական դէմքը Կաղանդ 
Պապան էր: Բացատրելէ ետք պատմական 
պատճառները որոնք 5-րդ  դարուն ստիպեցին   
Եւրոպայի եպիսկոպոսներուն փոխելու (շար.  
էջ 14)     

Կիրակնօրեայ Դպրոցի Ամանորի եւ 
Սուրբ Ծննդեան Հանդէս
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Յունուար ամսուան բացատրական տօնացոյց
Բշ. 1 Ամանոր
Ուր. 5 ՃրԱգԱԼՈՅց Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ Եւ ԱՍՏուԱԾԱՅԱՅՏՆուԹԵԱՆ 

Շբթ  6 ՏՕՆ ԾՆՆԴԵԱՆ Եւ ԱՍՏուԱԾԱՅԱՅՏՆուԹԵԱՆ ՄԵր ՏԻրՈՋ ՅԻՍուՍ 
ՔրԻՍՏՈՍԻ

Կիր. 7 Յիշատակ Մեռելոց  
Շբթ. 13 ՏՕՆ ԱՆուԱՆԱԿՈչուԹԵԱՆ ՄԵր ՏԻրՈՋ ՅԻՍուՍԻ ՔրԻՍՏՈՍի
Բշ. 15 Տօն Ծննդեան Ս. Յովհաննու Կարապետին
Կիր. 21 Բարեկենդան Առաջաւորաց պահքի
Ուր. 26 Յովնան մարգարէի յիշատակութեան օր
Շբթ. 27 Ս. Սարգիս զօրավար, որդին Մարտիրոս, 14 զինուորներու յիշատակութեան օր
Բշ. 29 Սրբոց Ատովմանց զօրավարացն
գշ. 30 Սրբոց Սուքիասանց վկայիցն
Պահքի Օրեր՝ 1, 2, 3, 4, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 31

Աստուածայայտնութիւն (Սուրբ Ծնունդ եւ Մկրտութիւն)
 Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի տնօրինութիւնները, որոնցմով Ան յայտնուեցաւ 
աշխարհին (գաբրիէլ հրեշտակապետի աւետումը, Յիսուս Մանուկին ծնունդը, ութօրեայ 
թլփատութիւնը, հովիւներու եւ մոգերու երկրպագութիւնը, քառասնօրեայ ընծայումը, 
ինչպէս նաեւ Յորդանան գետին մէջ մկրտուիլը) առաջին դարերուն կը տօնուէին միեւնոյն, 
Աստուածայայտնութիւն կոչուող, մեծ տօնախմբական շրջանին:
 Հետագային այս տօնի գրեթէ բոլոր յիշատակները առանձնացան՝ տարուայ մէջ 
բաժնուելով ըստ համապատասխան ամիսներու եւ օրերու: Մնացին միայն Ծնունդը եւ 
Մկրտութիւնը, որոնք ըստ Աւետարանին կատարուած են նոյն օրը՝ երբ Յիսուս 30 տարեկան 
էր: Ըստ աւանդութեան այդ օրը Յունուար 6-ն էր:
 Աւելի ուշ, Ե. դարուն (451 թուին Քաղկեդոնի մէջ գումարուած չորրորդ Տիեզերական 
ժողովին՝ որուն Հայաստանեայց Եկեղեցին չմասնակցեցաւ) Յունա-Հռոմէական եկեղեցին, 
Ծննդեան տօնը եւս անջատեց Մկրտութենէն եւ սկսաւ տօնել Դեկտեմբեր 25-ին (մոռցնել 
տալու համար այդ օրերու արեւի պաշտամունքը Եւրոպայի մէջ) որ տարածում գտաւ ամբողջ 
աշխարհին մէջ: Սակայն Հայ Եկեղեցին հաւատարիմ մնաց հնագոյն աւանդութեան եւ մինչեւ 
այսօր Քրիստոսի ծննդեան եւ մկրտութեան յիշատակը միացեալ կը տօնէ Յունուար 6-ին՝ 
Աստուածայայտնութիւն անուանումով:

Ճրագալոյց Ս. Ծննդեան կը կոչուի Աստուածայայտնութեան նախորդող 
երեկոյեան արարողութիւնը: Ճրագալոյցը բարդ բառ մըն է, «ճրագ լուցանել (վառել)», 
որովհետեւ եկեղեցւոյ մէջ երեկոյեան բազմաթիւ լապտերներ ու կանթեղներ կը վառին եւ 
պատարագ կը մատուցուի, որուն ընթացքին բոլոր հաւատացեալները վառող մոմեր կը 
բռնեն: Ճրագալոյցի լապտերներու եւ մոմերու լոյսը կը խորհրդանշէ այն հոգեւոր լոյսի 
ճառագայթումը մեր մէջ, որ մեզի պարգեւեց Փրկիչը իր տնօրինութիւններով:
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 «Խթում» անուան տակ ծանօթ են Սուրբ 
Ծնունդը նախորդող երեկոյեան ընթացքին 
կատարուող նախատօնական եկեղեցական 
եւ ժողովրդական արարողութիւնները:
 Ա յ դ  ե ր ե կ ո յ  ե կ ե ղ ե ց ի է ն  ն ե ր ս 
կանթեղներ կը վարուին եւ ճրագը կը 
բաժնուի ժողովուրդին՝ անոնց մոմերը 
վառելով ու այդպէս վառած մոմերը տուն 
տարուելով: Ճրագ վառելու այս սովորութեան 
հետեւողութեամբ՝ Խթումի երեկոյեան 
տրուած է նաեւ Ճրագալոյց անունը:
 Ա ն ց ե ա լ ի ն  ի բ ր  ն ա խ ա տ օ ն ա կ 
Ճրագալոյց կը կատարուէր Հայաստանեայց 
Եկեղեցւոյ բոլոր մեծ տօներուն, իսկ ներկայիս՝ 
միայն Սուրբ Ծնունդի եւ Զատկուայ տօները 
նախորդող երեկոներուն:
 Ճ ր ա գ ա լ ո յ ց ի  ժ ո ղ ո վ ր դ ա կ ա ն 
սովորութիւններէն են մէկը միւսին Քրիստոսի 
ծննդեան աւետիս տալ, ապա աւանդական 
ընթրիքի շուրջ հաւաքուիլ, ճաշակելու 
համար ձուկ, բանջար, հաւկիթ եւ գինի: 

ԽԹուՄ

  գիտէի՞ր թէ....
 Յիսուս երեսուն (30) տարեկան էր երբ մկրտուեցաւ:
 Յիսուս ութ (8) օրուայ էր երբ անուանակոչուեցաւ, եւ 
մենք իր անուանակոչութիւնը կը տօնենք Յունուար 13-ին:

Հովիւներուն 
Երկրպագութիւնը

ՏաղՍուրբ Ծննդեան
      Այսօր տօն է սուրբ ծննդեան, աւետի՛ս.
      Տեառն մերոյ եւ յայտնութեան, աւետի՜ս:
      Այսօր Արեւն արդարութեան, աւետի՛ս.
      Երեւեցաւ ի մէջ մարդկան, աւետի՜ս:

      Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ:

      Այսօր սուրբ կոյսն անապական, աւետի՛ս.
      Ծնաւ եբեր զանմահ Արքայն, աւետի՜ս:
      Այսօր հրեշտակք յերկնից իջեալ, աւետի՛ս.
      Ընդ մեզ օրհնեն զանմահ Արքայն, աւետի՜ս:

      Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ:

Մկրտութիւն
Յովնաթան Յովնաթանեան
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 Ո՞վ չի գիտեր Սուրբ Ծնունդի մասին 
գրուած ամենածանօթ այս շարականը 
որ կը հնչէ ամէն տարի խթման գիշերը 
աւետելու համար Յիսուսի ծնունդը: Այս 
շարականին հեղինակն է Մովսէս Քերթող 
Հայրապետ եւ զայն գրած է 441 թուականին: 
Ահա այդ շարականին գրաբար բառերը եւ 
աշխարհաբար թարգմանութիւնը. 

Խորհուրդ մեծ եւ սքանչելի
որ յայսմ աւուր յայտնեցաւ.

Հովիւք երգեն ընդ հրեշտակս,
տան աւետիս աշխարհի:

Ծնաւ նոր արքայ
ի Բեթղեհեմ քաղաքի.

Որդիք մարդկան օրհնեցէ՛ք,
զի վասն մեր մարմնացաւ:

Անբաւելին երկնի եւ երկրի
ի խանձարուրս պատեցաւ.

Ոչ մեկնելով ի Հօրէ՝
ի սուրբ այրին բազմեցաւ:

* * *
Սքանչելի եւ մեծ խորհուրդ է,

որ այսօր յայտնուեցաւ.
Հովիւները հրեշտակներու հետ կ’երգեն,

աշխարհին աւետիս կու տան:

Ծնաւ նոր արքայ
Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ.

Ով ժողովուրդ, մարդիկ, օրհնութիւն տուէք
որովհետեւ Ան մեզի համար մարմնացաւ:

Երկնքին եւ երկրին վրայ Անբաւելին
խանձարուրներու մէջ փաթթուեցաւ.

Առանց բաժնուած ըլլալու Հօրմէն
սուրբ մսուրին մէջ բազմեցաւ:

Խորհուրդ մեծ

Ճրագալոյց Սբ. Ծննդեան 
Շարական

Զանճառելի լուսոյ մայր
Եւ ըզբնակարան անըսկզբնակից Որդւոյն,
Օրհնութեամբ մեծացուցանեմք:

Զանհաս տնօրէնութեան մայր
Եւ զանձնաւոր տաճար Աստուծոյ Բանին,
Օրհնութեամբ մեծացուցանեմք:

Զբոլորից փըրկութեան մայր,
Որ զանտանելին յէից ի յարգանդի եբարձ.
Ըզնա ամենեքեան օրհնութեամբ 
մեծացուցանեմք:

Ջրօրհնէքի արարողութիւնը հաստատուած 
է ի յիշատակ Քրիստոսի մկրտութեան: Անիկա  
կը կատարուի Աստուածայայտնութեան տօնին: 
Հին ժամանակ ջրօրհնէքը կը կատարուէր 
գետերու կամ լիճերու ափին, այժմ՝ եկեղեցւոյ 
մէջ: Պատարագի աւարտին քահանան յատուկ 
ընթերցուածներով, քարոզէն եւ աղօթքէն յետոյ 
խաչով կ’օրհնէ մեծ տակառի մէջ լեցուած ջուրը, 
Ս. Միւռոն կաթեցնելէ ետք անոր մէջ, եւ զայն կը 
բաժնէ հաւատացեալներուն՝ իբրեւ սրբութեան 
խորհրդանիշ եւ բժշկութեան միջոց:
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Յովնան մարգարէի յիշատակութեան օր
 Յովնան մարգարէն Աստուածաշունչի 12 փոքր մարգարէներէն 
է: Հին Կտակարանի մէջ տեղ գտած «Յովնանի մարգարէութիւն»՝ 4 
գլուխներէ բաղկացած գիրքին մէջ, գրուած է թէ ինչպէ՞ս Աստուծոյ 
պատգամով Յովնան մարգարէն կը մեկնի Նինուէ՝ քարոզելու 
քաղաքի հեթանոս բնակիչներուն:  Սակայն ան անմիջապէս չի 
հետեւիր Տիրոջ պատգամին: Խուսափելով կատարել Աստուծոյ 
պատուիրանը Յովնան կը փորձէ փախչիլ Թարսիս կոչուած քաղաքը: 
Սակայն փախուստի ճանապարհին ծովը կը փոթորկի, եւ նաւուն 
վրայ գտնուողները վիճակ կը ձգեն եւ վիճակը Յովնանին կ’ելլէ: 

Յովնան կը բացատրէ թէ ինք Եբրայեցի է, եւ թէ կը փախչի Աստուծոյ 
ներկայութենէն: Եւ Յովնանի փափաքին վրայ, զինք ծովը կը նետեն 

եւ ծովը կը հանդարտի: Աստուած կետ ձուկի մը կը հրահանգէ, որ Յովնանը կլլէ:
 Սարսափահար Յովնան աղօթքով ու զղջումով կ’աղերսէ Տիրոջը փրկութեան համար եւ երեք 
օր ետք Աստուծոյ կամքով կ’ազատի բանտարկութենէն երբ ձուկը ցամաքին վրայ զինք դուրս կու 
տայ: Այս անգամ անսալով Աստուծոյ պատուիրանին՝ Յովնան կը մեկնի Նինուէ: Սկսելով իր քարոզը՝ 
ան կը մարգարէանայ քաղաքի կործանման մասին: Ունկնդիր ըլլալով Յովնանի մարգարէութեան, 
սպասուածին հակառակ, Նինուէի բնակիչները՝ մեծէն մինչեւ փոքր, նոյնիսկ թագաւորը պահք 
կը պահեն եւ  ապաշխարութեամբ ու աղօթքով կը փրկեն իրենց հայրենի քաղաքը վերահաս 
կործանումէն: Յովնան մարգարէի այս օրինակը հետագային Յիսուս ներկայացուց աստուածային 
նշան հայցող փարիսեցիներուն:
 Հայ Առաքելական Եկեղեցին Յովնան մարգարէի յիշատակութեան օրը մշտապէս կը նշէ 
Առաջաւորաց պահքի աւարտին, որպէս խորհուրդ այն բանին, որ ճշմարիտ ապաշխարութեամբ 
կարելի է արժանանալ Աստուծոյ հաճութեան ու ողորմածութեան: 

Գիտէի՞ր թէ Առաջաւորաց Պահքի առաջին 4 օրերուն Ճաշու Աւետարան չի կարդացուիր 
եւ 5-րդ օրը կը կարդացուի Յովնան մարգարէի գիրքը:

Յովհաննու Կարապետ

 Կարապետ կը նշանակէ «ճամբայ բացող»: Յովհաննէս Կարապետը, Յիսուս Քրիստոսի գալուստը 
վկայած մարգարէներէն վերջինն է որ նաեւ մկրտեց զԱյն այնուհետեւ կոչուելով «Յովհաննէս Մկրտիչ»: 
Ան մեծ համբաւ ունէր իր ապաշխարհութեան քարոզչութեամբ եւ իրեն հետեւորդներու մկրտութեամբ: 
Իր հանդէպ յարգանքը այնքան մեծ եղած է որ իր հետեւորդները հարց կու տային թէ արդեօք ի՞նքն էր 
Քրիստոսը:  Յիսուս Յովհաննէսի մասին ըսաւ թէ աւելի մեծ մարդ գոյութիւն չունէր, սակայն Երկնքի մէջ, 
վերջինն իսկ իրմէ աւելի մեծ պիտի ըլլար:
 Հայաստանեայց առաքելական եկեղեցին Յովհաննու Կարապետի յիշատակը կը նշէ չորս 
առիթներով, որոնցմէ ծննդեան տօնը այս տարի Երկուշաբթի Յունուար 15-ին է:

Անյայտ Նկարիչ ԺԸ դար
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Յիշատակութիւն՝ Սուրբ Սարգիս Զօրավարի Յունուար 27
Վարդանանցէն 12 
օրեր առաջ  եղող 
Շաբաթ օրը, Հայ 
եկեղեցին նուիրած 
է  Ս .  Ս ա ր գ ի ս 
Զ օ ր ա վ ա ր ի 
յ ի շ ա տ ա կ ի ն : 
Ս .  Ս ա ր գ ի ս , 
Կ ա պ ա դ ո վ կ ի ո յ 
Գամիրք գաւառէն 
էր. քաջ ու առաքինի 
զինուորական մը, 
ո ր  զ օ ր ա պ ե տ ի 
աստիճանին հասաւ: 
Համարձակութեամբ 

կը քարոզէր Աւետարանը եւ կը կործանէր 
բագ ինները: Երբ Յուլիանոս կայսրը, որ 
քրիստոնէութիւնը ուրացած էր, գահ բարձրացաւ, 
Սարգիս, իր Մարտիրոս որդիին հետ Հայաստան 
ապաստանեցաւ՝ Տիրան թագաւորի մօտ 
եւ ժամանակ մը հոն մնալէ ետք անցաւ 
Պարսկաստան, պարսից Շապուհ թագաւորին 
մօտ՝ ծառայելով զինուորական ասպարէզին 
մէջ:
 Մեծ եղաւ իր որդիին՝ Մարտիրոսին 
ազդեցութիւնը իր հսկողութեան ներքեւ 
գտնուող պարսիկ զօրքին վրայ. անոնց մէջէն 
քրիստոնէութեան դարձողներ եղան:
 Այս պարագան հետզհետէ ուշագրաւ 
դառնալով, Սարգիս եւ իր զաւակը արքայական 
հրաւէր ստացան զոհ մատուցանելու արքունի 
մեհեանին մէջ: Սակայն, Սարգիս նոյնիսկ 
քաջութիւնը ունեցաւ անարգելու կուռքերը: Առ ի 
հետեւանք իրենց յանդուգն կեցուածքին՝ զօրավարն 
ու իր որդին մահուան դատապարտուեցան:
 Իր պարսիկ զինուորներէն տասնըչորս (14) 
անձեր որոնք մինչեւ վերջ հաւատարիմ  մնացեր 
էին իրեն, առին Սարգիսի մարմինը  եւ մաքուր 
զգեստներ հագցուցին:
 Բայց  թագաւորին հրամանով իրենք եւս 
գլխատուեցան ու իրենց նահատակութիւնը եւս կը 
յիշատակուի Սուրբ Սարգիսի եւ անոր Մարտիրոս 
զաւակին յիշատակին հետ, ամէն տարի:

Աղօթք Սուրբ Սարգիսին
 Բարձրեալէն գ երագ ոյն պատիւ 
ստացար Քրիստոսի քով բարեխօսելու համար 
եւ դարձար մեր խնդրանքները կատարող, 
աղօթքները լսող, սատանաները հալածող, ով 
արագահաս Սուրբդ Սարգիս:
 Ցաւերով լեցուն մարդկային կեանքին 
զօրեղ բժիշկ. արտասուքը սրբող, նեղութեան 
մէջ ինկածներու վիշտերը դիւրութեամբ 
մեղմացնող, գերիները ազատող, ով արագահաս 
Սուրբդ Սարգիս:
 Դուն որ ամէն տեղ կը յիշուիս ու կը 
փառաբանուիս, որովհետեւ գեղեցիկ եւ բարի 
անուն ես, հաւատացեալներուն շուրթերուն 
համար քաղցրահամ պտուղ: Գիշեր ու ցերեկ 
յոյսով քեզ կը կանչենք, արագահաս Սուրբդ 
Սարգիս, բարեխօս եղիր, Քրիստոսի քով, մեր 
անձերուն համար:

 Գիտէի՞ր թէ .........
 Ս. Սարգիսի տօնը Հայաստանի մէջ 

ընդունուած է նշել ոչ միայն եկեղեցական 
ծիսակատարութեամբ, այլեւ 
ժողովրդական սովորութիւններով:
 Ս. Սարգիս Զօրավարը 

երիտասարդներու արագահաս 
բարեխօսն է եւ սիրոյ երազանքը 
իրականացնող սուրբը: Ըստ 
աւանդութեան, Ս. Սարգիս պէտք է 
հրեշտակներու ուղեկցութեամբ անցնի 
եւ տանիքին վրայ դրուած ալիւրին մէջ 
ձգէ իր սպիտակ ձիուն պայտին հետքը 
որպէսզի այդ տարի իրականանայ 
հաւատացեալի երազանքը:
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 Սուրբ Ոսկեանց քահանաները ըստ ազգային աւանդութեան, 
Հռոմի կայսեր կողմէ հայոց Սանատրուկ թագաւորի մօտ ուղարկուած 5 դեսպաններ էին, որոնք 
առաջին դարու կէսերուն գալով Հայաստան, կը հանդիպին Թադէոս Առաքեալին եւ անոր  
քարոզներէն ազդուած, կը մկրտուին` դառնալով քրիստոնեայ: Անոնցմէ  գլխաւորը` Խռուսին 
(հայերէն՝ Ոսկի, այստեղէն ստացուած է Ոսկեանց) քահանայ կը ձեռնադրուի: Թադէոս առաքեալի 
նահատակութենէն ետք, Ոսկեանք կը մեկուսանան հայոց Ծաղկոտն գաւառի Ծաղկաւէտ կոչուած 
լեռներուն մէջ եւ շուրջ 40 տարի ճգնակեաց կեանք  կը վարեն: Առաջնորդուելով աստուածային 
պատգամով՝ անոնք կը ներկայանան հայոց արքունիք՝ քրիստոնէութիւն քարոզելու հայոց Արտաշէս 
թագաւորին ու Սաթենիկ թագուհիին: 
 
 Արքունիքին մէջէն, Ոսկեաններուն կը հետեւին միայն Սաթենիկ թագուհիի ազգականները: 
Ալաններու երկրէն թագուհիին հետ Հայաստան եկած շուրջ 18 պալատականներ, որոնք կը մկրտուին 
Եփրատ գետին մէջ եւ Ոսկեաններուն հետ կը  հեռանան դէպի լեռները:
 
 Սաթենիկ թագուհիին ազգականները, որոնք կը հետեւին Ոսկեաններուն, իրենց գլխաւորի՝  

Սուքիասի անունով յետագային կը կոչուին Սուքիասեանք: 
 
 Չյաջողելով համոզել եւ ետ վերադարձնել նախկին պալատականները՝ հայոց արքայորդիները 
վրէժխնդիր կ’ըլլան անոնց քարոզիչներուն՝ Ոսկեաններուն, սրախողխող ընելով զանոնք: 
 
 Ոսկեանները Հայ եկեղեցւոյ առաջին նահատակներէն ու ճգնաւորներէն են: Անոնց 
յիշատակութիւնը, ըստ եկեղեցական օրացոյցի կը տօնուի կամ Առաջաւորաց Պահքին յաջորդող 
հինգշաբթի օրը (ինչպէս այս տարի) կամ Սուքիասեանց տօնի հետ միասին:

 Ատովմանց հայազգի զօրավարները՝ Ատոմ Գնունին և Մանաճիհր Ռշտունին 
իրենց գունդերով ծառայութեան մէջ էին Պարսից արքունիքի Յազկերտ կռապաշտ թագաւորի 
օրով: 
 Մոգպետերու հրահրումով, Յազկերտ կը սկսի հալածել քրիստոնեաները, Պարսկաստանի 
մէջ քրիստոնէութիւնը արմատախիլ ընելու համար: Ատովմանց  Քրիստոսադաւան զօրավարները 
հրովարտակ կը ստանան Յազկերտէն, որով վերջինս զիրենք իրենց հանդերձ զօրագունդերով կը 
կանչէ արքունիք՝  դաւանափոխ ընելու մտադրութեամբ: 
 
 Հայոց զօրավարները նախ կը հնազանդին, սակայն, քաջատեղեակ ըլլալով թագաւորի 
նախապատրաստած որոգայթին, հայրենիք կը  վերադառնան եւ կ’ապաստանին Անձեւացեաց 
գաւառին մէջ: 
 
 Տեղեկանալով հետապնդող պարսից մեծաքանակ բանակի մասին՝ Ատոմ Գնունի ու երանելի 
զինուորները, գօտեպնդուած  լեռնաբնակ ճգնող սուրբի մարգարէութեամբ եւ Ատոմի գիշերային 
տեսիլքով, կ’որոշեն կամաւոր նահատակուիլ: Պարսից զօրքը հասնելով հայոց զօրավարներուն, 
կը շրջապատեն զիրենք եւ սուրով կը սպաննեն Քրիստոսը խոստովանող և փառաբանող, 
սաղմոսերգութեամբ մարտիրոսութեան գացող սուրբերը: Իսկ Մանաճիհր Ռշտունին իր ուղեկիցներով 
կը հասնի հայրենի Ռշտունիք և 449 թուականին կը նահատակուի:
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Եկո՛ւր Բէթլեհէմ երթանք եւ տեսնենք պատահածը, այն ինչ որ 
Տէրը մեզի յայտնեց:

Օգնէ՛ հովիւներուն որ գտնեն Յիսուս մանուկը:

Տուն մը: Մէջէն կրնանք անցնիլ եւ յառաջանալ:

Սխալ մանուկ մը: Ետ դարձէ՛ք:

Մէկը որ ձեզի ճամբան ցոյց կու տայ՝ Յառաջացէ՛ք:  

Յիսուսի Ծնունդը
Ղուկաս 2.1-21
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Պահուած բառ

մ ա ր գ ա ր տ ե մ ի ս ն

ա ա ռ է ն ա է ի ր մ ի ք

ր ա ն ա ն ր ն ա կ ր ր ի

ա ն թ ա ռ ա մ մ ա ր ա լ

թ ո ր ո ս մ մ ի ս ա ք ա

ո ր ա կ տ է ն տ ի ն մ ս

ւ ա ա ի ա ի ա ն ա ա ն ի

կ յ փ ր ս ր բ ո ւ հ ի ր

ն ր մ ւ ւ ո ւ մ ռ ի թ ա

ա է ո ո պ ե տ ի կ տ է ն

ն լ մ հ ռ ի փ ս ի մ է լ

 Արտեմիս   Արին   Մանասէ  Նանար Սիմոն
 Անթառամ     Մարգար  Նորայր Սիրան
 Արամէ    Էտկար  Միսաք    
 Արփի  Թորոս  Մարաթուկ Պետիկ 
 Անահիտ  Լուսին  Մինաս   
 Արմէն     Մարի  Ռիթա  
 Առէն   Կասիա  Մուրատ     
 Անի        Մարալ  Սրբուհի  
 Ալիք    Հռիփսիմէ     Սիրաք
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը
Մանկապարտէզի անկիւն 

Ամբողջացո՛ւր ըստ Մատթէոսի Աւետարանին 2. 9-12

հրահանգը, աստղը, առաջնորդեց, երկրպագեցին, ոսկի, կնդրուկ, զմուռս, 
երազի
 
 Թագաւորին այս ------------ լսելէ ետք, մոգերը մեկնեցան: Անոնք 
չափազանց ուրախացան, երբ կրկին տեսան այն ----------, որ արեւելքի 
մէջ տեսեր էին. եւ ահա աստղը --------------- զիրենք մինչեւ որ եկաւ 
ու կեցաւ այն վայրին վրայ ուր երեխան կը գտնուէր: Երբ տուն մտան, 
տեսան երեխան իր մօրը՝ Մարիամին հետ, եւ մինչեւ գետին խոնարհելով 
-------------------- մանուկին: Ապա բացին իրենց արկղերը եւ Յիսուսի 
ընծայեցին իրենց նուէրները՝ ----------------, ---------------- եւ 
--------------:
 
 Յետոյ ուրիշ ճամբով գացին իրենց երկիրը, առանց Հերովդէսի 
հանդիպելու, ինչպէս որ Աստուած -------------- մը մէջ հրահանգեց 
իրենց:
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը
Նախակրթարան Ա., Բ. եւ Գ. դասարաններու անկիւն

1.- Որո՞ւ տօնը այս տարի կը տօնենք 
Յունուար 26-ին:
ա. Ս. Յովհաննէս Ոսկեբերան 
Հայրապետին
բ. Ս. Աբգար թագաւորին
գ. Ս. Վահան Գողթնացիին
դ. Յովնան մարգարէին 

2.- Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք 
Յովհաննէս Մկրտիչին տօնը:
ա. Յունուար 6-ին
բ.  Յունուար 15-ին
գ.  Յունուար 21-ին
դ.  Յունուար 27-ին

3.- Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք Յիսուսի 
ծննդեան տօնը:
ա. Յունուար 6-ին
բ.  Յունուար 18-ին
գ.  Յունուար 20-ին
դ.  Յունուար 27-ին

4.- 2018-ին ե՞րբ տեղի պիտի ունենայ 
Ջրօրհնէքը:
ա. Յունուար 6-ի Ս. Պատարագէն ետք:
բ.  Յունուար 5-ի երեկոյեան
գ.  Զատիկին
դ.  Բարեկենդանին

5.- 1899-ին ե՞րբ տօնեցինք Յիսուսի 
մկրտութեան տօնը:
ա. Յունուար 6-ին
բ.  Յունուար 18-ին
գ.  Դեկտեմբեր 25-ին
դ.  Յունուար 27-ին

6.- Այս տարի ե՞րբ կը տօնենք Յիսուսի 

Աստուածայայտնութիւնը:
ա. Յունուար 6-ին
բ.  Դեկտեմբեր 18-ին
գ.  Յունուար 25-ին
դ.  Յունուար 27-ին

7.- Յիսուս ինչո՞վ մկրտուեցաւ:

ա. Ձէթով
բ.  Ջուրով
գ.  Միւռոնով
դ.  Իւղով

8.- Յիսուս որո՞ւ կողմէ մկրտուեցաւ:

ա. Տէր Գառնիկին
բ. Սրբազանին
գ. Յովհաննէս Մկրտիչին  
դ. Քահանայապետին

9.- Ի՞նչ կը կոչենք Ս. Ծնունդին 
նախորդող երեկոն:
ա. Խթում
բ. Զատիկ
գ. Ջրօրհնէք
դ. Բարեկենդան

10.- Ե՞րբ տեղի կ’ունենայ Ճրագալոյցը:
ա. Յունուար 6-ի Ս. Պատարագէն ետք
բ.  Յունուար 5-ի երեկոյեան
գ.  Զատիկին
դ.  Բարեկենդանին
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը
Նախակրթարան Դ., Ե. եւ Զ. դասարաններու անկիւն

1.- Յիսուսի անուանակոչութիւնը անշարժ 
տօն մըն է: Ամէն տարի ե՞րբ կը տօնենք 
Յիսուսի անուանակոչութիւնը:
 Յունուար --- ին:

2.- Մոգերը ի՞նչ նուիրեցին Յիսուս 
Մանուկին:
ա. ---ի
բ.  ------կ
գ.  զ-----

3.- Ո՞վ էր Հրէաստանի թագաւորը երբ 
Յիսուս ծնաւ:
 ------------------ս

4.- ա. Ո՞վ էր Հռոմի կայսրը երբ Յիսուս 
ծնաւ: 
բ. Տարուան քանիերորդ ամիսը այս 
կայսրին անունով է:

 ա. --------------------
 բ.   --

5.- Հինգ Տաղաւարներէն ո՞ր մէկը 
անշարժ տօն մըն է:

ա. Ս. Ծնունդ
բ.  Ս. Զատիկ
գ.  Պայծառակերպութիւն
դ. Վերափոխումն Ս. Աստուածածնի
ե.  Խաչվերաց

6.- Յիսուսի մկրտութեան ընթացքին, 
Ս. Հոգին ինչի՞ կերպարանքով իջաւ 
Յիսուսի վրայ:
 --------------ի

7.- Ամբողջացո՛ւր ըստ Մարկոսի 
Աւետարանի 1.11-ին

Երկինքէն ձայն մը լսուեցաւ, որ կ’ըսէր.
 - Դուն ես -- ս----- Ո----, որուն 
-------:

8.- Ս. Ծնունդի խթման մատուցուող Ս. 
Պատարագի ընթացքին երբ «Սուրբ 
Աստուած, Սուրբ եւ հզօր, Սուրբ եւ 
անմահ .......... ողորմեա մեզ» կ’երգենք, 
ի՞նչ կ’ըսենք երկրորդ տողին:
ա. որ խաչեցար վասն մեր
բ. որ յայտնեցար վասն մեր
գ. որ եկիր եւ գալոց ես
դ. որ յարեար ի մեռելոց

9.- Ի՞նչ է այս տարի Յունուար 27-ին 
յիշատակուող Սուրբին անունը: 
ա. Յովհաննէս
բ. Կարապետ
գ. Սարգիս
դ. Մարտիրոս

10.- Յիսուսի ծննդեան հովիւներու այցին 
մասին միայն մէկ աւետարանի մէջ կը 
կարդանք: Ո՞ր աւետարանին մէջ:
ա. Մատթէոս
բ.  Մարկոս
գ.  Ղուկաս
դ. Յովհաննէս
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Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը
Երկրորդականի անկիւն

1.- Անոնք որոնք Ս. Ծնունդը կը տօնեն 
Դեկտեմբեր 25-ին, ե՞րբ կը տօնեն 
մկրտութիւնը:
ա. Յունուար 6-ին
բ.  Յունուար 1-ին
գ.  Յունուար 13-ին
դ.  Դեկտեմբեր 25-ին

2.- Արեւմտեան Եւրոպայի քրիստոնեաները 
ե՞րբ փոխեցին Ս. Ծննդեան տօնը Յունուար 
6-էն Դեկտեմբեր 25-ին:
ա. 325 Նիկիոյ ժողովին
բ.  451 Քաղկեդոնի ժողովին
գ.  381 Կոստանդնուպոլսոյ ժողովին
դ.  431 Եփեսոսի ժողովին

3.- Հայաստանեայց Եկեղեցին այս տարի 
ո՞ր սուրբին տօնը կը յիշատակէ Յունուար 
27-ին:

 Ս. ----------

4.- գրէ՛ ճշգրիտ ժամանակագրական 
շարքով հետեւեալ տօները. 
Աստուածայայտնութիւն, 
Անուանակոչութիւն, Յովհաննու 
Կարապետ, Ս. Սարգիս, Ղեւոնդեանց, 
Վարդանանց, Բուն Բարեկենդան:
ա. 
բ.  
գ.  
դ.
ե.
զ.
է.  

5.- գրէ՛ ճշգրիտ ժամանակագրական 
շարքով հինգ տաղաւարները: 
ա. 
բ.  
գ.  
դ.
ե.

6.- Ամբողջացո՛ւր:
Խորհուրդ --- եւ սքանչելի
որ յայսմ աւուր ---------.
---------- երգեն ընդ հրեշտակս
տան ----------- աշխարհի

7.- Ամբողջացո՛ւր:

----- նոր արքայ
Ի ----------- քաղաքի.
Որդիք մարդկան -------------
զի վասն մեր -----------------:

--------------- երկնի եւ երկրի
ի --------------------- պատեցաւ.
Ոչ --------------- ի Հօրէ
ի սուրբ ----------- բազմեցաւ:

8.- Ամբողջացո՛ւր. երախայի մը 
մկրտութեան ընթացքին կնքահայրը կը 
պատասխանէ.
 «------------, -----------, -------- եւ 
------------: Մկրտուիլ եւ արդարանալ,
----------- մեղքերէ, ազատուիլ չար ---------- 
եւ ------------- Աստուծոյ:
  
9.- Ամբողջացո՛ւր. 

 Մկրտուող կը դառնայ Աստուծոյ 
----------------- եւ -----------  ------------ը կը 
կրէ իր վրայ որպէս աներեւոյթ -------------:

10.- Հայկական ՌՆԿԶ տարին ո՞ր 
տարուան կը համապատասխանէ:

 2---
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(շար. էջ 1-էն) Ս. Ծննդեան օրը 
Յունուար 6-էն Դեկտեմբեր 
25-ի, ան հաստատեց թէ 
Կիրակնօրեան, կը ձգտի իր 
աշակերտներուն մէջ Հայ 
Քրիստոնեայ նկարագիր 
կերտել, հիմնուած 
Քրիստոսի վրայ, եւ առ այդ 
Կիրակնօրեայ Դպրոցի 
աշակերտը քաջատեղեակ 
պահելու համար Քրիստոսի 

Ծնունդին, ամէն տարի կը պատրաստէ Սուրբ Ծննդեան 
կենդանի պատկերը, ուր երկրորդականի աշակերտները 
կը կարդան Մատթէոսի եւ Ղուկասի աւետարաններէն 
հատուածներ եւ մանկապարտէզի ու նախակրթարանի 
աշակերտները կը ներկայացնեն  հովիւներ, մոգեր, 
հրեշտակներ, Մարիամ, Յովսէփ, Օրէնքի ուսուցիչներ ու 
Հերովդէս թագաւորը:  
 Ապա սկսաւ կենդանի պատկերը:  Ընթերցողներ՝ 
Երկրորդականի աշակերտներ՝ 
Արմէն Փիլիպոսեան,  Հրակ Պանքեան,  Ալեքս Տեմերճեան, 
Թալին Խաշընձեան, Առէն Յակոբեան, Թամար Խշխշեան, Սարին Խշխշեան  (ուսուցիչ՝ 
Առէն Պապիկեան, ուղեկից  ուսուցիչ՝ Մհեր Պանքեան)   փոխն ի փոխ կարդացին 
Աւետարաններէն, մինչ մնացեալ աշակերտները կենդանի պատկեր մը ներկայացուցին 
ըստ կարդացուածին: Բեմը կը ներկայացնէր վրան մը, որ գործածուեցաւ թէ՛ որպէս 
Յովսէփի եւ Մարիամի Նազարէթի տունը եւ թէ՛ այն քարայրը ուր Յիսուս ծնաւ (բեմի 

պատասխանատու՝ Սեւակ Պապիկեան, կարգապահութեան պատասխանատու՝ Սդեֆան 
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Տեմիրճեան):  
                  Ճոխ էր տարազներու հաւաքածոն (բեմի զարդարանք եւ տարազներու 
պատասխանատուներ՝ Յասմիկ Նաճարեան եւ Շողիկ Նաճարեան): Իւրաքանչիւր աշակերտ 
առիթը ունեցաւ բեմ ներկայանալու, եւ կարդացուածին բոլոր մանրամասնութիւնները 
ներկայացուեցան: Հետաքրքրական էր փոքրիկ հովիւներուն ներկայութիւնը իրենց 
ոչխարներով եւ «երկնաւոր զօրքերու բազմութիւն»ը որ ներկայացուց «Հրեշտակներու 
պարը» (պարուսոյց՝ Ռուբինա գարամինասեան):  
 
 Կենդանի պատկերի աւարտին ժամանեց Կաղանդ Պապուկը որուն 
ներկայութեան Մանկապարտէզի աշակերտները արտասանեցին «զգործս Ձեռաց 
մերոց » եւ «Իմաստութիւն Հօր Յիսուս» աղօթքները (ուսուցչուհի՝ Յասմիկ նաճարեան):   
Նախակրթարանի Ա. եւ Բ. դասարաններու աշակերտները արտասանեցին Սաղմոս 23 
(ԻԲ) եւ երգեցին, «Լուռ գիշեր», «Ծափ զարկ աշխարհ»  եւ «Կաղանդ պապան ուշ է ուշ է 
մնացեր» երգերը (ուսուցչուհի Թալին Բարսեղեան եւ դաշնակի ընկերակցութեամբ Բասգալ 
Տեմիրճեանի):

 Որմէ ետք Նախակրթարան գ. եւ Դ. դասարաններու աշակերտները կարդացին 
«Նամակ Կաղանդ Պապային» բանաստեղծութենէն հատուած մը (ուսուցչուհի՝ Թամար 
գիզիրեան):

 Ապա Նախակրթարան Ե. եւ Զ. դասարաններու աշակերտները գոց ըսին 
«Հաւատամքը» (ուսուցչուհի՝ Շողիկ Նաճարեան):

 Յայտագրի աւարտին ներկաները հիւրասիրուեցան կարկանդակով (պատրաստուած   
ուսուցչուհի Տիկ. Թալին Բարսեղեանի կողմէ), սուրճով եւ  պտուղի հիւթով: Հաւաքոյթը 
աւարտեցաւ ներկաներու նոր տարուայ բարեմաղթութիւններու փոխանակումով:  
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2017-18 Տարեշրջան (38-րդ)
Մանկապարտէզ : Ա., Բ., եւ գ. Դասարաններ  (3 - 5  տարեկան)
Նախակրթարան : Ա., Բ., գ. ,Դ., Ե. եւ Զ. Դասարաններ (6 - 11  տարեկան)
Երկրորդական  : Ա., Բ., գ., Դ. եւ Ե. Դասարաններ   (12 - 16  տարեկան)

գործունէութիւն՝

Ամէն Կիրակի Ժամը 10:30 – 13:00
Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար դիմել Տնօրէնին՝

Թորոս Պապիկեան Հեռ. (514)-956-1277 email  director@sourphagop.org

Կայքէջ՝

www.sourphagop.org
19-րդ տարի

Ամսաթերթ՝

«Մաշտոցի Արձագանգ»
www.sourphagop.org/մաշտոցի_արձագանգ 

25-րդ տարի

Յունուար  5, 2018-ին Կիրակնօրեայ դպրոցի ներկայացուցիչները այցելեցին Manoir Cartierville 
եւ հայ ծերունիներուն, ինչպէս նաեւ ՀՕՄ-ի Սօսէ մասնաճիւղի Յանձնախումբի անդամներուն 

յանձնեցին Սբ. Ծննդեան նուէրներ: 


