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Welcome to Shoghk Special 

In this Issue:  

Ձմեռ պապիկը 

ՃՐԱԳԱԼՈՒՅՑ 

Մոգերի մասին  

Ծննդյան տոն  

Սբ. Ծննդյան տոն  

Ձմեռ պապիկը, կամ ինչպես արևմուտքում ասում են Սանտա Կլաուսը, 

իրականում հոգևորական է եղել 

Նա Ս. Նիկողայոս Հայրապետն էր: Ժամանակին հույն Նիկողայոս հայրապետը շրջում էր 

տնետուն եւ չքավոր 

ընտանիքների 

պատուհաններին գումար 

կամ նվերներ դնում: Ձմեռ 

պապի կերպարը ծագել է հենց 

այստեղից: Թարգմանաբար 

սուրբ Նիկողայոս է 

նշանակում: Այնպես որ, Ձմեռ 

պապի նվերները մանուկներն 

իրենց անմեղությամբ 

ընդունում են որպես պարգեւ 

Աստծուց: 

 Հայ ժողովուրդի մեջ 

ընդունված է Ամանորը կոչել 

նաև Կաղանդ: Այն նշանակում 

է որեւէ տոն նշելու կոչ, 

հրավեր: Հետագայում 

կաղանդը Հայաստանում ստացել է տարեմուտի իմաստը: Քրիստոնեական առումով 

Ամանորը հաշվետվության յուրօրինակ մի օր է յուրաքանչյուր մարդու համար: Օր, երբ 

ամփոփվում են տարվա ընթացքում կատարված գործերը: 

 Ս. Ծնունդը աշխարհի քրիստոնյաների ամենամեծ և սիրված տոներից է: Իր թե՜ 

նշանակությամբ, էությամբ, թե՜ խորհրդով Ամանորը զիջում է Ս. Ծննդյանը: Ամանորն 

ինքնին օրացուցային փոփոխման երևույթ է, և իր մեջ որևէ խորհուրդ չունի: Իսկ Ս. Ծնունդն 

ամբողջությամբ Խորին Խորհուրդ է` Աստծո Որդու Ծնունդը, որը մարդկության համար 

դառնում է նոր և անվերջանալի սկիզբ: Իզուր չէ, որ շուրջ 2000 տարի մարդկությունն իր 

տոմարական բոլոր հաշվարկները կապում է Քրիստոսի Ծնունդով` նախքան Քրիստոս և 

Քրիստոսի Ծնունդից հետո: Ս. Ծննդյանը նախորդում է պահք, որը սկսվում է դեկտեմբերի 30

-ին և ավարտվում հունվարի 5-ի երեկոյան` Ճրագալույցի Ս. Պատարագով: Այս շրջանում 

բացառվում է կենդանական սնունդ: Հոգևորականները հորդորում են Ամանորը դիմավորել 

եկեղեցում, խորհել հոգևոր վիճակի մասին և ստանալ Աստծո օրհնություն: 
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ՃՐԱԳԱԼՈՒՅՑ Ս. ԾՆՆԴՅԱՆ ԵՎ ԱՍՏՎԱԾԱՀԱՅՏՆՈՒԹՅԱՆ 
Ճրագալույցի խորհուրդը հույժ գեղեցիկ է: Այն նախատոնակն է ու կարապետը հետագա ութ 

օրերի պաշտամունքների, որով և լինում է ինը տոնական օր: Որովհետև սա նշանակն է այն 

հավիտենականության, որը կար 

մինչև աշխարհի լինելը: 

 Ադամի՝ Դրախտից դուրս 

ելնելուց շուրջ հինգ հազար տարի 

անց Աստված երևաց 

մարմնավորված, այդ պատճառով 

այսօր նախատոնակ է, որը 

Եկեղեցին սկսում է գիշերը՝ Կույս 

Մարիամի ավետյաց երգով: Եվ 

գիշերն ենք սկսում, որն օրինակն 

է Տիրոջ վերջին գալստյան, 

որովհետև ասված է, որ այն 

գիշերն է լինելու: Նաև ըստ 

մարգարեության՝ լույս ծագեց 

կռապաշտության և անգիտության խավարում, որի պատճառով էլ այսուհետև խավարը տեղի է 

տալիս և բազմանում լույսը՝ ըստ Եսայի մարգարեի խոսքի. «Թագավորները գալու են դեպի Քո 

լույսը, հեթանոսները՝ դեպի Քո լույսի փայլը» (Եսայի Կ 3): Նաև Մաղաքիան է ասում. 

«Արդարության Արեգակը պիտի ծագի» (Մաղաք. Դ 2): Զաքարիան Արևածագ է անվանում 

Նրան, իսկ Դավիթն ասում է. «Լո՜ւյս տուր, Տե՜ր, իմ աչքերին» (Սաղմ. ԺԲ 4): Եվ աստղի լույսով 

մոգերն առաջնորդվեցին՝ գալով դեպի ծագած Լույսը՝ ըստ այն խոսքի, թե՝ «Խավարի մեջ 

նստած ժողովուրդը մեծ լույս տեսավ. և լույս ծագեց նրանց վրա, որ նստում էին մահվան երկրի և 

ստվերների մեջ» (Մատթ. Դ 16): 

 Այս իմանալի և անճառելի Լույսի ծագման համար այսօր մենք վառում ենք լապտերներն ու 

կանթեղները և անվանում այս օրը մեր Տիրոջ՝ Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան և 

Աստվածհայտնության ճրագալույցը, որը խորհրդանշում է լույսի աղոտ ծագումը: Ըստ 

Հովհաննես ավետարանչի՝ Հովհաննես Մկրտիչը ճրագ է կոչվում, իսկ աղոտ ծագումը 

մարգարեներն են, ովքեր եղան մինչև Հովհաննեսը, որոնցով աղոտ կերպով ծագում էին Տիրոջ 

գալստյան հանգամանքները, որովհետև Տերը ոչինչ չի անում առանց Իր ծառաներին 

հայտնելու: Եվ այս օրը կարապետն ու նախատոնակն է հաջորդ՝ գալիք օրվա, երբ ծագելու է 

մեծ Լույսը, ինչպես որ թագավորի գալուստից առաջ նրա սիրելիները խնդությամբ 

պատրաստություն են տեսնում և ջահերով ընդառաջ ելնում: 

Արամ Դիլանյան 
 

Մոգերի մասին Հունվարի 4, 2019  
Ըստ Մատթեոսի Ավետարանի՝ Տիրոջ ծննդյան 

ժամանակ աստղի առաջնորդությամբ 

Արևելքից մի քանի մոգեր գալիս կանգնում են 

այն մսուրի վրա, որտեղ ծնվել էր մարդկության 

Փրկիչը: Ավետարանը ոչինչ չի ասում նրանց 

քանակի, ազգության և անունների մասին։ Որոշ 

եկեղեցական հայրեր և վարդապետներ 

(Օգոստինոս, Հովհան Ոսկեբերան, Եպիփան 

Կիպրացի, Վանական վարդապետ և այլք) 

կարծում են, որ մոգերը 12-ն էին, մինչդեռ 

Որոգինեսն առաջին անգամ նշում է 3 թիվը՝ 

նկատի ունենալով Հիսուսին տրված  

http://ter-hambardzum.net/adam-ev-eva
http://ter-hambardzum.net/drakht-edemakan-partez-masin
http://ter-hambardzum.net/esayi-isaiah
http://ter-hambardzum.net/maghakhia-malachi
http://ter-hambardzum.net/saghmosner-psalms
http://ter-hambardzum.net/matteos-matthew
http://ter-hambardzum.net/mogeri-masin/
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համապատասխան նվերների քանակը։ Առավել ընդհանրացած եկեղեցական ավանդությունը 

նրանց անվանում է Մելքոն, Գասպար, Բաղդասար, որոնցից առաջինը պարսից աշխարհից էր, 

երկրորդը` հնդկաց, իսկ երրորդը` արաբացվոց: Նրանք մանկանը նվիրեցին ոսկի, կնդրուկ և 

զմուռս: Ոսկին խորհրդանշում էր Մանկան Թագավոր լինելը, կնդրուկը` Հիսուսի 

աստվածությունը, զմուռսն էլ` Տիրոջ քավչարար մահը, այսինքն` սրանով երեք մոգերը 

խոստովանեցին, որ ծնված Մանուկն իրենց Թագավորն է, Աստվածը և Փրկիչը: Միջնադարում 

երեք մոգերին նույնացրել են նաև Նոյի երեք որդիների հետ, որոնց միջոցով բազմացավ ամբողջ 

մարդկությունը: Հայկական ավանդության համաձայն՝ մոգերն այլ ճանապարհով 

վերադառնալիս անցել են նաև Մոկաց (առավել հին տարբերակում՝ Մոգք-մոգեր) աշխարհով, 

ուր հիվանդացել և մահացել է Գասպար մոգը։ Ավանդություններից մեկը նաև ասում է, որ այս 

մոգերը մկրտվել են Ս․ Թովմաս առաքյալի կողմից և հետագայում նահատակվել հանուն 

Քրիստոսի։ Նրանց մասունքները հայտնաբերել է Հեղինե թագուհին, որոնք Ե դարում Կ․ 

Պոլսից տեղափոխվել են Միլան և 1164 թվականից վերջնականապես հանգրվանել Քյոլնի 

տաճարում։ Իսկ մոգերի տված նվերները Ս․ Աստվածամայրը վերափոխումից առաջ հանձնել 

է Երուսաղեմի Եկեղեցուն, որոնք Արկադիոս կայսեր օրոք տարվել են Կ․ Պոլիս, իսկ 1470 թ․ 

Մուրադ Բ թուրք սուլթանի կին քրիստոնյա Մարիամը դրանք նվիրաբերել է Աթոս լեռան Ս․ 

Պողոս եկեղեցուն։  
 

Ինչու՞ է Հայ Առաքելական Ս. Եկեղեցին Ծննդյան տոն հունվարի 6-ին նշում, այլ ոչ 

դեկտեմբերի 25-ին 
Որոշ Եկեղեցիներում Քրիստոսի Ծնունդը տոնում են 

դեկտեմբերի 25-ին: Այս տարբեր ամսաթվերի գոյության 

պատճառը հետևյալն է: Նախկինում Սուրբ Ծննդյան 

և Մկրտության տոները միասին էին տոնում` հունվարի 6-

ին, բայց հետո դա փոխվեց Բեթղեհեմի և Հորդանանի` 

միմյանցից հեռու լինելու պատճառով: Հունվարի 6-

ին մարդիկ գնում էին ուխտի Քրիստոսի ծննդյան և 

մկրտության վայրերը, սակայն շատերն ի վիճակի չէին 

լինում իրենց ուխտը կատարելու` նույն օրը երկու 

վայրերն էլ այցելել չկարողանալու պատճառով: Դրա 

համար երուսաղեմացիները Ծննդյան տոնը փոխեցին դեկտեմբերի 25-ին: Նաև հեթանոսական 

ժամանակներում արևին նվիրված տոն կար դեկտեմբերի 25-ին, և մարդիկ այդ օրը, ըստ 

հաստատված սովորության, տոնախմբություն էին անում: Եվ հեթանոսական 

տոնախմբությունը քրիստոնեականով փոխարինելու համար Սուրբ Ծննդյան տոնը 

տեղափոխվեց դեկտեմբերի 25: Իսկ հայ քրիստոնյաները, ինչպես սկզբից սովորեցին Սուրբ 

Գրիգոր Լուսավորչից, այդպես էլ պահեցին` շարունակելով Փրկչի Ծննդյան և 

Աստվածահայտնության տոները տոնել ճշգրիտ օրը` հունվարի 6-ին:  
 

Սբ. Ծննդյան և Աստվածհայտնության տոն. Հունվարի 6-ին 
 Հունվարի 6-ին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Ծննդյան և Աստվածահայտնության տոնն է։ Հիսուս 

Քրիստոսի Ծննդյան պատմությունը բոլորս էլ գիտենք, սակայն մի քանի մանրամասներ կարող 

են մեզ համար ավելի ընկալելի դարձնել այս հրաշալի իրադարձությունը: Երբ Գաբրիել 

հրեշտակը Մարիամին հայտնեց Հիսուս Քրիստոսի Ծննդյան մասին, նա հարցրեց. «Ինչպե՞ս 

այդ կպատահի ինձ, քանի որ ես տղամարդ չեմ ճանաչում»: Աստված ընտրել էր ամենախոնարհ 

և ամենահեզ, ամենաառաքինի և Տիրոջը ամենահավատարիմ կնոջը, և Սուրբ Կույսիայս 

հարցը ոչ թե թերահավատությունից էր, այլ ճշմարտությունն իմանալու համար էր: 

Եվ հրեշտակիբացատրությունը լսելուց հետո Սուրբ Մաիամն ասաց. «Ահավասիկ ես մնում եմ 

Տիրոջ աղախինը» (Ղուկ. 1.30-38): Այսօր, ցավոք, կան մարդիկ, ովքեր այս հարցը տալիս են 

առաջին հերթին թերահավատությամբ և երբեմն էլ ծաղրանքով. «Ինչպե՞ս կարող է կույսը որդի 

ունենալ»: Աստված միշտ նախապատրաստել է մարդկանց այսպիսի մեծ իրադարձությունների 

և հրաշքների, որպեսզի երբ դրանք տեղի ունենան, մարդիկ չընկնեն գայթակղությանմեջ:  

http://ter-hambardzum.net/inchu-e-hay-ekeghecin-tcnndyan-ton-hunv/
http://ter-hambardzum.net/inchu-e-hay-ekeghecin-tcnndyan-ton-hunv/
http://ter-hambardzum.net/khristosi-mkrtuthyan-toni-arthiv/
http://ter-hambardzum.net/surb-grigor-lusavorich-varkhi-patmu/
http://ter-hambardzum.net/surb-grigor-lusavorich-varkhi-patmu/
http://ter-hambardzum.net/%D5%B0%D5%AB%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%AB-%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%BE%D5%A1%D5%B6-%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%B6
http://ter-hambardzum.net/khristosi-anvan-masin
http://ter-hambardzum.net/hreshtakneri-masin
http://ter-hambardzum.net/hreshtakneri-masin
http://ter-hambardzum.net/sb-astvatcatcni-tcnndyan-ton-septemberi-8
http://ter-hambardzum.net/hreshtakneri-masin
http://ter-hambardzum.net/ghukas-luke
http://ter-hambardzum.net/%D5%BD%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A2-%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%BD%D5%AB-%D5%B4%D5%B7%D5%BF%D5%B6%D5%BB%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82
http://ter-hambardzum.net/%D5%BD%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A2-%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%BD%D5%AB-%D5%B4%D5%B7%D5%BF%D5%B6%D5%BB%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82
http://ter-hambardzum.net/hrashkhneri-masin
http://ter-hambardzum.net/gaythakghuthyun-arak
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Շատ դեպքեր, որոնք կատարվել են Հին 

Կտակարանում, նախօրինակը և 

ստվերն էին այն մեծ 

իրադարձությունների, որոնք 

կատարվելու էին Նոր 

Կտակարանում: Աշխարհի 

արարման ժամանակ առանց սերմի և 

առանց աշխատանքի, միայն Աստծո 

խոսքով երկիրը բույսեր աճեցրեց և 

պտղաբերեց (Ծննդ. 1.11): Ճիշտ նույն 

կերպ էլ այս դեպքում առանց 

մարդկային սերմի, միայն Աստծո 

զորությամբ կույսը հղիացավ և որդի 

ծնեց: 

 Քրիստոս ծնվեց Բեթղեհեմում: 

Ավետարանում այս մասին գրված է, որ 

երբ Մարիամն ու Հովսեփը Բեթղեհեմ հասան, Մարիամի ծննդաբերելու օրերը լրացան, և նա 

ծնեց իր անդրանիկ Որդուն, խանձարուրի մեջ փաթաթեց Նրան ու դրեց մսուրի մեջ (Ղուկ. 2.7): 

Այն փաստից, որ ծննդաբերության ժամանակ որևէ կողմնակի անձի ներկայություն չի 

հիշատակվում և նշվում է, որ Աստվածամայրն ինքը մանկանը խանձարուրի մեջ փաթաթեց, 

Եկեղեցու Հայրերը հետևյալ եզրակացությունն են արել: Աստվածամայրը միայնակ ծնեց իր 

Որդուն առանց կողմնակի օգնության, և այդ ծննդաբերությունը Սուրբ Կույսի համար չէր 

ուղեկցվում ծննդաբերող կանանց հատուկ ցավերով: Քրիստոս ծնվեց մսուրի մեջ` քարայրում: 

Այդ քարայրի վրա հետագայում Հեղինե թագուհին Աստվածածնի պատվին տաճար կառուցեց: 

 Որոշ Եկեղեցիներում Քրիստոսի Ծնունդը տոնում են դեկտեմբերի 25-ին: Այս տարբեր 

ամսաթվերի գոյության պատճառը հետևյալն է: Նախկինում Սուրբ Ծննդյան 

և Մկրտության տոները միասին էին տոնում` հունվարի 6-ին, բայց հետո դա 

փոխվեց Բեթղեհեմի և Հորդանանի` միմյանցից հեռու լինելու պատճառով: Հունվարի 6-

ին մարդիկ գնում էին ուխտի Քրիստոսի ծննդյան և մկրտության վայրերը, սակայն շատերն ի 

վիճակի չէին լինում իրենց ուխտը կատարելու` նույն օրը երկու վայրերն էլ այցելել 

չկարողանալու պատճառով: Դրա համար երուսաղեմացիները Ծննդյան տոնը 

փոխեցին դեկտեմբերի 25-ին: Նաև հեթանոսական ժամանակներում արևին նվիրված տոն կար 

դեկտեմբերի 25-ին, և մարդիկ այդ օրը, ըստ հաստատված սովորության, տոնախմբություն էին 

անում: Եվ հեթանոսական տոնախմբությունը քրիստոնեականով փոխարինելու համար Սուրբ 

Ծննդյան տոնը տեղափոխվեց դեկտեմբերի 25: Իսկ հայ քրիստոնյաները, ինչպես սկզբից 

սովորեցին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչից, այդպես էլ պահեցին` շարունակելով Փրկչի Ծննդյան և 

Աստվածահայտնության տոները տոնել ճշգրիտ օրը` հունվարի 6-ին: 

 Աստվածահայտնություն ասելով` հիշատակում ենք Փրկչի մկրտությունը: 

Աստվածահայտնությունն այն է, որ Քրիստոսի մկրտության ժամանակ հայտնվեցին 

աստվածային երեք Անձերը` Սուրբ Հոգին` Քրիստոսի վրա աղավնակերպ իջմամբ (Մատթ. 

3.16, Մարկ. 1.10, Ղուկ. 3.22), Հայրը` ի վերուստ հնչող ձայնով. «Դա է Իմ սիրելի Որդին, որն ունի 

Իմ ամբողջ բարեհաճությունը» (Մատթ. 3.17, Մարկ. 1.11, Ղուկ. 3.22): 

 Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան և Աստվածահայտնության տոնի առիթով մարդիկ միմյանց ավետիս 

են տալիս` ասելով. «Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ», որի պատասխանն է` «Օրհնյալ է Ծնունդը 

Քրիստոսի»: 

Ադամ քահանա Մակարյան. Քրիստոնեության իսկությունը (գիտելիքներ հավատացյալներին) 

http://ter-hambardzum.net/%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%BE%D5%A1%D5%AE%D5%A1%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B9-%D5%B4%D5%A1%D5%BF%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%AF%D5%A1%D5%B4-%D5%BD%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A2-%D5%A3%D5%AB%D6%80%D6%84
http://ter-hambardzum.net/%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%BE%D5%A1%D5%AE%D5%A1%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B9-%D5%B4%D5%A1%D5%BF%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%AF%D5%A1%D5%B4-%D5%BD%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A2-%D5%A3%D5%AB%D6%80%D6%84
http://ter-hambardzum.net/%D5%B6%D5%B8%D6%80-%D5%AF%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6-pdf
http://ter-hambardzum.net/%D5%B6%D5%B8%D6%80-%D5%AF%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6-pdf
http://ter-hambardzum.net/ashxarhi-ararman-masin
http://ter-hambardzum.net/ashxarhi-ararman-masin
http://ter-hambardzum.net/%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%b8%d6%80%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%ad%d5%b8%d5%bd%d6%84
http://ter-hambardzum.net/%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%b8%d6%80%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%ad%d5%b8%d5%bd%d6%84
http://ter-hambardzum.net/tsnndoc-genesis
http://ter-hambardzum.net/%D5%B4%D5%AB%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D5%AC-%D5%A5%D5%BA%D5%AB%D5%BD%D5%AF%D5%B8%D5%BA%D5%B8%D5%BD-%D5%A1%D5%BB%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%B0%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%BE%D5%A1%D5%AE%D5%A1
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