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Այսօր Գաբրիէլ ցնծութեամբ երգեաց
սրբոյ կուսին աւետիս բերկրեաց ասելով․
որ ծնաւ զփրկիչ անձանց մերոց։
Անբաւելին երկնի և երկրի ի կուսական
արգանդէ մեզ կեանք յայտնեցաւ․
Աստուած այցելու մարդկան։
Յառաջընթաց փայլումն լուսատեսիլ
աստեղն՝ մոգուցն հետևելով նշանի ի
ծնունդ Աստուածորդւոյն։
Քրիստոս ծնաւ և յայտնեցաւ։
Ձեզ և Մեզ
մեծ աւետիս։

Սիրելի՛ ընթերցողներ,
Գևորգյան Հոգևոր Ճեմարանի
տեսչության, դասախոսական կազմի,
ուսանողության և Էլ-երկշաբաթաթերթի խմբագրակազմի անունից ջերմորեն
շնորհավորում ենք Ձեզ Ամանորի և մեր
Տեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան
տոնի առթիվ:
Փրկության Մանկան աշխարհգալոցը վերակերտեց մեր աստվածային նմանությունն ու բարձրացրեց
մարդկային կյանքի որակը մի նոր աստիճանի: Ամեն տարի մեր Տիրոջ
հրաշափառ Ծննդյան բերկրանքին հաղորդ լինելով՝ մենք վերհիշում ենք մեր
աստվածային կոչումն ու վերապրում Քրիստոսով հայտնված իրական Մարդու
խորհուրդը: Այսօր ևս, առավել քան երբեք, մենք կարիքն ունենք վայելելու
մարդեղության խորհրդի պտուղները, որով մենք ոչ միայն ճանաչեցինք
Աստծուն, այլև ինքներս մեզ՝ Մարդու Որդու օրինակով:
Մաղթում ենք, որ Մանուկ Հիսուսի Ծնունդը հարաճուն կերպով ներգործի Ձեր կյանքում, դառնա աղբյուր հոգևոր նորոգումի և նվիրյալ կյանքի:
Լցված Քրիստոսի սիրով և Սբ. Հոգու ներշնչումով՝ թող այս տարի ևս ծաղկուն
և պտղաշատ լինեն Ձեր հոգևոր սպասավորության անդաստանները, տալով
բեղուն արդյունքներ ի շահ և ի նպաստ Տիրոջ կենարար խոսքի կեսնագորման:
Աղոթքով և օրհնությամբ՝
ԳՀՃ տեսուչ Տ. Գարեգին վրդ. Համբարձումյան

Դեկտեմբերի 28-ին Գևորգյան
հոգևոր ճեմարանում տեղի

Սբ. Ստեփանոսի տոնին նախընթաց
Մայր Տաճարում կատարվեց ընծայման արարողություն ձեռամբ Տ. Վար-

ունեցավ ամենամեա կազմա-

դան եպս. Նավասարդյանի: Գևորգյան

կերպվող Ամանորյա միջոցա-

հոգևոր ճեմարանի Բ և Դ լսարանի

ռում

սաները ստացան դպրության և ուրա-

ների

րակրության

Միջոցառումը
կազմակերպվում է Գևորգյան հոգևոր

աստիճաններ,

իսկ

Ե

լսարանի և քահանայից պատրաստման լսարանն ավարտած սաները

անապահով

ընտանիք-

երեխաների

համար:

ճեմարանի Ե լսարանի սաների

ստացան կիսասարկավագության աս-

և տեսչության ջանքերով, ԵՀԽ

տիճան: Իսկ բուն տոնի օրը՝ Սբ. և

Հայաստանյան

Անմահ պատարագի ընթացքում ձե-

հիմնադրամի աջակցությամբ և

ռամբ Սրբազան հոր և Բարեխոսու-

Հայ

թյամբ Սբ. Սեփանոս Նախավկայի

գրասենյակի մասնակցությամբ:

տեղի ունեցավ սարկավագական ձեռ-

Միջոցառման շրջանակներում

նադրություն: Ձեռնադրվեցին Ե լսա-

հրավիրվել էին մոտ 50 անա-

րանի և քահանայից պատրաստման

պահով ընտանիքների երեխա-

լսարանն ավարտած սաները: Պատա-

ներ, ում համար կազմակերպվեցին տարբեր խաղեր, ման-

րագի ավարտին նորընծա սարկավագները միաբան սարկավաների հետ
հանդիպում

ունեցան

Վեհափառ

Հայրապետի հետ և ստացան Հայոց
Հոր օրհնությունները:

Կլոր

Սեղան

միասնության

խաչ

կական երաժշտական ներկաԴեկտեմբերի 28-ի երեկոյան
ԳՀՃ ննջարանային մասնաշենքում տեղի ունեցավ ամենամյա կաղանդչեքի տոնական
երեկոն: Ճեմարանական եղբայրները
հարկի

հավաքված

ներքո

տոնում

մեկ
էին

տարեվերջը: Կաղանդչեքի արարողությունը ուղեկցվում էր
տոնական ուրախ հումորային
և երաժշտական համարներով:

յացումներ,

խաղեր

և

տաքրքիր զբաղումներ:

հեՎեր-

ջում ներս եկավ Կաղանդ պապը և նվերներ բաժանեց բոլոր
ներկա գտնվող երեխաներին:

ՆԱՄԱԿ ԱՍՏԾՈՒՆ
Առաջին անգամն է կյանքում, որ թուղթ ու գրիչ եմ առել ձեռքս, որ Քեզ
նամակ գրեմ։ Ամանոր է մոտենում. բոլորն ուրախ են, իսկ իմ սրտում ինչ-որ
անհանգիստ թախիծ է իջել։ Հիմա իմ սենյակում՝ վառարանի առաջ, նստած
մտածում եմ իմ, Քո, աշխարհի մասին։ Նայում եմ պատուհանից դուրս, ու
ոչինչ չի երևում։ Պատուհանիս ճաղերն էլ թույլ չեն տալիս գլուխս
պատուհանից դուրս հանել ու տեսնել՝ ինչ է շուրջս կատարվում։ Այսպես
հոգուս եսակենտրոն ճաղերն էլ չեն թողնում, որ իմ եսից այն կողմ
աշխարհը տեսնեմ։ Պատուհանից այն կողմ մշուշ է, խիտ մառախուղ, որը
խանգարում է տեսնել անգամ դիմացի մայթի խանութը, այն
վաճառողուհուն, որին տեսնելիս ամեն ինչ անում եմ ժպիտի արժանանալու
համար։ Հոգումս էլ ավաղ վաղուց խիտ մառախուղ է, որ օր օրի ավելի է
խտանում ու չի երևում հոգուս տաճարը, որտեղ դեռ մանկուց Դու ես
բնակվում։ Ավաղ իմ ներսում էլ չեմ տեսնում այն մանկանը, որը ժպտում էր
ինչ-որ ժամանակ։ Հազվադեպ է հիմա, որ ինձ ժպտալիս բռնացնեմ։ Ես շատ
եմ փոխվել ու չգիտեմ էլ, թե ուր եմ գնում։ Հաճախ Քեզ եմ մեղադրում, հետո
էլ խնդրում, որ չբարկանաս, որ մեղավորիս ներես։ Ես հաճախ եմ Քեզնից
ինչ-որ բան խնդրել, խիստ անկարևոր, բայց դու տվել ես։ Խնդրել եմ Քեզնից,
որ լավ հեռախոս տաս ինձ, զգեստներ, հաղթանակներ ու համակարգիչ,
խնդրել եմ, որ ինձ, ինձ ու իմ շրջապատին օգնես։ Ես երբեք Քեզնից լավ
ընկեր չեմ խնդրել, երբեք չեմ խնդրել Քո կամքը հայտնել: Ես միշտ փորձել
եմ Քեզ ուղղորդել, ներիր խնդրում եմ. չեմ հասկացել։
Երեկ տեսա քաղցկեղով հիվանդ տխուր աղջկա։ Գեղեցիկ էր նա,
այնքան սպիտակ, ասես լիներ երբեք չպատկերված մի սրբապատկեր։ 15
տարեկան աղջնակ՝ երազներով լի, որի ամենամեծ երազանքը շատ
մանդարին ունենալն էր։ Արտասվեցի. անցած 20 տարիները միանգամից
իմաստազրկվեցին, որովհետև ինձ համար արժեք է եղել գինը և չի եղել ինչոր բան անգին։ Աղջիկն այդ ինձ ասաց, թե Քեզ նամակ է գրելու, որ իրեն
մանդարին տանես։ Մանդարին՝ կյանքի փոխարեն։ Առավոտյան մի ամբողջ
պարկ մանդարին թողեցի նրա դռան առաջ, հասկանալով, որ թեկուզ իմ
միջոցով, բայց Դու կատարեցիր նրա խնդրանքը։ Ու երջանկացա, որ գեթ մի
անգամ մեկին օգնեցի։ Ների՛ր, խնդրում եմ, որ Քեզ պատկերացրել եմ ինձ
պարտական Ջինի կերպարով։ Հիմա հասկանում եմ, թե ինչու են հորինել Քո
այն կերպարը, որ կարմիր շորեր է հագնում, ունի սպիտակ երկար մորուք ու
բարի աչքեր։ Ձմեռ կոչվող այդ պապն ամեն տարի նվեր է բերում,
կատարում է գեթ մի երազանք։ Բայց ես հո գիտեմ, որ Դու ամեն օր ես
կատարում մեր խնդրանքները, ես գիտեմ, որ Դու անչափ բարի ես: Ների՛ր,
թե ոմանք ինձ պես ճիշտ չեն հասկանում Քեզ։ Ես Քեզնից հիմա ոչինչ չեմ
խնդրում, խնդրում եմ միայն, որ իմ նման անպիտաններին երջանկության
շնորհ անես, որ մեր միջոցով ինչ-որ մեկի երազանքը կատարես։
Նամակն ավարտելուն պես կգցեմ վառարանը. վստահ եմ, որ կարդում
էիր գրելուս պահին։ Նոր կյանք չեմ ուզում, այլ միայն նոր
հնարավորություն՝ անդրադառնալու հնին։ Այն, ինչ ունեմ, Քեզնից է Քեզնով,
շնորհակալ եմ Քեզ այս 20 տարիներին իմ գոյությունը հանդուրժելու
համար։ Եթե կարելի է այն աղջկան մի փոքր էլ կյա՛նք տուր. բուժի՛ր,
խնդրում եմ, բոլոր այն մանուկներին, որ խաղի մեջ ընկերոջ դեմ
պայքարելու փոխարեն պայքարում են անկողնում՝ ապրելու համար։
Հեղինակ՝ Հովհաննես ուրկ. Ավետիսյան

«Արևելքից մոգեր եկան
Երուսաղեմ և ասացին.
«Ու՞ր է հրեաների արքան,
որ ծնվեց, որովհետև նրա
աստղը տեսանք արևելքում
և եկանք նրան
երկրպագելու»»։
(Մատթ. Բ:2)

Խորհուրդ մեծ և սքանչելի
Որ յայսմ աւուր յայտնեցաւ,
Հովիւքն երգեն ընդ
հրեշտակս`
Տան աւետիս աշխարհի:
Ծնաւ նոր արքայ
Ի Բեթղեհեմ քաղաքի,
Որդիք մարդկան, օրհնեցէք,
Զի վասն մեր մարմնացաւ:
Անբաւելին երկնի և երկրի
Ի խանձարուրս պատեցաւ,
Ոչ մեկնելով ի հօրէ`
Ի սուրբ այրին բազմեցաւ:

ԱՌԱԿ
(ՊԱՈՒԼԻՈ ԿՈԵԼԻՈ)
Տոներն են մոտենում... երբ ամենքս մեր մտքում մի երազանք
պահած սրտատրոփ սկսում ենք հաշվել տարեմուտի վերջին
վայրկյաններն ու ամփոփելով այդ ամենը գեթ մեկ ակնթարթի մեջ,
արժևորում նաև անհաջողությունները, որոնք մնացին անցյալ տարվա
գրկում։ Անհաջողություններ, առանց որոնց դժվար կլիներ պատկերացնել ուրախության, երջանկության գինը։ Անհաջողություններ, առանց
որոնց մենք երբեք չէինք զգա աստվածային ներկայությունն ու
ապավինությունը...
Նախատոնական տրամադրությամբ պարուրված՝ ամուսինները որոշեցին
ամանօրյա հոգսերից կտրվելու համար դուրս գալ փողոց ու մի քիչ զբոսնել։ Սպիտակաթույր կախա՜րդը․ քայլում էին ու հիանում բնության անգնահատելի ու անգերազանցելի կախարդի՝ ձմռան հեքիաթային վրձնահարվածներով։ Երկուսն էլ հիշել էին իրենց
պատանեկան անհոգ տարիները․ կինը մի քանի ձնագնդիկ էր վերցրել ու պատրաստվել ահեղ մարտի,
մինչդեռ ամուսինը մտադիր չէր դիմադրելու։ Մտախոհ էր, հայացքը սևեռել էր հեռվում ինչ-որ սևին տվող պատկերի ու
քարացել։ Կինը խորհրդավոր կերպով ժպտաց, այնուհետև փոխեց թեման...
Ամանօրյա եռուզեռն ու բոլորին զարմացնելու միտումը համակել էր բոլորին։ Ամեն ոք ցանկանում էր նոր տարին
յուրուhատուկ կերպով դիմավորել, յուրաքանչյուրն ուզում էր ամեն ինչ նորից սկսել։ Ռեստորանում նստած
ամուսինները քննարկում էին նախորդ տարվա անցած գնացած դիպվածները։ Ամուսինը կրկին հիշեց այդ
չարաբաստիկ գործարքի մասին ու նորից մռայվեց։ Այս անգամ հայացքը հառել էր պատուհանից դուրս, հեռվում՝ ինչոր սևին տվող պատկերի։ Շարունակ մեղադրում էր ինքն իրեն, որ պետք էր ուրիշ ճանապարհով և ուրիշ
տեսանկյունից հարցին լուծում տալ։ Կինն այդ ժամանակ համակ ուշադրությամբ զննում էր խնամքով զարդարված
տոնածառը, որի բազմանախշ խաղալիքները կարծես ապագայի տեսլականով ու հույսով առլեցուն երազանքներ
խորհրդանշեին։ Նկատելով ամուսնու տրամադրության անկումն ու մտահոգությունը՝ փորձեց իրավիճակն ինչ-որ
կերպ վերահսկելու փորձեր կատարել։
- Ի՜նչ գեղեցիկ լույսեր ունի այս տոնածառը, - բացականչեց կինը։
- Այո՛, սակայն անգամ այդտեղ ամեն ինչ կատարյալ չէ։ Ուշադիր նայելու դեպքում կտեսնես, որ մի քանի լույսեր
կան, որոնք չեն վառվում, ըստ երևույթին այրվել են, - իրեն բնորոշ բծախնդրությամբ վրա բերեց ամուսինը։
- Ինձ թվում է՝ հենց այստեղ է քո բոլոր մտահոգությունների պատճառը. ինչո՞ւ չնայել այն տեսանկյունից, թե որքան
հրաշալի գործեր կատարեցինք այս տարվա ընթացքում, որքան լույսեր կարողացանք վառել մեր տոնածառին։ Բոլորի
կյանքում էլ լինում են անհաջողություններ, սակայն անհնար է հաղթել այն մարդուն, որը երբեք չի հանձնվում։
Անհնար է կոտրել այն կամքը, որը յուրաքանչյուր անհաջողություն դիտարկում է իբրև ամեն ինչ կրկին սկսելու փորձ։
Ի վերջո, մտահոգությունը չի լուծում վաղվա խնդիրները, այլ խլում է այսօրվա խաղաղությունը...
Տիրեց խորհրդավոր լռություն։ Կինը շարունակեց.
- Նոր տարվա գիշերն էր։ Ընտանիքը պատրաստվում էր տարվա առաջին բաժակը բարձրացնել, երբ թակեցին
դուռը։ Տանուտերը հարցրեց. «Ո՞վ է»։ Նրանք պատասխանեցին. «Հույսը, Սերն ու Հավատը, ցանկանում ենք այսօր ձեր
տանը գիշերել»։ Տանտիրոջ ուրախությանը չափ չկար, սակայն տունն էլ փոքր էր, ուստի նա կարող էր նրանցից միայն
մեկին ներս թողնել։ Նա ընտրեց Հավատը, սակայն նրա մայրը, լսելով ամեն բան, սաստեց նրան ու ներս հրավիրեց
Հույսին։ Այս ամենից դժգոհ աղջիկը, զայրացած նրանց եսասիրության վրա, ներս հրավիրեց Սիրուն։ Երկար
վիճաբանությունից հետո երեք ընկերներն էլ գլխիկոր հեռացան... Ե՛կ այսօր փոքրիկ խոկում ունենանք ու աղոթենք
Աստծուն, որպեսզի մեր տանը մշտապես տեղ գտնվի թե՛ հավատի, թե՛ հույսի և թե՛ սիրո համար, քանզի միայն
այսկերպ կարող ենք ամեն փորձության դիմանալ ու հաղթահարել...
Տոնածառի լույսը թեպետ այդպես էլ չվառվեց, սակայն իր նպատակին ծառայեց. ամուսինները ժպտացին...
Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։
Պատրաստեց Ռոբերտ ուրկ. Ոսկանյանը

ՆԱՄԱԿ ՁՄԵՌ ՊԱՊԻՆ
Ցածր դասարանների ուսուցչուհիներից մեկը, մի անգամ խնդրեց երեխաներին, որ
շարադրություն գրեն այն մասին, թե ի՛նչ կուզենային, որպեսզի Ձմեռ Պապիկն իրականացնի իրենց
համար: Երեկոյան, երբ ստուգում էր աշխատանքները, ուսուցչուհին հասավ մի շարադրության, որն
իրեն շատ հուզեց: Այդ պահին մտավ նրա ամուսինը և նրան տեսավ լաց լինելիս:
- Ի՞նչ է պատահել, - հարցրեց նա:
- Կարդա՛, - պատասխանեց ուսուցչուհին՝ նրան մեկնելով մի աղջկա շարադրություն:
Նամակի մեջ աղջնակն ասում էր. «Ձմե՛ռ Պապիկ ջան, այս անգամ ես քեզանից մի հատուկ բան
եմ ուզում խնդրել՝ ուզում եմ, որ ինձ հեռուստացույց դարձնես: Ուզում եմ ապրել մեր տան
հեռուստացույցի պես: Ուզում եմ տանն իմ հատուկ տեղն ունենալ, և որ ամբողջ ընտանիքը
հավաքվի իմ կողքին: Որ լսեն ինձ առանց ընդհատելու և հարցեր տալու, երբ խոսում եմ: Ուզում եմ
ուշադրության կենտրոնում լինել: Ուզում եմ ինձանով զբաղվեն և իմ համար անհանգստանան
այնպես, ինչպես հեռուստացույցի համար են անհանգստանում, երբ նա դադարում է աշխատել:
Ուզում եմ հորս հետ լինել, երբ նա հոգնած վերադառնում է աշխատանքից: Ուզում եմ՝ մայրս,
փոխանակ ինձ անտեսելու, գա ինձ մոտ, երբ մենակ է ու տխրում է: Ուզում եմ, որ երբեմն ծնողներս
ամեն ինչ թողնեն մի կողմ և ինձ հետ ժամանակ անցկացնեն: Ձմե՛ռ Պապիկ, ես շատ բան չեմ
ուզում... Ես ուղղակի ուզում եմ ապրել այնպես, ինչպես ապրում է ցանկացած հեռուստացույց»:
- Սարսափելի՜ է: Խե՜ղճ երեխա, - բացականչեց ուսուցչուհու ամուսինը, - այս ի՞նչ ծնողներ են:
Ուսուցչուհին արցունքն աչքերին պատասխանեց.
- Սա մեր դստեր նամակն է...
Պատրաստեց Իշխան սրկ. Քամալյանը

ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴՅԱՆ ՀԵՔԻԱԹ
(ՊԱՈՒԼԻՈ ԿՈԵԼԻՈ)
Ըստ մի հին ու հայտնի լեգենդի՝ մի օր Լիբանանի հիասքանչ անտառներից մեկում ծնվեցին երեք մայրի։
Մայրիները, ինչպես հայտնի է, շատ դանդաղ են աճում, այնպես որ մեր երեք ծառերը միասին դարեր
անցկացրեցին` մտորելով կյանքի և մահվան, բնության և
մարդկության մասին:
Նրանք տեսել էին, թե ինչպես Լիբանանի հողին ոտք
դրեցին Սողոմոն թագավորի պատգամաբերները և ինչպես
հետո ասորեստանցիների հետ մարտերում ողջ երկիրը ողողվեց
արյան գետերով։ Նրանք դեմ առ դեմ հանդիպել էին երկու
ոխերիմ թշնամիների` Հեզաբելին և Եղիա մարգարեին: Նրանց
ժամանակ էր հորինվել այբուբենը: Նրանք զմայլվում էին`
տեսնելով, թե ինչպես էին իրենց կողքով անցնում գունագեղ
կտորներով բեռնված քարավանները:
Եվ մի գեղեցիկ օր ծառերը որոշեցին խոսել ապագայի
մասին:
– Այն ամենից հետո, ինչ ինձ բախտ վիճակվեց տեսնել, ասաց առաջինը, - ես կուզենայի գահ դառնալ, որին կբազմեր
աշխարհի ամենազորեղ թագավորը:
– Իսկ ես կուզենայի այնպիսի բանի մի մասը դառնալ, որը
հավերժ չարը բարու կվերափոխեր, - ասաց երկրորդը:
– Ինչ վերաբերում է ինձ, - ասաց երրորդը, - ես երազում եմ,
որ մարդիկ, ամեն անգամ ինձ նայելով, հիշեն Աստծուն:
Այդպես անցան երկար ու ձիգ տարիներ, և ահա անտառում
հայտնվեցին փայտահատները: Նրանք սղոցեցին ծառերն ու
տարան:
Առաջին մայրուց փարախ սարքեցին, իսկ նրա բնափայտի մնացորդներից մսուր պատրաստեցին: Երկրորդ
ծառից գեղջկական կոպիտ մի սեղան պատրաստեցին, որն ավելի ուշ վաճառեցին մի կահույքավաճառի: Երրորդ
ծառի գերանները վաճառել չհաջողվեց: Դրանցից տախտակներ սղոցեցին և պահեցին մեծ քաղաքի պահեստներից
մեկում:
Դառնագին տրտնջացին երեք մայրիները. «Մեր փայտն այնքան լավն էր, սակայն ոչ մեկը չկարողացավ ըստ
արժանվույն օգտագործել այն»:
Ժամանակն անցնում էր, և մի աստղալից գիշեր ամուսնական մի զույգ, օթևան չգտնելով, որոշեց մտնել ու
գիշերը լուսացնել այն փարախում, որը կառուցված էր առաջին ծառի տախտակներից: Կինը հղի էր և հենց
փարախում նա այդ գիշեր որդի ունեցավ և նրան տեղավորեց մսուրի մեջ` փափուկ ծղոտի վրա:
Եվ հենց այդ պահին առաջին մայրին հասկացավ, որ իր երազանքն իրականացավ. ինքը հենարան էր դարձել
աշխարհի ամենակարող Թագավորին:
Տարիներ անց մի գեղջկական սովորական խրճիթում մարդիկ հացի նստեցին հենց այն սեղանի շուրջ, որը
պատրաստված էր երկրորդ ծառի փայտերից: Եվ մինչ ընթրիքն սկսելը նրանցից մեկը մի քանի խոսք ասաց
սեղանին դրված հացի և գինու մասին: Եվ երկրորդ մայրին անմիջապես հասկացավ, որ հենց այդ պահին ինքը
հենարան ծառայեց ոչ միայն սեղանին դրված հացի և գինու համար, այլև Մարդու և Աստծո միջև միությանը:
Հաջորդ առավոտյան երրորդ ծառի երկու տախտակներից խաչ սարքեցին: Մի քանի ժամ անց տանջված ու
վերքերի մեջ կորած մի մարդու բերեցին և մեխերով խաչին գամեցին: Երրորդ ծառը սարսափեց իր ճակատագրից
և անիծեց իր դաժան բախտը: Սակայն չէր անցել երեք օր, երբ նա հասկացավ իր համար նախանշված բախտը:
Մարդը, որ գամված էր խաչին, դարձավ Երկրի Լույսը: Իսկ իր փայտից պատրաստված խաչը տանջանքների
գործիքից վերափոխվեց հաղթանակի և հավատի խորհրդանիշի:
Այսպես իրականացան երեք լիբանանյան մայրիների ցանկություններն այնպես, ինչպես միշտ լինում է
երազանքների հետ: Դրանք ի կատար ածվեցին, բայց բոլորովին այլ կերպ, քան իրենք էին պատկերացնում:
Պատրաստեց Նարեկ դպիր Գասպարյանը

ԱՄԱՆՈՐՅԱ ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱՆՔՆԵՐ ՃԵՄԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ
Ջերմագին սիրով շնորհավորում եմ բոլորիս Ամանորը և Սուրբ Ծնունդը: Մաղթում եմ ամենքիս նոր,
հետաքրքիր և բարեբեր տարի: Թող որ Աստծու սերը սփռվի մեր կյանքից ներս և Աստված բնակվի մեր մեջ, որպեսզի
սիրով դիմավորենք Նոր Տարին և լեցուն սիրով էլ ապրենք նորովի` վերստին նորոգված ու պայծառացած: Պողոս
առաքյալի խոսքերին հետևելով` հանենք մեր միջից հին մարդուն և հագնենք նորը:
Թող Տիրոջ բուրմունքը տարածվի ամենուր և Քրիստոսի լուսապայծառ ծննդյանն ավետիսը հնչի ողջ
աշխարհում, որպեսզի իրապես ապրենք Տիրոջ հրաշափառ ծննդյան բերկրանքը: Ցանկանում եմ, որ այս տարի
խաղաղություն տիրի Հայաստանում ու ողջ աշխարհում և ամենքս խաղաղության, հույսի, հավատքի և սիրո մեջ
ապրենք ի Քրիստոս Հիսուս, ի Տեր մեր. ամեն:
Եղիշե սրկ. Սարգսյան (Ե2 լսարան)
Շնորհավորում եմ յուրաքանչյուրին նոր տարվա առթիվ` մաղթելով, որ այս հերթական տարին յուրօրինակ
պատճառ դառնա կյանքը նորովի շարունակելու։ Ընդունված է ասել, որ պետք է նոր կյանք սկսել նոր տարում, մինչդեռ
ամեն օրը նոր հնարավորություն է եղածը կատարելագործելու։ Մաղթում եմ հոգենորոգ տարի` մարդկանց հանդեպ
սիրով լցվելու և Աստծուն ձեր կյանքում նորովի ընդունելու համար:
Հովհաննես ուրկ. Ավետիսյան (Դ1 լսարան)
Ահա և ճանապարհեցինք 2017 թվականը: Մի կողմից տխրում ենք, որովհետև գուցե կիսատ թողած գործեր
ունենք ու մի բան թերևս այնպես չի ստացվել, սակայն մյուս կողմից էլ ուրախանում ենք, որ սկսվում է մի նոր տարի,
որի էջերն ամբողջովին դատարկ են ու մեզանից է կախված, թե ինչպես դրանք կլցվեն: Աստծուց խնդրում եմ, որ այդ
էջերում չլինի տխրություն, ցավ, տառապանք, հուսահատություն, հիվանդություն, այլ թող դրանք լեցուն լինեն
երջանկությամբ, սիրով, առողջությամբ, հաջողությամբ ու այլ դրական երևույթներով: Նո´ր Տարի, դիմում եմ
պահանջելու պես` դո´ւ, որ գալիս ես, թող գալուստդ բարի լինի, արի այնպե՛ս, որ աշխարհում ավելանա սերն ու
բարին:
Նարեկ սրկ. Հակոբյան (Զ4 լսարան)
Մարդ կայանում է այն ժամանակ, երբ հավատում է ինքն իրեն և առաջ շարժվում հաղթելու մտադրությամբ:
Ուստի մաղթում եմ, որ հավատաք ինքներդ ձեզ: Ավելի պատվաբեր է համբերատար տանել անհաջողությունները, քան
տրվել հուսահատությանը: Վստահե´ք ձեր սեփական գաղափարներին, եթե անգամ կողքիններն ասում են, որ
սխալվում եք: Մաղթում եմ, որ առաջիկա նոր տարում հաղթանակի ճանապարհներ կերտելու պատրաստակամություն ցուցաբերեք:
Նարեկ սրկ. Առաքելյան (Զ4 լսարան)
Նոր Տարին հրաշալի տոն է: Այն լի է քրիստոնեական գաղափարներով, բարությամբ և առիթ է նաև սբ.
Նիկողայոս հայրապետի բարեխոսությունն ստանալու համար. չէ՞ որ աղքատներին ողորմություն բաշխող,
երեխաներին անակնկալ նվերներով ուրախացնող և յուրաքանչյուր ընտանիքում ամանորյա սպասված հյուր Ձմեռ
Պապի իրական նախատիպը հենց նա է՝ 4-րդ դարի նշանավոր սուրբ հայրապետը, որի անվան հետ է կապված
անգլիական Սանտա (Սուրբ) Կլաուսը (Նիկողայոս): Հիշենք, որ Նոր Տարին մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի
հրաշափառ Ծննդյան նախատոնակն է կարծես, Աստծո խորախորհուրդ Հայտնությանը պատրաստվելու առիթ: Երբ
տոնածառն ենք զարդարում՝ գագաթի աստղը թող հիշեցնի մեզ Բեթղեհեմյան աստղի մասին, որը ուղեկցեց մոգերին ի
Քրիստոս Հիսուս (hմմտ. Մատթ. Բ 2): Մենք էլ փորձենք քայլել դեպի նա և կարողանանք ընդունել նրան մեր հարկից ու
մեր հոգուց ներս՝ ի մտի ունենալով, որ Արքան ծնվեց մի քարայրի մեջ և դրվեց աղքատ մսուրում, որը ո՛չ արքայական
շքեղ դղյակ էր, ո՛չ էլ ճոխ կերակուրներով լի հյուրասենյակ, այլ կենդանիների համար նախատեսված խոնարհ մի
մսուր։ Յուրաքանչյուրս կարիք ունենք, որ Արքան ծնվի մեր սրտերում։ Իսկ մի՞թե նա երկրորդ անգամ կծնվի հպարտ,
ցուցամոլ, սնահավատ ու հղփացած սրտում։ Ո՛չ, նա կփնտրի խոնարհ ու մաքուր սիրտը՝ այնտեղ ծնվելու, բնակվելու
համար։ Անցկացնենք, ուրեմն, Ամանորը քրիստոնեաբար, որպեսզի օրեր անց հրեշտակի նման, ուրախության
պարգևումով ազդարարենք. ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՎ ԵՎ ՀԱՅՏՆԵՑԱՎ։
Թովմաս դպիր Առաքելյան (Գ լսարան)
Կազմեց Ծերուն սրկ. Ներսիսյանը

Ուղղահայաց
3. Հունվարի 13
4. Էլեկտրական եղևնի
5. Նիկողայոս ․․․
8. Նոր Տարի
9. Բեթղեհեմյան ․․․
11. Բարի լուր
13. Երկնքի ամենապայծառ աստղը
14. Սուրբ Ծնունդից և Զատկից հետո
կատարվող ծիսական արարողություն
16. Նոր Տարի (օգոստոսի 11)
1, 6 21 – Սուրբ Ծննդյան ողջույն

Հորիզոնական
2. Նախամայր Եվայի անեծքը վերացնողը
6. Հունվարի 6
7. Սուրբ Ծնունդյան հետ նշվող եկեղեցական
տոն՝ Հիսուս Քրիստոսի
մկրտությունը
10. Քրիստոնեական բարի լուրը
ներկայացնող գիրք
12. Ձմեռ Պապի նախատիպը
15. Սուրբ Ծննդյան Պատարագի վերջում
կատարվող ծիսական արարողություն
17. Վայր, որտեղ ծնվեց Քրիստոս
18. Սուրբ Ծննդյանը և Զատկին
նախորդող երեկոները
19. Ի՞նչ են օրհնում ամանորի գիշերը
եկեղեցում
20. Ամանորը՝ ըստ հայկական
ավանդության

