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Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ (Գիւտ Նշխարաց)
Հայրերու Օր
Ս. Թարգմանչաց՝ Սահակի եւ Մեսրոպի
Ս. Տրդատ թագաւոր եւ Աշխէն թագուհի

Սուրբ Մանէ

Սուրբ Նունէն և Մանէն հռիփսիմեանց կոյսերու խումբէն էին, որ Դիոկղետիանոս
կայսեր հալածանքներու ժամանակ թողեր էին Հռոմն ու եկեր հասեր էին Հայաստան:
Սակայն այս երկու կույսերուն Տիրոջ կողմէն նախախնամուած չէր նահատակուիլ
իրենց հաւատակիցներուն հետ:
Հայաստան հասած 37 կոյսերէն զատուելով` Մանէն կը հեռանայ դէպի Եկեղեաց
գաւառի Սեպուհ լեռը, որտեղ փակուելով քարայրի մը մէջ` ճգնաւոր կեանքով
կ՛ապրի: Այսպես Մանէ կոյսն հրեշտակային կեանքով, աղօթքով և աստուածային
մխիթարութեամբ զօրացած ապրեցաւ այդ այրին մէջ, որը հետագին իր անունով
կոչուեցաւ «Մանէի այր»: Հետաքրքրական պատմութիւն կը հաղորդուի Մանէի
վարքագրութեան մեջ իր կեանքի վերջին օրերու մասին: Այդ ժամանակաշրջանին
սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչն ալ կը կամենայ հեռանալ և իր կեանքի վերջին
օրերն ապրիլ առանձնութեան մեջ: Այդ ներշնչումով Հայոց հայրապետը կու գայ
Դարանաղեաց լեռներ և իբրև բնակության վայր կ՛որոշէ Սեպուհ լեռան քարայրը, ուր
կը ճգնէր Մանէն: Երբ կը մօտենայ այրին, Մանէի ձայնը կը լսուի, որ կը պատուիրէ
սուրբ Գրիգորին երեք օրէն վերադառնալ իր ընտրած քարայրի մօտ: Կատարելով
սրբի ցանկութիւնը` հայրապետը կը վերադառնայ երեք օրէն և սրբուհին վախճանած
գտնելով` սաղմոսներ ըսելով կը թաղէ անոր քարայրին մէջ (323 թ.): Մանէ և Նունէ
կոյսերու յիշատակը կը տօնուի Կաթողիկէ Սուրբ Էջմիածնի տօնին յաջորդող
երեքշաբթի օրը:

Օ

Ygy.yxagan pa-aran
ՕՐԷՆՔ, ՕՐԷՆՔԻ ԳԻՐՔ

Աստուածաշունչին մէջ, Օրէնք բառը
ընդհանրապէս կը վերաբերի Աստուծոյ պատուիրաններուն եւ տուած
կանոններուն ամբողջութեան, եւ մասնաւորապէս՝ կը նշէ Սինա լերան
բարձունքին Մովսէսի ձեռքով Աստուծոյ տուած Օրէնքին ամբողջութիւնը:
Հետզհետէ, սակայն, այս անունով սկսան ճանչցուիլ Աստուծոյ բոլոր
պատուիրաններն ու կանոնները իրենց մէջ ամփոփող Աստուածաշունչի
առաջին հինգ գիրքերը որոնք միասնաբար կը կոչուէին Օրէնքը կամ Տիրոջ
Օրէնքը, կամ Օրէնքի գիրքը, երբեմն նաեւ Մովսէսի կամ Մովսիսական
օրէնքը եւ կամ, ի վերջոյ, Մովսէսի գիրքը: Կարգ մը պարագաներու, «Օրէնք»
անուանումը գործածուած է աւելի լայն առումով՝ ամբողջ Հին Կտակարանը
նշելու համար:
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Սուրբ Նունէ
Սուրբ Նունէն և Մանէն հռիփսիմեանց կոյսերու խումբէն էին, որ Դիոկղետիանոս
կայսեր հալածանքներու ժամանակ թողեր էին Հռոմն ու եկեր հասեր էին Հայաստան:
Սակայն այս երկու կոյսերուն Տիրոջ կողմէն նախախնամուած չէր նահատակուիլ իրենց
հաւատակիցներուն հետ:
Նունէ կոյսը (վրացական աղբիւրներուն մէջ` Նինո) հայոց Տրդատ թագաւորի
հալածանքներէն ազատուելով` կը մեկնի Վրաստան, Մծխիթա մայրաքաղաքը, ուր կը
շարունակէ ապրիլ սրբակենցաղ աղօթական կեանքով և քարոզելով, որուն որպէս արդիւնք
ընդհանուր ժողովուրդի դարձի պատճառ կը դառնայ: Հռչակ կը ստանայ իր գործած
հրաշքներու և բարեգործութիւններու պատճառով` կոյսը կը տարուի արքունիք, ուր կը
բժշկէ հիւանդ թագուհին, ապա, հրաժարելով բոլոր թանկարժէք նուէրներէն, կը քարոզէ
Տիրոջ Աւետարանը: Միհրան թագաւորը ևս, անմիջապես իր վրայ զգալով իրեն անծանօթ
Աստուծոյ զօրութիւնը, դարձի կու գայ: Աւետարանը կը քարոզուի նաև երկրի մեծամեծերուն:
Այս բոլորին որպէս արդիւնք Նունէի խորհուրդով պատուիրակութիւն կ՛առաքուի սուրբ
Գրիգոր Լուսաւորչին և Տրդատ թագաւորին` խնդրանքով, որ հոգևորականներ ուղարկեն
իրենց երկիրը մկրտութիւններ կատարելու և սպասաւորելու ժողովրդին: Այսպիսով սուրբ
Նունէն կը դառնայ Վրաստանի առաքելուհին: Մանէ և Նունէ կոյսերու յիշատակը կը տօնուի
Կաթողիկէ Սուրբ Էջմիածնի տօնին յաջորդող երեքշաբթի օրը:

Սբ Գրիգոր Լուսաւորչի նշխարներու
գիւտը
Սբ. Գրիգոր Լուսաւորչի նշխարներու գիւտը հայոց մեծագոյն սուրբի յիշատակին
նուիրուած երեք տօներէն մէկն է։
Ըստ աւանդության, հայոց մեծ դարձէն յետոյ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչն իր կեանքի վերջին
տարիները աւարտեց ճգնակեցութեամբ՝ Սեպուհ լեռան Մանէի քարայրին մէջ, ուրտեղ ալ
վախճանեցաւ 326 թ.: Անոր մարմինը գտնուեցաւ հովիւներու կողմէ, որոնք, չճանչնալով
մահացեալ կաթողիկոսին, անոր մարմինը կը ծածկեն քարակոյտի տակ: Հետագային
Սբ. Գրիգոր Լուսաւորիչը տեսիլքով կը յայտնէ իր նշխարներու տեղը իր աշակերտներէն
Գառնիկ Բասենցիին, որմէ ետք Հայրապետի նշխարները կը տեղափոխուին և կ՛ամփոփուին
Դարանաղի գաւառի Թորդան գիւղին մէջ:
Սբ Գրիգոր Լուսավորչի նշխարները բոլոր քրիստոնէական եկեղեցիներու մեծագոյն
սրբութիւններէն են։ Հայոց Հայրապետի նշխարները գտնուելէն յետոյ անոնցմէ մէկ մասը
իբրև սրբազան մասունք տարուեր է Վաղարշապատ, Բիւզանդիա, Իտալիա: Մայր Աթոռ Սբ.
Էջմիածնի եւ Անթիլիասի մէջ պահուող Լուսաւորչի Սբ Աջը Հայ Եկեղեցւոյ կարևորագոյն
սրբութիւններէն են, որով կ՛օրհնուի սրբազան միւռոնը։
Սբ. Գրիգոր Լուսաւորչի նշխարներու գիւտի տօնը կը նշուի Հոգեգալուստին երրորդ
շաբաթ օրը։ Տօնի օրը եկեղեցիներուն կը մատուցուի Սբ. Պատարագ։ Տօնի առիթով Հայ
եկեղեցին սահմաներ է շաբաթապահք։ Տօնն ունի նաև իր նախատօնակը։
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8E]mia/in9 gu go[ovi nayv Amyna3n
Ha3ox Ga;o.igosov;yan ba,d0nagan
hradaragov;ivnu or gr0nagan yv
badmapanasiragan amsa;yr; mun e1
8E]mia/ni Avydaran9 ".osgrya3
Avydaran5 ha3 cr[ov;yan yv
manrangar[ov;yan 2y-acir madyan1
Unt0rinagova/ #owhannes cri[in go.me
989 in1
8E]mia/ni Hocyvor Jymaran9 Hocyvor
par2raco3n ci,yr0;ig ovsovmnagan
hasdadov;ivn himnova/ 1945 No3ympyr 1
in Ceorc {oryk[yani naqa2y-nov;yamp1
1998 in Carycin A7 Ga;o.igosi go.me
wyranovanovyr e Ceorcyan Hocyvor
Jymaran1

E]mia/ni Avydaranin ".osgrya3 gazmu

Ս. Էջմիածնի Մայր Տաճար
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Ո՞րն է Ճիշդ Պատասխանը

Մայիս Ամսուան Պատասխանները
Մանկապարտէզի անկիւն
Համբարձումը Մայիս 13ին է:
Բեթանիա, օրհնեց, բաժնուեցաւ, երկինք,
երկրպագեցին, Երուսաղէմ, զԱստուած
Նախակրթարան Ա., Բ. եւ Գ. անկիւն

Երկրորդականի անկիւն
1. ա. Սեւր
2. դ. Տօն երեւման Ս. Խաչի, Համբարձում, Բ.
Ծաղկազարդ, Հոգեգալուստ
3. Փարիսեցիները
4. գ. Վայոց Ձոր
5. Առաքեալներուն Գործերը
6. Կրակէ լեզուներու ձեւով
7. Աղօթեցին եւ Վիճակ ձգեցին
8. Մատաթիա
9. Մէկը
10.Յովհաննէս Թումանեան, Անուշ

1. բ. քառասուն
2. Համբարձում
3. ա. Ձիթենեաց
4. Հոգեգալուստ կամ Պենտէկոստէ
5. մայրդ, երկար, քեզի
6. Մայիս 9
7. Մատթէոս
8. Թովմաս, Թադէոս
9. ա. բժիշկ
10. 10
Նախակրթարան Դ. Ե. եւ Զ. անկիւն
1. Մարդիկ տարբեր լեզուներով սկսան
խօսիլ:
2. գ. Բ. Ծաղկազարդ
3. բ. 50
4. բ. 50

Yzagi ciryr

5. բ. Հինգշաբթի
6. ա. Նկարիչ է
7. Սուրբ Հոգին
8. դ. Առաքեալներուն Գործերը
9. Օծեալ
10. դ. Ս. Ղուկաս Աւետարանիչ
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Naqort 8Yzagi ciryr9 ovn lov/ovmu
Ampo.]axovr ka-agovsinyru cor/a/ylow a5 p5 c5 t5 y5 z5 e5 u5 ; ciryru
ba3manav or mia3n meg ancam cor/a/ys ivrakan[ivr cir ivrakan[ivr`
			
7 horizonagan ci/i wra35
			
7 ov..aha3yax ci/i wra3 yv
			
7 inyag ka-agovsii me]
director@sourphagop.org						
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Ma,doxi Ar2acanc							

MA<DOXI AR@ACANC
+E7 Dari
8MA<DOXI AR@ACANC9i
nyrga3 yv naqgin ;ivyru gu cdnovin nayv
hamaxanxi wra31

www.sourphagop.org/mashdots

Ha3asdanya3x Ygy.yxvo3
Sovrp #agop Giragn0rya3 Tbroxi
gamavor qmpagu7
			
			
			
			
			
			
			
			

:amar Ciziryan
Wyr=in Ceb;anjyan
#asmig Najaryan
Carol Manovgyan
<o.ig Najaryan
#asmig Canajyan
<a.ig Bo3ajyan
:oros Babigyan
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