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ДВЕ ДУМИ

„Вярата е доказателство на онова, за което се надяваме” 
(срв. Евр. 11:1)

Историята на човечеството до голяма степен е история за 
търсенето на Бог. И наистина, без Бог всичко, което вече е било, щеше 
да бъде напразно, а всяко благородно чувство, което би се родило – без 
стойност и безполезно. Тъй както няма благородно чувство без любов, 
така и всичко щеше да бъде несъвършено и недовършено без Бог. Извън 
Него, всяко нещо съществува дотолкова, доколкото Бог позволява 
съществуването му (разликата в природата на Бог се определя с 
думата „дух”, на гръцки – „πνεύμα” (пнеума)). За това свидетелстват 
и пророчествата – „Аз съм Бог, а не човек” (Ос. 11:9), и жизнения 
опит – „Аз съм вечно Съществуващият” (Из. 3:14), както и думите на 
всеизвестният апостол – „А вярата е жива представа на онова, за 
което се надяваме и разкриване на онова, що се не вижда”. 

Евр. 11:1).

Приветствайки издаването на тази книжка, която е адресирана към 
Арменската общност в България, отдавайки заслуженото към духовният 
пастир на град Варна - Н.Б. свещеник Бардухимеос Акобян, който я 
е подготвил, както към господин Рупен Чавушян, зам.- председател 
на Епархийския съвет и Председател на ОАБС „Парекордзаган” 
клон Пловдив, който е предложил идеята и финансирането й, Ние 
предаваме Нашата благословия към преводачите - господата Нерсес 
Кетикян и Едмон Мардиросян, към духовния пастир на град София - 
Н.Б. свещеник Кусан Хадавян и към екипа на вестник „Парекордзагани 
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Цайн”, които са поели редакторската и предпечатна подготовка, по-
специално към главната редакторка госпожа Хрипсиме Ерниасян.

Силно се надяваме, че тази книжка, която се отнася към църковните 
празници ще послужи от едната страна на нашите миряни още по-добре 
да изучат духовната  практика на родната ни Църква, запознавайки се с 
националните ценности и истини, а от друга страна тя може да послужи 
на всички, които се интересуват както от празничния календар на 
Арменската църква, така и от християнството като цяло.  Другата 
уникалност на тази книга е тъкмо това сливане на националното и 
общохристиянското, тъй като е невъзможно да се осигури морално 
поведение и прочистване на духовните преживявания без любов, без 
ежедневното служене чрез богоугоден живот, без вяра към Бог.

Сигурни сме, че този труд ще бъде интересен и вдъхновяващ за 
читателите и от гледна точка за публикуване на нови издания с 
църковна тематика.

С благословия,

Архимандрит Исахак Похосян
Архиерей на Арменската епархия на ААПСЦ в България 



8

ВЪВЕДЕНИЕ

Повече от две хиляди години християнския свят отбелязва, чрез 
празниците, победата на Иисус Христос над света и смъртта. Всяка 
година, по време на празник, църквата разказва на хората за тази 
победа и за Благата вест на Възкресение Христово. Тя предава на 
своите миряни за спасението на човечеството чрез празниците, а те по 
принцип отразяват това, което се случва на небето. Чрез отбелязването 
им, всеки християнин сам става воин и се бори в името на морала и 
християнските ценности. 

Всички празници на църква са били установени от Бог, с 
непосредственото участие на Иисус Христос и чрез вдъхновението 
на Светия Дух. Те имат своето значение и призив. Участвайки в 
празнуването, вярващият трябва да схване значението им и къде се 
крие Божията воля, а призивът да изпълнява в живота си.

Празниците не са истории, които навремето са се случили и са 
останали в миналото. Те продължават да се превръщат в реалност и 
в наши дни, ако разбираме техния призив. А за да ги разберем, преди 
всичко трябва да участваме във всеки празник и да сме осведомени 
за тяхното значение. Точно с тази цел започнахме да редактираме 
книгата „Празници и Традиции на Арменската апостолическа църква” 
на свещеник Кусан Хадавян. Изказваме нашите благодарности на 
Негово Благоговейнство, че е предвидил необходимостта от подобна 
книга, която е издадена през 1997 г., и че не отказа на молбата ни 
тя да бъде редактирана, за да се издаде отново, обогатена с повече 
информация. Както знаете, всичко в този живот има нужда от 
опресняване и разширяване на информацията. В тази книга добавихме 
още празници, придружени с обяснения, за да могат нашите миряни, 
които ще я ползват, да разберат значението, смисъла и призива им и 
как да ги прилагат в живота си.

Специални благодарности изказваме на зам.-председателя на 
Епархийския съвет и Председател на ОАБС „Парекордзаган” – клон 
Пловдив господин Рупен Чавушян, който ни насърчи да започнем това 
богоугодно дело и пое ангажимента да издаде тази книга. 

С благословия – свещеник Бардухимеос Акобян
Духовен пастир на Арменската църква „Св. Саркис” - Варна
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ПРАЗНИЦИ / ДОНЕР

На всички ни е добре известно, какво означава „празник” в 
светския смисъл на думата, но малцина знаят религиозния смисъл и 
обяснението му. Думата „празник” (Տոն – Дон – на арменски) означава 
„радост”, „сияние”. Това е денят, посветен на Бог, когато хората се 
събират в църквата, влизат в общение с тайнството на празника 
и разбират неговия призив. Това е голямо поклонение, чрез което 
хората, с духовни песни и молитви, прославят Бог. Празниците са 
дни на голяма радост за хората, моменти, когато човек се откъсва 
от светските си грижи и общува с Бог. Празниците са установени 
от апостолите, светите патриарси и отци на нашата църква чрез 
вдъхновението на Светия Дух. В Евангелието срещаме много пасажи, 
когато самият Христос спазваше всички празници, а разпятието 
на Христос се случи на еврейска Пасха, когато Христос бе заминал в 
Ерусалим за да празнува Пасха.

Векове наред арменския народ постоянно отбелязва празниците, 
които учат вярващите за позицията на Църквата и Божията воля спрямо 
живота на хората, чрез които вярата им още повече се потвърждава. 
Празниците ни карат да преживеем живота и делото на Христос, 
както и християнския живот, който са водели хората, пожертвали се 
за Христос и светата църква, и всеки път, възпоменавайки църквата, 
призовават вярващите да им подражават или да продължат делото 
им, което е останало недовършено.

Чрез празниците хората чувстват нужда от покаяние и смирение, 
радост и сила да изтърпят трудностите. Те въздействат върху душата 
на човек и постепенно го приближават към Бог.

В продължение на две хиляди години ние на висок глас говорим, че 
Христос победи света и всеки Божи ден, чрез празниците, църквата 
ни напомня за неговата победата. Показва ни пътя, по който и ние 
ще можем да победим света и да станем истински последователи 
на Христос. Затова всичките дни, според църковния календар, имат 
своето значение. Това е причината през годината да има празнични 
и постни дни. Ако ние отбелязваме с празничните дни победата на 
Христос или на светците на църквата над света и над сатаната, то през 
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постните дни ние, чрез постене, покаяние и молитва се опитваме да 
изградим победа над нашите грехове.

Всички църковни празници имат значение и смисъл, както и ясен 
призив, отправен към вярващите.

ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПРАЗНИЦИТЕ / ДОНЕРИ АРАЧАЦУМЪ 

Както вече отбелязахме, църквата разделя дните от годината на 
празнични и постни дни, въведени от апостолите на Христос, светите 
отци и патриарсите на църквата. Първият епископ на Ерусалим - Яков, 
брат Господен, пръв започна да отбелязва християнските празници, 
а в Горната стая, петдесет дена след Петдесятница, отслужи първата 
Литургия. Той много добре знаеше точният рожден ден на Иисус 
Христос и въведе 6 януари, като Рождество Христово и Богоявление, 
както и празника Възкресение Господне, а по-късно отдели от тях 
Бъдни вечер. По време на празниците се четоха пасажи от Стария Завет, 
разказваха се епизоди от живота на Христос, а по-нататък започнаха 
да се четат Павловите послания. По-късно, когато бяха написани 
Евангелията по време на всеки празник се четяха евангелските пасажи, 
относно празника. Така се образуваха християнските празници. 
Когато апостолите се пръснаха по целия свят за да проповядват 
християнството, в християнските общности, основани от тях, бяха 
въведени вече съществуващите празници. След смъртта на Яков, 
братът Господен, писанията за празниците преминаха при апостол 
Петър, от него се предадоха на Антоний Велики и накрая стигнаха 
до Александрия, където и епископ Александър Александрийски, 
заедно със свети Атанасий ги представиха пред Никейския вселенски 
събор (325 г.). По време на събора бяха изяснени и въведени всички 
празници, а като начало бе поставен празникът Рождество Христово 
и Богоявление. След това бяха добавени много празници, както и 
евангелските пасажи на празниците, които с времето бяха изяснени 
на провежданите събори. От това произлезе сегашната книга Джашоц 
(срав. Паримейник). 

След кратко време християнството бе разпространено по целия 
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свят. Основани бяха нови църкви, установиха се нови празници. 
Например, в Армения, когато с усилията на св. Крикор Лусаворич 
(Григорий Просветител) християнството стана официална религия, 
в Арменската църква бяха въведени канонизираните от Никейския 
събор празници, както много други, които самият Крикор Лусаворич 
въведе. По-късно, с течение на времето, от страна на различните 
патриарси в нашата църква се въвеждаха празници, посветени на 
светците, на църквата и на Светия кръст. Бе създадена специална 
книга, в която бяха отбелязани всички празници и начина на тяхното 
отбелязване – прочитите, песните и пр., която се нарича Донацуйц. За 
първи път книгата е донесена в Армения от Католикос св. Сахаг Бартев 
и св. Месроб Мащоц. По-късно, върху нея са работили Католикосите 
св. Кюд и св. Хован Мантагуни, св. Хован Одзнеци, св. Нерсес Шнорхали 
и Симеон Ереванци.

ПОДРЕДБАТА НА ПРАЗНИЦИТЕ

По време на ежедневните богослужения (жамеркутюн) се 
отбелязват тайнствата на Рождество и Възкресение Христово. Всяка 
неделя, по време на Св. Литургия, църквата празнува Възкресението 
на Христос. Освен това, през годината има специални тържествени 
дни, в които се отбелязва раждането и възкресението на Христос. Но 
както знаем, освен тези празници нашата църква има и много други, за 
които Светите отци на нашата църква са определили специални дни, 
в които може да се отпразнуват тези празници. Според тях, всичките 
дни на годината са определени като дни на Господни празници, дни на 
празници, посветени на светците и постни дни за покаяние.

1. ГОСПОДНИ ПРАЗНИЦИ

Господни празници се наричат празниците, по време на които се 
възпоменава господството на Христос по волята на Отца, както и 
празниците, посветени на Господа, като например: Св. Богородица, Св. 
Кръст и Св. Църква. А тези Господни празници се разделят на четири 
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части.
l Дъноринаган. Това са празниците, които се отбелязват за да се 

възпоменава господството на Христос по волята на Отца. Те се отнасят 
към тайнствата на Св. Троица и Единобожието и са посветени на 
въплъщението на Христос, Божия Син. Тези празници са: Рождество 
Христово и Богоявление, Наименуване Господне, Сретение Господен, 
Възкресение Христово, Велики Четвъртък и Последната Вечеря, 
Възнесение, Св. Петдесетница и Преображение.

l Празници на Св. Богородица. Арменската апостолическа 
православна света църква има седем празника посветени на Св. 
Мария Богородица, а те са: Благовещение, Намиране на кутията на 
Богородица, Успение Богородично, Намиране пояса на Богородица, 
Раждането на Богородица от Анна, Посвещението на Богородица на 
храма, Забременяване на Св. Анна, майката на Богородица.

l Празници на Св. Кръст. Арменската апостолическа православна 
света църква има четири празника посветени на Спасителния Свети 
Кръст, а те са: Явяване на Св. кръст, Въздвижение на Светия Кръст 
или Кръстовден, Светия Кръст от Варак, Намирането на Светия 
Кръст.  

l Празници на Св. Църквата. Празниците на Църквата са: Неделя 
Ашхараматран (Световен Паракалис), Св. Петдесетница, Храмовият 
празник на Св. Ечмиадзин, Св. Кивот, Шохагат, празника на Св. Църква, 
трите дни от шестте, последвали Кръстовден и пр.

Според канона на апостолите, Господни празници се наричат всички 
недели на годината, които са посветени на Възкресението на нашият 
Господ Иисус Христос и всяка неделя, във всички църкви, се отслужва 
Св. Литургия.

Недели, които следват Петдесетница до Сирни Заговезни се наричат 
недели на Възкресението, от Сирни Заговезни до Възкресение 
Христово се наричат Постни недели, а от Възкресение до Петдесетница 
– недели на Хисунк (Петдесет дни).
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2. ПРАЗНИЦИ НА СВЕТЦИ

Апостолите определиха специални дни за хората, които бяха 
канонизирани за светци, предимно в съботните дни. В тези дни се 
отслужва Литургия, изнасят се Мощите им, за да бъдат почетени от 
миряните, възпоменават се подвизите им и всичките им добри дела. В 
памет на тези мъченици са дните, които са определени да възпоменават 
онези личности, които по време на гонения са били убити в името 
на вярата им към Христос. По-късно, паралелно с увеличаване броя 
на светците понеделниците, вторниците, четвъртъците и съботите 
станаха дни за отбелязване и празнуване на светците. Разбира се, 
това се отнася за дните, които не съвпадат с Господните празници или 
седмичните пости. Естествено е, че ще има и изключения. Например, 
по време на Великите пости само в събота се отбелязват дните на 
светците, а по време на седмичните пости на Лусаворич, Св. Кръст от 
Варак и Св. Яков се възпоменават светци. Празниците на светците на 
свой ред се разпределят на: Велики празници, Ангелски празници, 
Арменски светци, Библейски светци, Общохристиянски светци.

l Велики празници. Арменската църква има четири Велики 
празника: пророк Давид и Яков, братът на Господа, Св. Стефан, Св.Св. 
апостоли Петър и Павел, Св.Св. апостоли Яков и Йоан. Тези празници 
се отбелязват към края на м. декември, преди седмичния пост на 
Рождество. Тези светци поотделно се считат за седемте колони на 
църквата, а четирите велики празници взети заедно  - за четирите 
ъгъла на църквата.

l Ангелски празници. През дните на светците се отбелязват и 
празниците на невидимите ангели, като например Архангеловден.

l Арменски светци. Арменската апостолическа православна 
света църква обръща особено внимание на арменските светци, като 
например празника на св. Вартан Мамигонян, св. Месроб Мащоц, св. 
Крикор Нарегаци и пр.

l Библейски светци. Арменската апостолическа православна 
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света църква отбелязва през годината специално Библейските светци, 
пророци, патриарха и предците.

l Общохристиянски светци. Арменската апостолическа 
православна света църква отбелязва през годината празниците 
на всички светци, които са били канонизирани преди IV век и са 
възприети както от Католическата църква, така и от Православната 
църква, като например Йоан Златоуст, Васил Велики, Атанас и други 
светци. (За информация трябва да отбележим, че св. Крикор Лусаворич 
(Григорий Просветител) също се счита за общохристиянски светец.)

3. ПОСТНИ ДНИ

Освен Господните празници и празниците на светците църквата има 
и постни дни, които са дни на покаяние, тъй като човек се нуждае да 
размишлява и пости. Според календара на нашата църква половината 
дни от годината са постни. Те са три вида: дневни пости, седмични 
пости и велики пости.

l Дневни пости. Всяка сряда и петък от седмицата са дневни пости. 
Срядата е свързана с възпоменаване на предателството на Иисус, а 
петък – с разпятието. По време на Господните празници обаче, като 
например периодът „Хинанц”, сряда и петък не са постни дни.

l Седмични пости. Това са едноседмичните пости, които 
са установени преди голям празник. Пет дена от седмицата, от 
понеделник до петък, са постни дни, съботата вече е празник на даден 
светец, а неделята е Господен ден. Седмичните пости са: Постите на 
Предците, Илийските пости, Преображение Христово, Кръстовден, 
Кръста от Варак, Петдесетдневния, св. патриарх Агоп Мъдзбъна, 
Рождествен. Денят преди седмичните пости е ден на Удик и се нарича 
Парегентан (заговезни), т.е., добър живот, радост, възпоменаване на 
райския живот на първите хора.

l Велики пости. Те са приблизително петдесетдневни. Великите 
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пости през годината са три. Преди Възкресение Христово, от Заговезни 
до Великден са 49 дена (42 дена до Цветница и 7 дена Страстната 
седмица), Преди Преображение Христово също има 50-дневни 
Велики пости и Петдесетдневните пости преди Рождество Христово. 
Рождествените пости започват от 15 ноември до 5 януари. Великите 
пости преди Вартевар и Рождество, по време на които за миряните 
е позволено да се спазват през първата и последна седмица, а за 
духовниците е задължително през целия период, но Великите пости 
преди Великден трябва да се спазват и от миряните и от духовниците. 
Последните пости се наричат също и „ахухациц” (сол и хляб), тъй като 
има много хора, които спазват постите само с хляб и сол.

ПОДВИЖНИ И НЕПОДВИЖНИ ПРАЗНИЦИ / 
ШАРЖАГАН ЙЕВ АНШАРЖ ДОНЕР

Празниците, от гледна точка на времето, се разделят на две части 
– подвижни и неподвижни. Неподвижните празници имат своя 
определен ден в календара, а подвижните празници, в зависимост 
от Възкресение Христово, се преместват напред или назад. Така 
от Господните празници неподвижни са Благовещение, Рождество 
Христово, Кръщение, Наименуване, Сретение Господне и пр.

Близката до 15 август неделя, в периода от 12 до 18 август, се 
празнува Успение Богородично. Той винаги се отбелязва в неделя, тъй 
като празнуваме не смъртта на светата Девица, която се случи на 15 
август, а Успението, което се случи в неделя.

Близката до 14 септември неделя, в периода от 11 до 17 септември, 
се празнува Кръстовден. Въпреки че кръстът се боядиса с Кръвта 
Господна в петък, но славата му се въздигна в неделя. До неделята 
на Възкресението кръстът бе инструмент на смъртта, а в този ден е 
почитан като дървото на Живота. Затова празнуваме Кръстовден в 
неделя.

А подвижните празници са Заговезни на предците (Арачаворац 
парегентан), Сирни Заговезни (Пун Парегентан), Възкресение, 
Възнесение, Петдесетница и Преображение Христово (Вартавар). 
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Изброените подвижни празници се местят спрямо Рождество Христово, 
но са неподвижни спрямо Възкресение Христово. Според деня на 
Възкресение Христово се определят дните на другите празници, които 
се местят според Великден.

Тъй като Великден се празнува в период от 35 дена (от 22 март до 25 
април), затова зависимите от него празници се движат, а разстоянието 
между подвижните и неподвижните празници, които се наричат 
„мичоц удик” (време без постене), се съкращават или се удължават. 
Така периода от Рождество до Заговезни на предците (Арачаворац) – 
Мичоц удик варира от 6 до 41 дена, от Вартавар до Успение – от 2 до 7 
седмици, от Успение до Кръстовден – от 4 до 5 седмици, от празника 
на Кръста от Вараг до Заговезни на Петдесетдневния пост преди 
Рождество – от 7 до 8 седмици, от празника на Св. патриарх Агоп 
Мъдзпъна до Рождество Христово – от 12 до 18 дена.

Празниците на светците до голяма степен са обособени в групи и 
повечето от тях са подвижни. Тези групи, с конкретни определения, 
предхождат или следват Господните празници и според преместването 
им те се предвижват паралелно. 

Какво е „Празнична група“? Това са празниците, посветени на Светци, 
в една календарна седмица в дните: понеделник, вторник, четвъртък 
и събота, които в групата си са неподвижни.

Но няколко от тези Празнични групи, които са разпределени в 
последните дни на Мичоц удик (перод, в който не се пости), поради 
вариране продължителността на Мичоц удик в дадена година, се 
преместват в друг период. Така част от празниците на светците се 
преместват едновременно спрямо Рождество Христово и Възкресение. 
Празниците, включени в Празничните групи се отбелязват след 
Богоявление и се наричат „абайиц донер”, следва друга група - 
празниците през последните две седмица на Мичоц удик на Вартавар 
и празниците през четвъртата седмица на Мичоц удик на Успение 
Богородично.

От празниците на светците са неподвижни само Великите празници, 
тъй като те са били определени като предпразници (нахадонаг) на 
Богоявление.
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ГЛАВНИ ПРАЗНИЦИ / ДАХАВАР ДОНЕР 

Главните празници, които се наричат „Дахавар донер” 
(Шатропразници) са пет: Рождество Христово, Възкресение - 
Задиг, Преображение Господне – Вартавар, Успение Богородично и 
Кръстовден. Те се наричат Главни празници, тъй като чрез тайнството 
им бе премахната победата на смъртта, човекът наследи безсмъртието 
и стана шатра за Всесветата Троица. (По мнение на архиепископ 
Шънорк Калустян) Според общоприето мнение, наименованието 
„дахавар донер” е специфично само за Арменската църква и тези 
празници се наричат така по примера на празника Шатроразпъване 
в Стария Завет. В Стария Завет, в тези дни, целият (Израел) - народ 
се събираше в Ерусалим заедно със своите жертви и през цялото 
време на празника, който траеше една седмица, народът обитаваше 
леки постройки – шатри, в памет на излизането им от Египет, когато 
дълго време живееха в шатри, преди да влезнат в Обетованата земя 
(виж Левит 23:41-43). По подобие на това, в Арменската църква, 
празниците, които траеха повече от един ден се наричаха „празници 
на шатроразпъване” (дахаварахарац донер), които по-късно получиха 
съкратеното наименование - „шатропразници” (дахавар донер).

Тези празници са специфични с това, че се празнуват в Неделя, 
с изключение на Богоявление. Те имат предходен постен период 
заедно със Заговезни. В деня преди празника се извършва Навагадик 
(освещаване), а през нощта – бдение. Вторият ден на всички тези 
празници са посветени на паметта на починалите.

Шатропразниците продължават повече от три дена и всички са 
Господни дни (деруни орер). Така Богоявление е последван от осем 
празнични дни, Задиг – петдесет, Вартавар – три празнични дни, 
Успение Богородично – осем, а Кръстовден – шест. Всеки един от 
тези празници имат своята специална трисвета песен. Въпреки че 
Петдесетница не е шатропразник, той също има своята трисвета песен 
и следващите шест дена, които се празнуват с пости са празнични.
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – БОГОЯВЛЕНИЕ / СУРП 
ДЗЪНУНТ ЙЕВ АСДЪВАДЗХАЙДЪНУТЮН

Този празник, спадащ към т. нар. Дахавари, т.е. един от петте най-
важни, е най-радостният в Арменската апостолическа православна 
света църква. Както е известно, Рождество Христово поставя началото 
на новото летоброене.

Исус се роди във Витлеем при най-скромни условия и живя само 
тридесет и три години. От раждането до разпъването му на Кръста 
животът му бе изключителен и чудесен, изпълнен с примери на 
всеотдайно служене на човечеството и на Бог. Затова Раждането Му се 
чества и се възприема като празник, символизиращ мира и любовта. 
По случай този светъл празник църковни пастири от различен ранг 
отправят послания към своите паства, като посочват и изтъкват 
символизиращите го основни, повели мир и любов за всички хора по 
света.

Заедно с Рождество Христово празнуваме винаги и празника 
Богоявление, с което възпоменаваме кръщението на Христос в река 
Йордан, извършено от страна на Йоан Кръстител. Тогава небето се 
отваря и се вижда Бог Отец, а Светият Дух, във вид на гълъб, слиза 
върху Христос. В този пасаж се виждат трите личности на Светата 
Троица, затова се нарича Богоявление.

По апостолска традиция Арменската апостолическа православна 
света църква чества Рождество Христово и кръщаването Му на 6 януари. 
Първоначално, всички християнски църкви единно са спазвали тази 
дата. До нас са стигнали ясни сведения, че до IV век всички християнски 
църкви заедно са празнували Рождество Христово и Богоявление на 6 
януари. По-късно, от 335 година насам, римо-католическата църква, 
отклонявайки се от старата традиция, възприема 25 декември за 
датата на Рождество Христово, а 6 януари остава като празник на 
кръщаването Му. Причина за тази промяна е следното обстоятелство: 
след утвърждаването на християнството, населението на римската 
империя упорито е продължавало да спазва езическия празник на 
бога на слънцето Митра, честван на 25 декември. За да го отклонят 
от тази езическа традиции, западните отци заменили този празник с 
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празника Рождество Христово. 
Част от 15-те православни църкви също празнуват Рождество 

Христово на 25 декември. През IV век гръцката православна църква 
в Ерусалим започва да празнува Рождество Христово на 25 декември, 
а на 6 януари – Богоявление. Това разделяне се появява заради факта, 
че всяка година, когато през януари се празнуват едновременно 
Рождество Христово и Богоявление, миряните не можели да се 
ориентират къде да отидат за поклонение: на река Йордан, където е 
кръстен Христос, или във Витлеем, където е роден Христос. Поради 
този факт празниците се разделят, за да могат миряните да посещават 
Витлеем през декември, а през януари - река Йордан.

Арменската църква празнува празника Рождество Христово и 
Богоявление в продължение на осем дена. След 6 януари тези осем дена 
се считат за Господни дни и се наричат Рождествени дни. Празникът 
Рождество Христово и Богоявление винаги се празнува със специално 
тържество. Преди него се пости 50 дена. Те са разделени на три 
седмични пости. Желателно е поне една седмица преди празника да 
се пости Рождествения седмичен пост. Предишният ден на Рождество 
Христово, на 5 януари, Арменската църква празнува Рождествена 
Бъдни вечер (Джъракалуйц). Вечерта се отслужва Литургия и се чете 
от книгата на пророк Данаил, възвестява се на миряните Благата Вест 
за раждането на Иисус Христос. След края на Литургията, от Олтара се 
сваля запалената свещ и от нея миряните палят своите свещи, които 
отнасят в домовете си, за да запалят от нея свещи и да осветят членовете 
на семейството със Светлината на Благата Вест. След Литургията на 
Бъдни Вечер, арменските миряни се поздравяват взаимно с думите: 
„Крисдос дзънав йев хайднецав, мез йев Цез медз аведис”, а отговорът 
е: „Орхнял е хайднутюн Крисдоси”. На следващият ден, 6 януари, след 
тържествената Литургия, във всички църкви се извършва Водосвет. 
С Кръста и Светото Миро свещеникът благославя водата в знак на 
кръщението на Иисус в река Йордан, след което благословената вода 
се раздава на миряните, за да я отнесат в домовете си. По време на 
Литургията на Рождество Христово, всеки вярващ трябва да вземе 
участие и да получи Причастие.

Следващият ден на празника, както при всички Главни (Дахавар) 
празници, Арменската църква отбелязва Задушница (Мерелоц), като 
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ден за възпоменаване на починалите. На  този ден, във всички църкви, 
се отслужва Св. Литургия, а след това Панихида. Всички миряни 
посещават църквата и участват в Литургията. Записват имената 
на своите починали роднини и близки върху лист, който предават 
на свещеника. (Той прочита по време на Панихидата имената им на 
висок глас и се моли за душите им. На Задушница миряните трябва 
да посетят и гробовете на своите близки и да помолят свещеника да 
извърши панихида.)

След празника Рождество Христово до Сирни Заговезни (Пун 
Парегентан), когато е началото на Великите пости, започва периода 
за благославяне на домовете – Домосвет. Два пъти в годината, 
след празниците Рождество Христово и Възкресение, вярващите 
задължително трябва да поканят свещеник, който да благослави дома 
и членовете на семейството им. По време на Домосвета свещеникът 
предава на членовете на семейството Благата Вест за Рождество 
Христово и за Възкресението.

“Рождество Христово”, Арменски храм “Сурп Кеворк”, гр. Пловдив c
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СВЕТИ ЙОАН ПРЕДТЕЧА / СУРП ХОВХАННЕС ГАРАБЕД

Йоан е бил син на свещеник Захарий и жена му Елисавета, 
съвременници на цар Ирод. Родил се е шест месеца преди Исус. 
Родителите му, които са били благочестиви хора, служели в Храма.

Славата на Йоан като нов пророк се разнесла из цяла Палестина. 
Живял в пустинята като отшелник, водел непорочен живот, 
проповядвал сред хората, като се борел смело за защита на човешките 
права. Опълчил се срещу цар Ирод заради тяхното лицемерие. 
Наричан е Предтеча, защото той е поставил началото на делото за 
просвещаването и спасението на човечеството, и пръв е кръщавал 
хората с вода.

Празникът на Йоан Предтеча се отбелязва на 14 януари. Именници 
на този ден са носещи имената: Ховханнес, Ховнан, Охан, Онниг, Ховиг, 
Мъгърдич, Мъго, Мъгуч, Мугуч, Аракел, Гарабед, Гарбис, Гаро.

ПОСТИТЕ НА ПРЕДЦИТЕ / АРАЧАВОРАЦ БАХК 

Постите на Предците (специфично само за Арменската църква) 
продължават пет дни. Те започват три седмици преди Великите пости 
и 10 седмици преди Великден. Пости се пет дни – от понеделник до 
петък включително, а на следващият ден е празник на Сурп Саркис 
(затова често, тези пости ги наричат постите на Сурп Саркис, но те 
нямат нищо общо с този празник).

Според историята, след излизането си от Хор Вираб (дълбоката 
яма), Крикор Лусаворич (св. Григорий Просветител), проповядвал в 
продължение на 65 дни Христос и Неговата вяра на цар Дъртад, който 
по Господно чудо бе обърнал към християнската вяра. Проповядвал и 
на арменските князе и на целия народ. Крикор Лусаворич заповядал 
на всички да постят пет от всичките 65 дни и да се покаят, преди да 
ги кръщава. По време на тези пет дена, целият народ, заедно със своя 
цар се лишили от храна, както се изисква за истинския пост, който бе 

“Кръщение Господне”, Арменски храм “Сурп Кеворк”, гр. Пловдив c
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“Кръщение Господне”, Арменски храм “Сурп Аствадзадзин”, гр. Шумен
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“Кръщение Господне”, Арменски храм “Сурп Саркис”, гр. Варна
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приемлив от страна на Бог, разкайвали се за неморалния езически 
живот, който водели дотогава и за всичките си грехове. Особено 
усърдно се разкайвали царят и князете, които, поради Христовата 
вяра бяха хвърлили Крикор Лусаворич в дълбоката яма, пълна със 
змии, а девиците на сурп Хрипсиме бяха убили по-жесток начин. Така 
се установили Постите на Предците – първите пости на Арменската 
апостолическа православна света църква.

Според учението на Църквата, тези пости са установени от 
патриарсите още преди Мойсей. Преданието разказва, че след 
изгонването на Адам от Рая, той останал гладен пет дни. Учейки се 
от него и синовете му постили пет дни, като например Авел е постил 
преди да поднесе жертвите си или Сет, който е постил пет дни, когато 
е починал баща му Адам. Енох е постил пет дни в началото на всеки 
месец, а Ной е спазил тази традиция преди да влезе в ковчега, както и 
след като излезнал от него. Авраам, Яков и Йосиф също са се подлагали 
на петдневни пости. През първите четири дена (от понеделник до 
четвъртък), от дните на Постите на Предците, в Църквата не се четат 
цитати от Библията. Причината, според тълкуванията на св. Отци 
на нашата църква, е точно в това, че тези пости са установени от 
патриарсите, по времето на които все още не е била написана Библията 
– нито Стария, нито Новия Завет.

Последният ден на Постите на Предците, петък, е празникът на 
пророк Йона (VIII век пр. Хр.) и в Църквата се чете неговата книга от 
Книгите на пророците в Библията, където също се говори за постенето 
и за покаянието.

“Кръщение Господне”

Арменски храм “Сурп Аствадзадзин”, гр. Силистра c
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СВЕТИ САРКИС ПОБЕДОНОСЕЦ / СУРП САРКИС ЗОРАВАР 

Един от най-обичаните от арменците светии е Саркис. Арменската  
апостолическа света църква (ААСЦ) чества неговия празник 63 
дни преди Възкресение Христово, в диапазона от 18 януари до 23 
февруари, след Поста на Първите (Арачаворац Бак), което означава, че 
този празник е подвижен.

Св. Саркис е живял през IV век. Бил военен, назначен от римският 
император Костантин на служба в родната му провенция Кападокия. 
Един от по-сетнешните императори, Юлий (361-363), се върнал към 
езичеството и предприел гонение на християните. Саркис, дълбоко 
верующ християнин, заедно със сина си Мардирос (Мартирий) избягал 
първоначално в Армения, а после в Персия, където шах Шабух II (310-
379) го назначил за командир на римско-персийската граница. 

С голяма вяра светията проповядвал на войниците правото Божие 
Слово и въвел много воени мъже и семействата им в християнството. 
Освен това той бил силно привързн към младежите и влюбените 
двойки и винаги ги защитавал. Пристигал изключително бързо на 
всяко място, когато някой младеж или влюбена двойка имали проблем 
или затруднения. Наричали го „бързопристигащият“.

След време, когато шахът му наредил да отдаде почит на идолите 
и огъня, според повелите на персийската религия, Саркис отказал. 
Тогава разгневените жреци убили първо сина му. След това извели 
Саркис извън селището на местослуженето му, където убили и 
него. Четиринадесет негови войници, които били християни, се 
опитали да го погребат с почести, но били задържани и също убити. 
Мъченическата смърт на Саркис, сина му Мартирий и 14 войници ги 
превърнало в светци. Техните мощи се пазят в хранилището на Светия 
престол в Ечмиадзин.

Свети Саркис е закрилник на влюбените и неговия празник се 
възприема от години като ден, в който младите получават благословия. 
Във връзка с това има и е една интресна традиция. Вечерта младежите 
ядат солени питки и си лягат без да пият вода. Така зажаднели, ако 
сънуват, че някой им носи вода, то за него/нея ще се венчаят.

Преди няколко години, с оглед на народната почит и традиция, 
Католикосът на всички арменци Карекин II официално обяви денят 
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“Сурп Саркис”, Арменски храм “Сурп Кеворк“, гр. Пловдив
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на „Свети Саркис“ за празник на влюбените и разпореди в арменските 
църкви да се извършва обред по благославянето им. На този ден 
именници са: Саркис, Серко, Мардирос, Мардиг, Мардо. 

Арменската църква във Варна носи името на Свети Саркис и на този 
ден, със Света Литургия и мадах (курбан), се чества храмовия празник. 
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“Сурп Саркис”, Арменски храм “Сурп Саркис”, гр. Варна
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СРЕТЕНИЕ  ГОСПОДНЕ / ДЯРЪНТАРАЧ 

Сретение Господне е един от великите Господни празници, който 
се чества 40 дни след Рождество Христово. Дярънтчрач означава на 
арменски „Да излезем пред Господ“. Четиридесет дни след раждането 
на Иисус, света Дева Мария отишла със своя Младенец в Ерусалимския 
храм, според Мойсеевия закон, който заповядвал всяко първородно 
от мъжки пол дете да бъде посвещавано или представяно на Бог. 
Честването на този празник е свързано и с имената на служители на 
храма - на праведния Симеон и пророчицата Анна. 

Специално за Симеон преданието е, че е бил един от 72-те мъдреци, 
които са превели на гръцки Стария Завет 285 години преди раждането 
на Спасителя. Докато превеждал книгата на Пророк Исая, той стигнал 
до пасажа в който било написано, че девица ще роди Божия Син. 
Невярвайки на това девица да роди и решавайки, че е грешка, той я 
поправил, но на другия ден видял, че поправката е изтрита и на нейно 
място със златни букви са написани думите на Пророка. Точно в този 
момент пред Симеон се появил ангел, който му казал, че няма грешка, 
но заради това че е проявил съмнение ще бъде осъден да живее, докато 
не види Спасителя. Така той доживял да го види и да го вземе в ръцете 
си на четиридесетия ден след раждането му.

Този празник е от неподвижните и ААПСЦ (Арменска апостолическа 
православна света църква) го отбелязва винаги на 14-ти февруари. 
Сретение Господне започва предишния ден с вечерна служба. След 
това от олтара се взима свещ и се пали огън, от който миряните палят 
свещи и ги отнасят в домовете си. 

По разпореждане на Всеарменския Католикос Карекин II този 
празник се чества и като ден на новобрачните двойки и те полочуват 
благословия от свещеника.
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ПРАЗНИКЪТ  СВЕТИ ХЕВОНТЯНЦ / 
ДОН СУРП ХЕВОНТЯНЦ 

Всеки вторник в седмицата преди Пун Парегентан (Заговезни), 
ААПСЦ чества денят на свещениците Свети Хевонтянц. Денят е посветен 
на тези свещеници, които през 451 г. са участвали в Авараийрската 
битка и са били духовна опора на войниците. По време на войната те 
са кръщавали, благославяли и вдъхновявали вартанидите в неравната 
битка за защита на Христовата Вяра и Църква.

След войната, персийският цар Азгерд хвърля духовниците в 
затвор, а след това ги убива. Най-възрастният от тях се казвал 
дер(отец) Хевонт. Именно на негово име е кръстен този ден. Имената 
на останалите са: Католикос Ховсеп и епископ Татиг, свещеници Муше, 
Аршен, Хорен, Самвел и дякони Апрахам и Каджаджън. Всички те са 
убити именно защото са арменски християнски духовници и за да се 
помни това во веки, ААПСЦ съвсем спарведливо е нарекла този ден 
„Ден на свещениците“. 

На това честване всички свещеници се събират в Св. престол – „Сурп 
Ечмиадзин“ на Света Литургия, а после и на събор, като в този ден 
потвърждват своя обет или биват награждавани. Тези епархии, които 
не могат да участват в Литургията на Ечмиадзин, честват празника 
по места, като се събират по повеля на Арачнорта (Архиерея) и също 
участват в Света Литургия и свещенически събор. На този ден, всички 
миряни, носещи имената: Хевонт, Левон, Ховсеп, Хорен, Муше, Самвел, 
Апрахам, Аршен, Арсен имат имен ден.

Скъпи вярващи, през 2014 г., за пръв път и тук, в България, 
Арменската епархия отбеляза празника „Сурп Хевонт“ (Свети Хевонт). 
На 25.02.2014 г. всички свещеници, заедно с Архиерейския наместник 
на Арменската епархия в България Абгар Овагимян, се събраха в град 
Русе, където присъстваха и всички румънски свещеници начело с 
епископ Датев Агопян, Архиерей на Арменската епархия в Румъния. 
На този ден се проведе Света Литургия и събор. 

Поздравяваме с „Деня на свещниците“ всички духовници на ААПСЦ и 
да им пожелаваме Божията благословия да ги съпътства. Нека винаги 
така усърдно да служат, а молитвите им да бъдат нашето спасение.
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СВЕТИ ВАРТАНАНЦ

Този празник е един от най-популярните и почитани в Арменската 
апостолическа православна света църква. Той е въведен в чест на 
битката между персите и арменските защитници на Христовата Вяра.

В неравен бой полководецът Вартан Мамигонян и 1036 негови 
верни другари бойци - ухдабахи, загиват на Авараийрското поле на 26 
май 451 г. в името на свободата на Армения и за християнската вяра.

Този празник е подвижен и се празнува в ден четвъртък, седмицата 
преди  Пун Парегентан (Заговезни).

Именници на този празник са носещи имената: Ардаг, Арсен, Вартан, 
Вахан, Даджад, Завен, Нерсех, Хорен, Хъмаяг и др. - все имена на войни, 
загинали на Аварайрското поле, както и всички, които носят чисто 
национални нехристиянски арменски имена.            

ЗАГОВЕЗНИ / ПУН ПАРЕГЕНТАН 

Арменския термин „Парегентан” в превод значи „Благ живот”
Веднага след Парегентан започват постите, а този парегентан се 

нарича „пун парегентан” (основен заговезни), тъй като от този ден 
започват Великите пости преди Великден. Парегентан символизира 
безгрижният живот на Адам и Ева в рая, насладата им от Божиите 
блага, а в следващия момент, когато започва постите, символизира 
изгонването им от рая поради извършения грях, за да могат чрез 
постите да се покаят и отново да бъдат удостоени да влезнат в рая и 
да се наслаждават на Божиите благи.

Арменският народ винаги е отбелязал Пун Парегентан с големи 
тържества. Организирал е най-различни балове и веселби, а от 
следващият ден са започвали да постят.

Пун Парегентан е подвижен празник, в зависимост от подвижността 
на Великден. 

От денят след Пун Парегентан (Основен заговезни) започват 
Великите пости (Великденските пости).
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НЕДЕЛИТЕ НА ВЕЛИКИТЕ ПОСТИ / 
МЕДЗ БАХКИ ГИРАГИНЕРЪ 

 
Великите пости започва от Пун Парегентан (Заговезни) и 

продължават до празника Възкресение Христово, 49 дена, от които 42 
дена са Великите пости, а последните седем дена е Великата седмица. 

Постът е ден за покаяние, молитва и прочистване. Тогава човек се 
отказва от животинската храна и използва само храни от растителен 
произход (растително масло и зеленчуци), опитвайки се да потиска 
тялото и да подсили душата. През това време човек се покайва, като 
се опитва да живее колкото се може по-праведно, разкайва се за 
извършените грехове. По време на Великите пости не може да се взима 
Причастие, понеже се отслужва закрита Литургия (Завесата на Олтара 
на Пун Парегентан се затваря и до Цветница и Великия Четвъртък 
остава закрита).

Великите пости имат седем недели, всяка от които има свое 
специално име и значение. Благодарение на значението на тези 
недели църквата води своите миряни през Великите пости, посочва 
им как да постят и особено върху какво да насочват вниманието си 
през седмицата. И това продължава седем седмици.

l Първата неделя носи името „Пун Парегентан‘‘ - Заговезни, което 
символизира безгрижния, невинен и радостен живот на Адам и Ева в 
рая.

l Втората неделя наречена „Ардакъсман“ - „За прогонването“ 
символизира изгонването на Адам от рая заради греха. Отношенията 
между Бога и човека са нарушени.

l Третата неделя се нарича „Анарагин“ - „На Блудния“. На разкаялия 
се опрощават греховете поради милосърдието и любовта на Бог.

l Четвъртата неделя носи името „Дъндесин“ - „На стопанина“. 
Посветена е за поучаване на вярващите. Как разумно и мъдро да 
се държат и да се разпореждат при всички случаи по време на своя 
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жизнен път.
l Петата неделя се нарича „Тадаворин“ - „На съдника“. Поучава 

вярващите да бъдат постоянни в молитвите си.

l Шестата неделя е „Калъсдян“ - „На пришествието“. Тогава 
вниманието на вярващия се насочва върху първото идване на 
Христос. Ние мислим върху въпросите: Защо Христос дойде на света? 
Как трябва да оценим първото идване и как трябва да се приготвим за 
Второто пришествие?

l Седмата неделя е „Дзахгазарт“ - „Цветница“. На този ден се чества 
победното влизане на Иисус в Ерусалим. По-подробно за Цветница ще 
говорим в отделна глава.

СВЕТИ ЧЕТИРИДЕСЕТ МЪЧЕНИЦИ /
СУРП КАРАСУН МАНУКНЕР  

Арменската апостолическа православна света църква се прекланя 
пред мъченическия подвиг на Четиридесетте млади войници от 
арменския град Себастия, който се е намирал във владенията на Рим.

Събитието се случва на 9 март 320 година.
По това време император на Рим е Лукиан, а управител на провинция 

Кападокия с център Кесария, където се намира и град Себастия, е 
дукът Люсиас. Лукиан издава строги укази против християните, 
като заповядва всички войници да бъдат заставени да се откажат 
от християнството и при неподчинение да бъдат ликвидирани. В 
изпълнение на тези укази управителят Люсиас нарежда да се проведе 
проверка във войсковите поделения на провинцията. Оказва се, че 
дислоцираното в Себастия поделение се състои от християни, все 
храбри бойци.

Четирдесетте млади бойци от поделението потвърждават своята 
вярност към императора, но заявяват, че не се отказват от своята вяра. 
Тогава дукът нарежда да бъдат хвърлени камъни по тях, като пръв 
дава пример, но се случва чудо - камъкът се връща върху него. Разярен 
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той решава да приведе в изпълнение заповедта на императора като 
ги убие.

В един изключително студен зимен ден, Люсиас нарежда да се 
изчака настъпването на нощта и четиридесетте млади бойци да 
бъдат отведени до близкото езеро. Събличат всичките им дрехи и ги 
вкарват в ледените води на езерото. В близост затоплят баня, за да ги 
съблазнят. Един от 40-те не издържа и се устремява към банята, но на 
входа й издъхва. Чудна светлина осветява младите християни посред 
нощ. Стражите са смутени от това чудо. Един от тях сам се съблича 
и влиза в езерото, за да запази числото на четиридесетте христови 
изповедници. Така с мъченическа смърт умират тези младежи.

Похвални слова за тези мъченици са написали големите християнски 
отци Василий Велики, Григорий Ниски, Ефрем Асириец, Архимандрит 
Тициан от Себастия.

Скоро след събитието в Себастия бива издигнат храм в памет на 

Вартан Мамигонян и Хевон Йерец
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мъчениците. Арменската апостолическа православна света църква 
чества техния празник в съботата, предшестваща Неделята на Съдника 
през Великите пости.

Арменската апостолическа църкав има следния красив ритуал 
на този ден: в храмовете се поставят 40 кандила или свещи. Те 
олицетворяват 40-те мъченици, загинали в мразовитото езеро в 
името на Спасителя Иисус Христос. До тези кандила се слага олио, 
което вярващите доливат, молейки се за своите близки пред 40-те 
мъченици, както за тяхната благословия пред Бог, така и за упокой и 
светлина на душите.

ПРАЗНИК НА СВЕТИ ГРИГОРИЙ ПРОСВЕТИТЕЛ ЗА 
ВЛИЗАНЕТО МУ В ЯМАТА(ВИРАБ) / МУДН И ВИРАП 

ГРИГОР ЛУСАВОРИЧИ 

Крикор Лусаворич заема изключително място в структурното 
изграждане на Арменската апостолическа православна света църква, 
затова неговото житие и битие е предмет на особено внимание и 
почит. Това е причината да му бъдат посветени редица празници.

Свети Крикор Лусаворич е син на Анаг, който е участвал в 
убийството на Хосров I и по тази причина е приел от малък тежестта 
на изгнаничеството в Кесария. Там малкият Крикор расте заобграден 
от християни и самия той приема християнството. Приема чистото 
християнско възпитание от епископ Пирмилянос и става монах. През 
287 г. Крикор Лусаворич се връща в Армения и започва работа в двора. 
Това съвпада с времето, когато на трона се възкачва Дъртад III, който 
е син на Хосров I. 

Дъртад, който става цар с помощта на Рим, започва политика 
на преследване на християнството. Той не е подозирал, че Крикор 
е християнин и разбира това, едва когато Светецът отказва да се 
поклони на езическата богиня Анахид.

Със заповед на царя, Крикор бива изтезаван за да се откаже 
от християнството в град Ашдишад. Там се намира и манастира 
„Свети Великомъченик Крикор Лусаворич“, издигнат на мястото на 



39

мъченията.  
След това Дъртад рабира, чий син е Крикор и заповядва да хвърлят 

Светеца в ямата на осъдените на смърт, където го оставя 13-14 години.
ААПСЦ чества Неделя на Пришествието в шестата седмица на 

Великите пости,  а съботата преди това - Хвърлянето на Крикор 
Лусаворич във вирап (ямата на осъдените), с което се слага началото 
на Официалното приемане на Християнството в Армения.

“Сурп Карасун Мангунк”, Арменски храм “Сурп Кеворк”, гр. Пловдив
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БЛАГОВЕЩЕНИЕ / АВЕДУМ 

Според евангелското повествование на апостол Лука, архангел 
Гаврил, изпратен от Бога, се явил при Дева Мария в Галилейския град 
Назарет, където тя водила чист живот в дома на праведния Йосиф. 
Ангелът й съобщил благата вест, че ще роди син, който ще се нарича 
Иисус и ще бъде Спасител на човечеството от греха. На изненаданата 
Мария, която изразила недоумението си как ще стане това, след като 
е дала обет да запази девствеността си, архангелът й обяснил, че 
зачеването щяло да стане от светия Дух, затова Младенецът щял да 
се нарича Син Божи. Примирена Мария отвърнала: „Аз съм робиня на 
Господа, нека бъде волята Му“.

Празникът Благовещение се чества от Арменската апостолическа 
православна света църква на 7 април.

На този ден всички, които носят името Мариам, празнуват имен ден.

ЦВЕТНИЦА / ДАХГАЗАРТ  

Това е празникът, посветен на победното влизане на Иисус в Ерусалим 
и се чества една неделя преди Великден. Нарича се Цветница, защото, 
когато Христос влезе в Ерусалим, хората Го посрещнаха с цъфнали 
палмови клончета, както подобаваше на един цар и простирайки 
дрехите си под нозете на Иисус, викаха: «Благословен, Който иде в 
Господното име». Предходната събота на Цветница Арменската църква 
празнува възкресението на Лазар, с което започва победното ществие 
на Христос. На този ден църковната служба има тържествен характер, 
като закритият през Великите пости олтар се открива и желаещите 
вече могат да получат Причастие.

Според каноните на Арменската апостолическа православна света 
църква, след тържествената Литургия на Цветница свещеникът 
благославя цъфналите върбови клончета, т.е извършва се обред 

“Сурп Крикор Лусаворич”, Арменски храм “Сурп Саркис”, гр. Варна c
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„Благославяне на цъфнали върбови клонечета” (тъй като в Армения 
няма палми, затова те са заменени с върбови клончета) и се раздават 
на вярващите. 

По патриархално нареждане на Н.С. Карекин II, Върховен патриарх и 
Католикос на всички арменци, на Цветница се извършва Благославяне 
на деца. Всички деца на общността се събират в църквата и свещеникът 
ги благославя.

Вечерта на Цветница във всички църкви се извършва Търънпацек 
(отваряне на портата), по време на което, с молитвата на свещеника 
и миряните, тържествено се отваря завесата на Олтара на църквата, 
което символизира възстановяването на отношението между Бог 
и човека след Великите пости, което стана възможно благодарение 
на покаянието на миряните. След Търънпацек всички Литургии се 
отслужват с отворена завеса.

На Цветница имен ден празнуват тези, които носят имената: Овсан, 
Овсанна, Дзахиг, или носят име на някое цвете, като например Хасмиг, 
Варт и пр.

ВЕЛИКА СЕДМИЦА / АВАК ШАПАТ  

Великата седмица започва веднага след Цветница, от понеделник 
до празника Възкресение. Казва се Велика седмица, тъй като всеки 
ден от тази седмица символизира събитията, които са се случили 
през последната седмица от земния живот на Иисус в Ерусалим. Всеки 
ден от Великата седмица също се казва Велика, например Велики 
понеделник, Велики вторник и т.н.

l Велики Понеделник (Авак Йергушапти) - чете се евангелския 
разказ за прокълнатата от Христа смокиня, символизираща ония 
юдеи, и не само тях, а всички онези, които не приемат Иисус Христос 
или тези, които стават християни, но плод не дават за Месията (Мат. 
21:18-43).

l Велики Вторник (Авак Йерекшапти) - чете се разказът за 
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усилията на фарисеите и садукеите да уловят в противозаконност 
дума, изречена от Исуса Христа: притчата за десетте девици, както и 
разказа за Страшният съд (Мат. 25;1-46, 24:36, 22:15-22).

l Велика Сряда (Авак Чорекшапти) - възпоменаване на блудницата, 
която помазала Христос със скъпоструващо масло, (Мат. 26:6-16), 
чете се също евангелието от Иоан 12:17-50, което ни подготвя за 
предстоящите страдания и смъртта на Спасителя. Тези две евангелия 
подчертават възможността за спасение.

l Велики Четвъртък (Авак Хинкшапти) - Велики четвъртък е денят, 
в който бе установено тайнството на Причастието – Тайната Вечеря. 
На сутринта, в църквите, се извършва „Обред за покаяние”. Извършва 
се обред за покаяние и опрощаване на греховете на миряните, които 
са постили по време на Великите пости и са подготвени да вземат 
причастие (Причастието е кръвта и тялото Христово, което се приготвя 
по време на Литургия. Както по време на Тайната Вечеря Христос взе 
хляба и виното, благослови ги и раздаде на своите ученици, казвайки: 
„Вземете, яжте и пийте, това е тялото ми и кръвта ми, които ще бъдат 
дадени за опрощаване на греховете”, така и по време на Литургия, 
под въздействието на Светия Дух, хляба и виното се превръщат в 
тялото и кръвта Христово, които свещеникът раздава на миряните за 
опрощаване на греховете им.). След това се отслужва Литургия. Всички 
онези, които са постили могат да вземат причастие. След обед се 
извършва „Обред за измиване на краката”. Тогава свещеникът измива 
краката на 12 деца, както Христос изми краката на своите ученици. 
По време на този обред свещеникът благославя маслото. Една част от 
това масло се използва по време на измиването на краката на децата, 
а другата част се раздава на миряните, за да приготвят храната в 
домовете си след като свършат постите.

l Велики Петък (Авак Урпат) - свещен ден за християнството. 
Възпоменава се предателството, разпятието, смъртта и погребението 
на Христос. Според църковния календар, празникът започва от предния 
ден, след богослужението, затова вечерта на Велики четвъртък 
се извършва богослужението, което възпоменава предателството 
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спрямо Христос. В църквата се извършва обред, наричан Хаварум 
(Затъмнение). 

На Велики петък се възпоменава разпятието и погребението 
на Христос. Приготвеният символичен гроб на Господ обикаля, 
понесен от духовниците, в църквата и се поставя от вътрешната 
страна на храма непосредствено пред входа на църквата. 
Миряните минават под символичния гроб за изцеление и 
здраве. Те носят със себе си цветя, с които украсяват гроба, а 
след края на богослужението отново вземат от тези цветя и се 
връщат у дома.

l Велика Събота (Авак Шапат) - Според учението на 
Арменската апостолическа православна света църква, след 
смъртта си, Иисус Христос слиза в ада и освобождава душите 
на всички онези, които са живели преди Неговото раждане. 
Великата събота символизира тъкмо този епизод. Вечерта се 
отслужва Литургията на Бъдни вечер (Чракалуйц – палене на 
огън) и се чете Данаиловото послание. След края на Литургията 
от Олтара се предава свещта, от която миряните палят своите 
свещи и ги отнасят у дома, за да осветят домовете си с Благата 
вест за Възкресението на Христос. След вечерната Литургия на 
Велика събота, миряните взаимно се поздравяват с: „Крисдос 
харяв и мерелоц” (Христос възкръсна от мъртвите), а отговорът 
е: „Орхнял е Харутюнъ Крисдоси” (Благословено е Христовото 
Възкресение). 
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ВЕЛИКДЕН: ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО /
ХИСУС КРИСДОСИ ХАРУТЯН ДОН 

Този празник е най-големият, от така наречените Дахавари на 
Арменската апостолическа православна света църква, посветен 
на възкръсването на Иисус от гроба. Както знаем от Библията, в 
неделята, след погребението на Иисус към гроба Му се отправили 
Мария Магдалена, Мария-съпругата на Клеопас и Саломе, жената 
на Сабатий, за да кадят тамян и да намажат тялото на Спасителя 
с благовонно масло. Единствената им грижа била как ще могат да 
вдигнат надгробния камък. Но докато те все още били на път, станало 
чудо - Ангел небесен вдигнал камъка и Иисус възкръснал. Това е 
накратко историята около Възкресението на Исус.

Празникът е подвижен. Чества се след 21 март в неделята, която 
следва непосредствено след пълнолунието, в промеждутъка между 22 

“Тайната вечеря”, Арменски храм “Сурп Аствадзадзин”, гр. Русе
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март и 25 април, т. е. е подвижен в рамките на 35 дни между тези две 
дати. Всички свързани с Възкресението предшестващи и следващи 
празници са също подвижни. Тържественият характер на този празник 
е свързан и с традицията боядисване на яйца. 

Именници на този празник са: Харутюн, Харут, Артин, Арто.
Както при Рождество Христово, така и при празника Възкресение 

Христово и изобщо при всички пет Дахавар празници всички християни 
трябва непременно да участват в Литургията и да вземат Причастие.

Веднага след светлия празник Възкресение Христово започва 
вторият период от Домосвета (благославяне на домовете). Хората 
трябва да канят свещеник в дома си и с Благата вест за Възкресение 
Христово да благославят домовете си.

Следващият на празника Възкресение ден, е Задушница. Във всички 
църкви се отслужва Литургия, миряните написват имената на своите 
починали близки и дават на свещеника, за да ги прочете по време 
на Панихида, която се отслужва след Литургията, и да се помоли за 
тях. А след Литургията трябва да посетят гробищата и да се покани 
свещеник, който да извърши панихида за починали ни близки.

ПЕТДЕСЕТДНЕВЕН ПЕРИОД / ХИНАНЦ ШЪРЧАН 

Времето от Възкресение Христово до Петдесетница се казва 
Петдесетдневен период. В тези 50 дни седемте недели на този период, 
както по време на Великите пости, имат свои специални значения 
и послания. Това е периодът, в който дори в дните сряда и петък не 
се пости. Църквата празнува 40 дена Възкресението Христово и 10 
дена празника Възнесение. Неделите на Петдесетдневният период са 
следните:
l Първата неделя е Неделята на Възкресение Христово, Великден, 

за който вече сме говорили в раздела за празника Възкресение.

l Втората неделя се нарича Гъргназадиг (Повторен Великден) или 
Нор Гираги (Нова Неделя). Значението на празника Възкресение е 
толкова велико, че отново ни принуждава да помислим за значението 
на този празник. Чрез Възкресението се яви един нов свят за хората, 
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“Разпятие Христово”, Арменски храм “Сурп Хач”, гр. Бургас 
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затова тази неделя се нарича и Нова Неделя.

l Третата неделя се нарича Ашхарамадран (Световният параклис) 
или Гананч гираги (Зелена неделя). Тази неделя символизира 
основаването на църквата в Ерусалим. Възкръсналият Христос положи 
в Горната стая основата на първата църква, която стана майката 
на всички църкви, откъдето идва и името Ашхарамадран, който е 
съставен от думите „ашхар” (свят) и „мадур” (параклис). Името Зелена 
символизира разцъфналата, раззеленена църква, както безсмъртието 
и вечността й.

l Четвъртата неделя се нарича Червена неделя, понеже църквата 
бе основана чрез кръвта на Христос към която се присъедини кръвта 
на неговите последователи, и която бе пролята за вярата и с нея 
църквата бе боядисана с червен цвят. Нарича се червен, понеже 
червения цвят символизира борбата, а църквата непрекъснато се 
бори срещу сатаната и злото.

l Петата неделя е празникът Явяването на Светия Кръст. Този 
празник е първият от четирите посветени на Светия Кръст празници. 
През 351 г. в Ерусалим се появява грамаден светъл кръст, краищата 
на който са опирали до Голгота и Маслиновата планина. При вида 
на това чудо цялото население на града се отправило към Голгота с 
молитвено смирение, а Ерусалимският патриарх Кирил съобщил на 
император Костантин за това явление. На този празник всички, които 
носят имената Хачик, Хачадур, празнуват имен ден.

l Шестата неделя е подготвка за празника Възнесение Христово.

l Седмата неделя се нарича Втора Цветница. Този празник е 
установен от Св. Григорий Просветите (Сурп Крикор Лусаворич). 
Отново се възпоменава славното влизане на Христос в Ерусалим, 
но този път в горния Ерусалим. Понеже ден четвъртък преди този 
празник е Възнесение, затова по време на Втора Цветница се празнува 
победният вход на Христос в небесния Ерусалим.

“Разпятие Христово”, Арменски храм “Сурп Степаннос”, гр. Сливен c
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ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ / ХАМПАРЦУМЪН КРИСДОСИ 

Посветен е на възнасянето на Иисус в четиридесетия ден 
от възкресението Му и е подвижен празник, в зависимост от 
подвижността на Великден. В минутите преди възнасянето си Иисус 
упълномощава апостолите да отидат при езичниците, да ги поучат 
според повелите Му и да ги кръщават. След като дал последните си 
наставления, Спасителят бавно се откъснал от земята и се възнесъл 
пред изумените погледи на учениците Му.

На празника Възнесение в Арменските църкви се отслужва Света 
Литургия, след което се извършва „Патриархален молебен” за здраве 
и дълголетие на Арменския католикос.

На този ден всички с името Хампарцум празнуват имен ден.
Празника Възнесение Христово е един от любимите празници за 

арменския народ и на този празник са били организирани различни 
народни игри и са били сформирани различни обичаи.

СВЕТИ ДУХ / ХОКЕКАЛУСД 

Празникът е свързан със събитие, станало на петдесетия ден 
след Възкресението. Той също е подвижен празник, в зависимост от 
подвижността на Великден. Според  евангелиста Лука, на този ден 
се събрали за молитва апостолите, майката на Исус и други жени. 
Изведнъж, в залата, в която се били събрали, се появил Светият Дух 
във форма на огнени езици. Осенени от това явление, апостолите 
се изпълнили с благодат и станали смели дейци и проповедници на 
различни езици. Както Христос бе обещал на своите ученици, когато 
Той замине, ще изпрати Утешителят – Светият Дух, Който ще им 
помогне да пазят всичко, които Христос им е поръчал и научил. Този 
празник, въпреки че не е Дахавар празник се отбелязва с голямо 
тържество от Арменската църква. Отслужва се тържествена Литургия.

“Възнесение Господне”, Арменски храм “Сурп Кеворк”, гр. Пловдив c
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СВЕТИ ДЕВИЦИ ХРИПСИМЕ И КАЯНЕ /
СУРП ХРИПСИМЕ ЙЕВ СУРП КАЯНЕ 

Арменската апостолическа православна света църква чества не 
малък брой жени, обявените за светици, които са посветили живота 
си на Христовата вяра. Такава е например дъщерята на арменския 
цар Санадруг, ученичката на апостол Тадей, пожертвала живота си 
за вярата, сестрата на цар Дъртад, Хосровитухд. Тя именно внушава 
на брат си, че само осъденият на бавна смърт в Хор Вираб свети 
Крикор Лусаворич може да го излекува от неизлечимата му болест. 
Други светици са съпругата на същия цар Дъртад, Ашхен, ревностна 
последователка на Христовото учение, Вартени дъщерята на великия 
полководец (сбарабед) на Армения - Вартан Мамигонян, която се 
откроява сред жените благороднички, вдъхновили съпротивата на 
арменците срещу Персия за отстояване на свободата да изповядват 
своята вяра, и която е обявена за светица под името Шушан сърпухи.

Сред плеядата от светици, почитани в Арменската апостолическа 
православна света църква, особено се открояват образите на света 
Хрипсиме и света Каяне.

Според автора на житието на двете светици и на тяхната група, която 
била ръководена от света Каяне, те всички били от благороднически 
произход и спадали към висшите слоеве на римската аристокрация. Те 
водели в Рим скромен живот.

Гонителят на християнството, император Диоклетиан, пожелал 
да се ожени за красивата дева Хрипсиме. По съвета на Каяне тя, и 
цялата им група от над 70 девици избягали от Рим. Отишли първо в 
Египет, сетне в Палестина. Там посетили светите места, след което се 
отправили към Армения, където се установили в манастира Хокяц. 
Научил за бягството на девиците и за установяването им в Армения, 
Диоклетиан посъветвал своя приятел, арменския цар Дъртад, да ги 
накаже като върне Хрипсиме в Рим или сам той се ожени за нея. Когато 
научили за това, девите напуснали манастира Хокянц и се установили 
на скрито място, недалеч от столицата Вахаршабад. Но хората на 

“Сурп Хрипсиме”, храм “Сурп Хрипсиме”, Ечмиадзин, Армения c
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царя ги открили. Хрипсиме и Каяне са доведени в двореца. Хрипсиме 
решително отхвърлила предложението на царя да му пристане, а 
Каяне я поощрявала да не отстъпва. Вбесен от това Дъртад заповядал 
да ги убият, а заедно с тях и другите деви от групата, общо 37 души.

Арменската апостолическа православна света църква чества 
празника на Хрипсимянк и Каянянк съответно в понеделника и 
вторника, осем дни след празника свети Дух.

ИЗЛИЗАНЕТО НА СВЕТИ ГРИГОРИЙ ПРОСВЕТИТЕЛ
ОТ ХОР ВИРАБ / КРИКОР ЛУСАВОРЧИ ХОР ВИРАПЕН 

ТУРС КАЛУ ДОНЪ 

Празникът,  посветен на Излизането на свети Григорий Просветител 
(Сурп Крикор Лусаворич) от Хор Вираб (Дълбоката яма) е подвижен 
празник. Винаги се отбелязва в предходната събота на празника на 
Първопрестолният храм Св. Ечмиадзин. 

Той има интересна предистория. През последната година, в която 
Крикор Лусаворич се намира в Хор Вираб, мъченически биват убити 
девиците Каяне и Хрипсиме. Непосредствено след това арменският 
цар, дворцовите служители, както и много жители на столицата 
се заразяват от необяснима болест, вид душевно разстройство и са 
измъчвани от болки.

В тези скръбни за страната дни, сестрата на царя, Хосровидухт, 
сънува: „Няма да се изцелите от вашите язви, ако не изведете Крикор 
от дълбоката яма в Арташат, където сте го хвърлили. Той ще дойде и 
ще ви научи как да се спасите от вашите болки”. 

Когато Хосровидухт разказва за това на князете, те избират княз 
Ота, да отиде до Арташат. Спускат в ямата дълги и здрави въжета и 
княз Ота на висок глас извиква: „Крикоре, къде си? Излез, защото твоят 
Господ Бог заповяда да те изведем от тук!” Така изваждат Крикор от 
ямата, който 13 години бе останал в тъмнина и бе станал черен, като 
въглен. След това го завеждат в столицата Вахаршапат.

Било чудо, че Крикор е останал жив, но още по–голямо чудо било, 
че той излекувал разкаялия се цар и другите заразени. Крикор 
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им разказал за любовта на Бог към хората, за спасителната Му 
мисия. Тогава всички прогледнали, разбрали и започнали да обичат 
единственият и истинският Бог.

На този празник имен ден имат всички, които носят името Крикор.

ПРАЗНИК НА ПЪРВОПРЕСТОЛНИЯТ ХРАМ СВЕТИ 
ЕЧМИАДЗИН / ДОН ГАТОХИГЕ СУРП ЕЧМИАДЗНИ 

Втората седмица след Петдесятница се казва „Празник на 
Араратската долина”, защото през същата седмица се празнуват някои 
от свещените за арменците празници. 

В понеделник се отбелязва празникът на девиците Св. Хрипсиме, 
във вторник –на девиците св. Гаяне, в четвъртък –Йоан Кръстител и 
епископ Атанагине, мощите на които Крикор Лусаворич е положил в 
църквата, която той построил в град Муш, в област Тарон. В съботата е 
празникът Излизането на Крикор Лусаворич от Хор Вирап (дълбоката 
яма), а в неделята – на Свети Ечмиадзин. Те са онези светци, върху 
мъченическия живот на които е основана Арменската апостолическа 
света църква. По тази причина празниците им предшестват празника 
на Първопрестолният храм Свети Ечмиадзин, който е установен от 
Крикор Лусаворич.

Това е празник за възпоменаването на тържественото освещаването 
на храма Свети Ечмиадзин, както и видението на свети Крикор 
Лусаворич, според което той е бил построен. Според това видение, 
небето се отворило и Единородният Божи Син, съпроводен от ангелите, 
слязъл в центъра на град Вахаршапат, ударил с чук по сатанистския 
езически храм и го разрушил. След това светецът видял един храм в 
светлини и в облаци, издигнат на мястото на езическия храм, построен 
с колони и сводове. 

В резултат от всичко това сред арменците окончателно се изтрива 
идолопоклонството и вместо това се издига Арменската апостолическа 
православна света църква и Арменската патриархална власт, чрез 
които се въплъщава вярата, която се бе сформирала след тривековно 
апостолическо проповядване в Армения.
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По време на празника на Първопрестолният храм Свети Ечмиадзин 
във всички Арменски църкви се извършва „Патриархален молебен” 
за запазването и подсилването на Първопрестолният храм Свети 
Ечмиадзин и Арменската апостолическа православна света църква.

Светият Престол в Ечмиадзин
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ПРАЗНИК НА НАМИРАНИЕ НА КУТИЯТА НА СВ. 
БОГОРОДИЦА / АСДЪВАДЗАДЗНИ КЮД ДУПИ ДОН 

Арменска апостолическа православна света църква празнува 
Намиране кутията на Св. Богородица в петата неделя на Св. 
Петдесетница. Този празник е един от седемте празника, които са 
посветени на Богородица. Според преданието, двама братя, гърцки 
аристократи от Константинопол – Галбиас и Кантитас, заминават на 
поклонение в Ерусалим. Там чуват, че в къщата на една жена в село 
Галилея се случват чудеса. Заинтригувани, те влизат в къщата и виждат 
една кутия, която е принадлежала на Св. Дева Мария. Пристигайки в 
Ерусалим, поръчват на един майстор да приготви копие на тази кутия. 
На връщане, отново влизат в дома на тази жена и незабелязано сменят 
кутиите. Пристигайки в Константинопол, те предават на патриарха 
кутията на Богородица. В дните на византийският император Левон 
(454-474), с огромна церемония, поставят кутията в църквата „Св. 
Богородица“ в Константинопол и установяват този празник.

Той е включен като постоянен празник в нашия календар през XVIII 
век по нареждане на Католикос Симеон Ереванци.

На този ден жените, които носят името Мариям, празнуват имен 
ден.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ /
ИИСУС КРИСДОСИ БАЙДЗАРАГЕРБУТЯН ДОН - ВАРТАВАР 

Преображение Господне е третият Дахавар (Главни) празник на 
Арменската апостолическа православна света църква. Той е подвижен 
празник и е свързан с подвижността на Възкресение Христово. 
Петдесетте дни преди празника Преображение Христово са постни. Те 
са разделени на две - триседмични пости, а в останалите дни, когато 
се пости се празнуват и празниците на светците.

“Преображение Господне”,

Арменски храм “Сурп Кеворк”,  гр. Пловдив c
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С този празник се възпоменава един известен епизод от Евангелието 
(Матей 17:1-13), в който се разказва как Христос взе със себе си 
няколко свои ученици – Петър, Яков и Йоан и се изкачи на планина 
Тавор. Изведнъж Христос изцяло се преобрази, дрехите му станаха 
бели, а лицето Му започна да свети. Учениците видяха как Той 
разговаря с Мойсей и Илия. Небето се отвори и се чу Божия глас: „Този 
е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, Него слушайте”. 
В този пасаж от Библията Христос показва Своята Божественост, че е 
Син Божи. Показва, че в човешката Му природа живее и божествената 
и след преображението Му започнаха да познават и божествената Му 
същност.

Преображение Христово е установен в нашата църква от Свети 
Крикор Лусаворич, който е избрал празничния ден, посветен на Астхиг, 
богиня от Арменската митология. На този ден хората са подарявали 
рози на Астхик, пускали са гълъби в небето и са се пръскали с вода. 
С течение на времето хората забравиха за Астхик и започнаха да 
приемат празника Преображение Христово, но запазиха традициите 
за пръскането с вода и подаряването на рози.

УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА /
СУРП АСДВАДЗАДЗНИ ВЕРАПОХМАН ДОН 

Арменската апостолическа православна света църква приема, че 
Христос сам е слязъл на земята и е пренесъл на небето своята спяща 
(починала) майка.

Успение Богородично е един от основните празници в нашата 
църква, честван в неделния ден между 15-и и 18-и август. Той спада 
към Дахаварите (Главни) празници.

Според преданието, след възнесението на Христос, Св. Богородица 
живя още 12 години и общо годините й бяха 60. Архангел Гавраил, 
който й бе дал благата вест за забременяването, дойде при нея и даде 
благата вест, тридесет дена преди нейното успение. 

Когато Св. Дева Мария се молеше в стаята си, дойде Гавраил, поздрави 
я и извика на Маслинена планина, където обичайно Богородица се 
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молеше. Св. Дева Мария отиде, падна на колене на мястото, където 
Спасителят се възнесе. Архангелът я уведоми, че са се изпълнили дните 
на странството й и сега е дошъл моментът да се прибира в бащиното 
наследство. Каза й още, че Св. Дева няма да остане в провинцията, 
понеже е удостоена с вечен живот. 

След 14 дена отново идва архангел Гавраил и отново предава 
благата вест на Богородица за това, че ще бъде взета при Бог. От тази 
новина Мария се радва, а душата й се развеселява. Тя обикаля всички 
Господни места и се моли. Минават още 12 дни и архангел Гавраил 
я посещава за трети път, прекланя се пред нея и казва: „Радвай се, 
радостна сред жените, понеже нашият Творец, твоят Единороден Син 
те вика” и й дава венец от тубероза, който е оплел и донесъл от Рая на 
Адам. Слага го на главата й, за да виждат това апостолите и мъдрите 
свети девици и да прославят Бог. Когато Божията майка е поканена 
да се пресели при Единородния си Син, апостол Йоан, развълнуван от 
Божията воля, взема кора от кипарисово дърво и върху него запечатва 
образа на Господната майка, за да остане тази светиня при тях след 
заминаването й. След това апостолите молят Богородица да сложи 
този дървен образ върху лицето си и да помоли Господ за благословия 
и да дари благоденствие на света. 

През тези дни проказата е много разпространена в Юдея, още 
повече в Ерусалим. След погребението на Богородица апостолите 
остават още няколко дена в Ерусалим. Но един от тях, апостол 
Вартоломей, не присъствал на погребението, понеже такава била 
Божията воля. Когато той пристигнал и научил за това, много се 
натъжил, че не е бил удостоен за последно сбогом с Божията майка 
и не е получил последната благословия като другите апостоли. 
Той започнал да умолява Петър и другите, да му покажат тялото на 
Богородица. Апостолите, със страхопочитание, започнали да се молят 
и отворили гроба. Тогава видели, че гробът е празен, а там лежали само 
погребалните й пелени. Тогава от Небето апостолите чули глас, който 
казал да дадат на Вартоломей дървения образ на Богородица, за да се 
утеши с това и да го занесе в страната, която е определена за него. Ние, 
арменците, празнуваме не успението на Богородица, а преместването 

“Успение Богородично”, Арменски храм “Сурп Кеворк”, гр. Пловдив c
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й при Единородния Син. Затова винаги празнуваме в неделя, понеже 
Св. Дева Мария бе родена в четвъртък, а през неделния ден възкръсна 
и бе взета при Сина си.

На този празник, след Св. Литургия, в Арменската църква се 
извършва Благославяне на Гроздето и благословения плод се раздава 
на миряните.

На този ден се честват само женски лични имена: Мариам, Мари, 
Марина, Маро, Майрануш, Макрухи, Марица, Маркрид, Азнив, Аревиг, 
Антарам, Арпениг, Арпи, Арусяг, Арус, Ахавни, Берджухи, Берджуг, 
Вержин, Веркине, Дирухи, Искухи, Йеранухи, Йерчаниг, Лусапер, Лусиг, 
Лусине, Сърпухи и Такухи.

НАМИРАНЕТО НА ПОЯСА НА СВ. БОГОРОДИЦА ДОН /
АСДЪВАДЗАДЗНИ КЮД КОДВО 

Този празник е един от седемте, посветени на Св. Богородица. Той 
е подвижен, със седем дена разлика и се отбелязва в неделния ден 
между 26 септември и 01 октомври. 

В дните на император Аркадий, намират пояса на Св. Дева Мария 
в Ерусалим, който, със специално внимание и почит, е преместен 
в Константинопол. Там миряните с огромно страхопочитание го 
поставят в църквата. По-късно, гърците построяват една нова църква, 
посветена на Божията майка и поставят пояса там. Църквата се 
превръща в място за поклонение.

Този празник за постоянно влезе в нашия календар през XVIII век по 
нареждане на католикос Симеон Ереванци.

На този ден жените, които носят името Мариям, празнуват имен 
ден.
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РАЖДАНЕ НА ДЕВАТА ОТ АННА /
АСДЪВАДЗАДЗНИ ДЗЪНУНТЪ АННАЕН 

Родителите на Богородица, Йоаким и Анна, били в напреднала 
възраст и бездетни. Тяхната дълбока вяра в Бога и молитвите им най-
сетне били възнаградени с раждането на единствената им дъщеря 
Мария (Мариам).

Православната и католическа църква честват този празник на 8 
септември. Арменската апостолическа православна света църква е 
възприела този празник от XIII век, насам.

На този празник всички, които носят името Мариам, Анна или 
Ховагим празнуват имен ден.

 

“Сурп Аствадзадзин”,

Арменски храм “Сурп Аствадзадзин”, гр. Силистра c
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СПАСЯВАНЕТО НА КРЪСТА-КРЪСТОВДЕН / ХАЧВЕРАЦ 

През 610 г. персийският шах Хосров II, превземайки Ерусалим, 
отнесъл със себе си Кръста, на който бил разпнат Иисус, като за това 
убил около петдесет хиляди души. През 627 г., т.е. 17 години по-късно, 
при царуването на византийския император Ираклий I (Арменец, 
основател на Ираклиевата династия), пълководецът на императора, 
арменецът Мъжеж Кънуни, разбива персийската армия и спасява 
кръста. Кръстът се връща от плен със специална процесия, по време 
на която преминават през всички страни, а местните епископи 
благославят народа с Кръста. Процесията минава и през Армения. 
Тогавашният католикос Йезър Паражнакертци взема Светия Кръст, 
благославя арменците и цяла Армения. Година по-късно, спасеният 
кръст тържествено бива поставен в храма „Св. Възкресение“.

Нашата църква чества това събитие в промеждутъка от 11 до 17 
септември, докато гръцката църква го отбелязва неизменно на 14 
септември. Празникът спада към Дахаварите.
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СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ / СУРП КЕВОРК ЗОРАВАР

Роден е в Кападокия и още от малък, заедно с родителите си, се 
премества в Палестина. Избрал е службата на военен, прочул се е с 
храбростта си и се е издигнал във военната йерархия.

Гонителят на християнството, Диоклетиан (284-305), издал указ, 
според който всеки, непочитащ езическите богове, следва да бъде 
осъден на смърт. Свети Георги, за да укрепи вярата на уплашените 
християни, взема смело решение - в присъствието на множество народ 
сваля императорския указ, поставен на видно място. Изправен пред 
съд, той твърдо отстоява вярата си и не отстъпва пред увещанията на 
императора, който ценял заслугите на елитния пълководец. Тогава го 
завръзват и убиват мъченически, като му отсичат главата. Заедно с 
него са обезглавени и всички онези служители, които вместо да върнат 
светеца към езичеството са станали християни под негово влияние. 
Събитието се е случило на 23 април 303 година в град Никомидия, 
който се намирал на брега на Мраморно море в провинция Витиния.

В 530 г. мощите на свети Георги биват пренесени в Палестина в град 
Диопол (Рамле). Първо асирийци, а след тях арменци, гърци и латинци 
построяват там църква на негово име.

Празникът на свети Георги (Сурп Кеворк) се чества в съботния ден 
преди празника на Свети Кръст от Варак, обикновено е в последната 
събота на месец септември.

Арменската църква в Пловдив носи неговото име - „Сурп Кеворк“.
Именници на този ден са: Кеворк, Кево, Кевор, Кеворик.
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СВЕТИ КРЪСТ ОТ МАНАСТИРА ВАРАК / 
ВАРАКА СУРП ХАЧИН 

Според преданието събитието е станало през 653 година на 
планината Варак до град Ван, Армения, по време на католикос Нерсес 
III Шинох (Строител).

Историята на това събитие гласи, че когато съпругата на император 
Клавдий II, Патроника, била на поклонение в Ерусалим, при 
завръщането си отнесла със себе си парче от Кръста на Иисус, което 
по-късно е преминало в ръцете на света Хрипсиме.

Около 300-та година, четиридесет девици, сред които е била 
Хрипсиме, бягайки от римските владения, се подслонили в Армения. 
Преди да се отправят за столицата известно време те се укривали 
в планината Варак до град Ван, в една скала, наречена Галилея. 
Пристигайки във Вахаршабад, те били убити от арменския цар Дъртад, 
заради това, че са отстоявали християнската си вяра.

След установяването на християнството в Армения, на планината 
Варак бил построен манастир на името на Светия Кръст. През 653 
година двама отшелници от манастира Тотиг и Ховел забелязали по 
време на молитва как яркият отломък от Кръста със светла диря се 
спрял на светия олтар. Това, впрочем, забелязали и вярващите, дошли 
на поклонение в манастира. За ознаменуване на това събитие на 
планината Варак били построени дванадесет манастира.

Този празник, наречен „Варака сурп Хачи“, се отбелязва 15 дни след 
празника за спасяването на Кръста, в неделята между 25 септември и 
1 октомври.

Сурп Крикор Нарегациc
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СВ. ПРЕВОДАЧИ НА СВЕЩЕНОТО ПИСАНИЕ И АРМЕНСКИ 
УЧИТЕЛИ / СУРП ТАРКМАНЧАЦ

Този празник се отнася за един от най-светлите празници на 
Арменската апостолическа православна света църква, символизираща 
ценности с общоарменско значение. Затова той се чества два пъти 
годишно: в края на месец юни или в началото на юли, и през втората 
събота на месец октомври.

Историческа вметка. През 387 г.  Армения е поделена между Рим и 
Персия. В подвластната на Персия източна част на Армения продължава 
да съществува арменската държавност във васално състояние, начело 
с династията на Аршакидите (Аршагуник). Щастие е за арменския 
народ, че именно в тази полузависима източна част на Отечеството ни 
три велики личности, в тясно взаимодействие, съгласуват усилията 
си, за да осигурят оцеляването и просъществуването на народ ни. Тези 
личности са просветеният монарх на армения Врамшабух Аршагуни, 
Католикосът на Арменската апостолическа православна света църква 
високо ерудираният свети Сахаг и гениалният духовник и учен Месроб 
Мащоц.

В изпълнение на това решение Месроб Мащоц обикаля културните 
центрове на тогавашния свят: Едеса, Самосад, Константинопол и 
след дълги търсения и творчески усилия създава една съвършенна 
азбука - арменската, състояща се от тридесет и шест буквени знаци. 
Завръщайки се в столицата на Армения - Вахаршабад, заедно с 
Католикос свети Сахаг и плеяда ученици, той създава училища, заема 
се с превод на Библията и на редица духовни книги, твори оригинали 
трудове. Учениците, участвали в превеждането на въпросните 
книги и в създаването на оригинални творби и чиито брой, според 
различни източници, варира между тридесет и сто души, са били 
високобразовани и талантливи люде. Нека споменем макар част от 
имената им: Горюн, Йезниг Гохпаци, Йехише, Ховсеп Мантагуни, Ховсеп 
Вайоцдзореци (Ховсеп Вайоцдзореци по-късно наследява престола на 
Католикос свети Сахаг).

Свети Сахаг, свети Месроб и техните ученици са именно творците, 
които полагат основите на оригиналната арменска култура и книжнина. 
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Месроб Мащоц, създател на арменската азбука
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Тяхното епохално дело, предавано от поколения, при изключително 
трудните исторически условия и съдба на арменския народ, запазва 
нашия народ от претопяване и изчезване, като осигурява неговото 
просъществуване. Именно на тези творци е посветен празникът, 
наречен «Дон сърпоц таркманчац».

В деня на Сърпоц Таркманчац се възпоменават и Давид Анхахт, 
Мовсес Хоренаци, Нерсес Шнорхали и Крикор Нарегаци. Вярно е, че тези 
светци са живели в различни времена, но те всички са се занимавали 
със святото дело на просветата на арменския народ. Те са превеждали 
от чужди езици различни творби и са успели да продължат делото на 
Месроб Мащоц и Сахак Бартев.

На този празник имен ден имат хората, които носят имената: Месроб, 
Сахак, Мовсес, Крикор, Давид, Анания, Йехише, Нарег.

ОТКРИВАНЕ НА КРЪСТА / ДОН КЮД ХАЧИ

Този празник е посветен на откриването на кръста, на който е бил 
разпнат Иисус.

Според възприетата от християнските църкви традиция, майката 
на римския император Константин Велики, Елена, през 327 г. отишла 
на поклонение в Ерусалим. Пожелала да види кръста, на който бил 
разпнат Спасителя, за да отнесе парче от него. След дълги търсения 
тя срещнала един възрастен човек на име Юда, който й посочил 
приблизителното място, където се предполагало че може да бъде 
открит. При разкопките били намерени три еднакви кръста, които 
били съответно на Иисус и на двамата разбойници, разпънати с него. 
За да открият кой от тези три кръста е на Иисус, поставили тялото 
на мъртво детенце последователно върху всеки един от тях. Този, на 
който мъртвото детенце възкръснало, се оказал търсеният. Елена 
наредила на това място да се издигне храм, наречен „Св. Кръст“, а 
посочилият мястото на кръста - Юда, след като приел християнството, 
бил ръкоположен за епископ на същата църква. Празнуват: Бадваган, 
Хачиг.

Сурп Нерсес Шнорали c
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АРХАНГЕЛОВДЕН / СУРП ХРЕШДАГАБЕДАЦН

Църквата, празнувайки празника на архангелите Гавраил и Михаил, 
отбелязва в тяхно лице празник на цялото небесно войнство. На 
този ден първосвещенството на земната Църква с радост отбелязва 
празника на небесното първосвещенство, а ние, тленните, заедно 
с безтленните, прославяме Господ и молим архангелите Гавраил и 
Михаил и цялото небесно войнство непрекъснато да ходатайстват 
за нас. А това, че ангелите са наши ходатаи, ни подсказват следните 
думи: „Тогава ангелът Господен в отговор рече: Господи на Силите, 
докога няма да покажеш милост към Ерусалим и Юдейските градове 
…?” (Захария 1:12). Архангелите непрекъснато казват, прославяйки 
Бог: „Бъди милостив към своите създания и не ги изгубвай, не 
пренебрегвай творенията на Твоите ръце”. Ангелите са невидимите 
пазители на християнството, както казва псалмопевеца: „Ще заповяда 
на ангелите Си за тебе Да те пазят във всичките ти пътища.” (Псалм 
91:11). Освен всичко, чрез тяхната помощ, нашите молитви достигнат 
до Бог и представят душите на хората пред Него.

Празникът Архангеловден е подвижен. Обикновено се отбелязва 
към края на м. октомври или началото на м. ноември. 

На този празник имен ден празнуват всички, които се казват Каприел, 
Микаел, Анания, Рафаел, Анжел, Анжела, Раффи, Сероп, Кероп.

ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО /
АСТВАДЗАДЗНИ ЪНДЗАЙМАН ДОН

Според съществуващ еврейски обичай, родителите на Дева Мария 
посветили своята тригодишна дъщеря на Храма.

Този именно епизод от живота на Богородица се отбелязва на 21 
ноември всяка година от Арменската апостолическа православна 
света църква, Православната и Католическа църкви.

Жените и вдовиците, грижещи се за Храма, възпитавали Дева Мария 
в духа на Стария Завет до нейното съзряване, т.е. до 12-годишната й 
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възраст. Тя се върнала в дома си, в Назарет. След време, вероятно на 14 
или 16 годишна възраст, тя била сгодена за Йосиф.

На този празник всички, които носят името Мариам, празнуват 
имен ден.

СВ. АПОСТОЛИ ХРИСТОВИ И НАШИ 
ПЪРВОПРОСВЕТИТЕЛИ СВ. ТАДЕЙ И СВ. ВАРТОЛОМЕЙ /

СУРП ТАТЕОС И СУРП БАРТУХИМЕОС

Свети Апостол Тадей
Той е един от 12-те ученици на Иисус и се смята за брат на апостол 

Тома. Не е известна рождената му дата. Вероятно е галилеец. След 
възнесението на Иисус той проповядва първо в Едеса, откъдета минава 
в тогавашна Армения. Там той покръства дъщерята на арменския цар 
Санадруг, девата Сантухд. Царят се опитва всячески да върне дъщеря 
си към езичеството, но напразно. Вбесен, той я затваря в Ардаз и 
нарежда да я убият заедно с апостол Тадей.

До мъченическата си смърт Тадей развива широка проповедническата 
дейност, особено в известната арменска област Ардаз, където през 
66 година вярващите основават манастир на негово име. Днес този 
манастир се намира на персийска територия и ежегодно от месец юли 
1953 г. до днес се посещава от много поклонници.

Свети Апостол Вартоломей
Той е един от 12-те ученици на Иисус. Нарича се още Натанаил, 

означаващ дар Божи.
Роден е в галилейския град Кана, неизвестно кога. Проповядвал 

е в Индия, Персия, Арабия и накрая в Армения, където бива убит, 
вероятно през 68 година На мястото на мъченическата му смърт по-
късно е изграден манастир на негово име. Някои западни църковни 
дейци твърдят, че тялото му е пренесено „по-чудо“ в италианския град 
Беневенто.

За него се разказва, че при погребението на Богородица той 
закъснял. Пристигнал едва след като Тя била погребана. За утешение 
му дали картина с лика й, която той отнесъл със себе си в Армения. Тук 
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той покръстил сестрата на арменския цар Санадруг, Вокухи, както и 
Терентий, военен, които биват убити по заповед на царя.

В памет на този апостол, през IV век, е изграден манастир в областта 
Ахпаг, провинция Васбураган, а на една надгробна плоча в манастир е 
отбелязано, че там се намира гроба му.

ЗАЧАТИЕ НА СВ. АННА, КОГАТО ТЯ ЗАЧЕНА ПРЕСВЕТА 
БОГОРОДИЦА / АСДВАДЗАДЗНИ ХЪХУТЮНЪ АННАЕН

На 9 декември е празникът Зачатието на Св. Анна, когато тя зачена 
Пресвета Богородица. Този празник е неподвижен. Майката на Христос, 
Св. Дева Мария е родена от бездетни родители. Тя бе дадена от Бог, 
избрана още от утробата, а раждането й бе благовещена от ангел. 
Мария произлиза от царски и свещенически род, понеже Този, Когото 
тя щеше да роди бе Първосвещеник и Цар. Бащата на Мария – Йоаким 
бе от царския род на Юда, а майката, Анна, от свещеническия род на 
Левитите. Така Христос, Роденият от Мария бе и Цар, и Свещеник според 
думите: „Ти си свещеник до века Според чина Мелхиседеков“ (Евр. 
5:7). Анна и Йоаким бяха в почетни отношения в брака и дълги години 
нямаха деца, защото Анна бе бездетна. Св. Анна много се натъжаваше 
от това, защото в Израел бездетството бе много срамно нещо. Йоаким и 
Анна непрекъснато се молеха през сълзи на Господа за деца. Йоаким бе 
много богат и винаги даваше два пъти повече дарове на храма. Веднъж, 
когато израилтяните даваха дарове на Господа, Йоаким също бе с 
тях. Свещеник Руфим му каза: „Ти нямаш право първи да представиш 
даровете си пред Бога, защото си бездетен в Израел”. Йоаким много се 
натъжи и излезе от храма. Отиде при овчарите на хълмовете и реши 
повече да не се връща у дома, да не яде и да не пие, докато Бог не го 
омилостиви. Той превърна за себе си молитвата в храна, а сълзите 
в питие. Когато съпругата му Анна разбра за това, облече се в черно 
и заплака ден и нощ. Веднъж, около деветия час, Анна се молеше на 
Господа и плачеше: „Спомни си, Господи, мъченията на своята слугиня 
и благослови ме. Както благослови утробата на Сара, давайки й син 
- Исаак”. Така тя се молеше и плачеше, а погледът й бе насочен към 
небето. Точно тогава се появи ангел Господен и й каза: „Анна, Анна, 
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Бог чу молитвата ти и ето ти ще заченеш и ще родиш дъщеря. Името 
й ще се разпространява по целия свят, а ти ще я дариш на храма. Ето, 
съпругът ти Йоаким идва с животни за жертвоприношения, защото 
Господ е чул молитвите му”. Йоаким също бе получил благата вест от 
Господния ангел и бе взел със себе си 10 непорочни овце, за да ги дари 
на Господа и 12 юници, за да ги дари на свещениците и 100 козлета 
за народа. Той слезе от хълмовете и след жертвоприношението се 
прибира у дома, където съпругата му Анна зачеваше. 

На този ден имен ден празнуват тези, които носят имената Анна и 
Ховагим.

СВЕТИ ХАГОП от МЪДЗПЪНА (Нисибин) / 
СУРП ХАГОП МЪДЗПЪНА ХАЙРАБЕД

Не се знае той кога е роден. Известна е само датата на смъртта му – 
338 г. Получил е образование в Кесария (Кападокия) заедно със свети 
Григорий Просветител (Сурп Крикор Лусаворич).

Бил известен с безукорния си живот на светец, който със своите дела 
е спечелил широка популярност. Ръкоположен бил от Антиохийският 
патриарх Мелатий за епископ на Нисибин (Мъдзпин), откъдето идва и 
прозвището му. За него се разказва, че когато персийският шах Шабух 
бе обкръжил същия този град Нисибин, който се намира в арменска 
Месопотамия, градът е устоял цели 70 дни благодарение на взетите 
от светеца мерки.

През 325 г. свети Яков Нисибински е присъствал на проведения в 
Никея първи Вселенски събор, където 318 известни отци редактират 
„Верую“- то. Той е първият в историята, който се е осмелил да се изкачи 
на планината Арарат.

Посвещения за него са написали Крикор Нарегаци и Нерсес 
Шнорхали. Много арменски църкви носят неговото име.

Празникът на този светец е в първия или втория съботен ден, през 
първата половина на месец декември.

Именници на този ден са: Хагоп, Хакоб, Агоп и Акоб.
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СУРП АБКАР ТАКАВОР / СВЕТИ ЦАР АПКАР

Арменският цар на Едесия – Абгар предприема решителни стъпки. 
Той изпраща в Ерусалим своя секретар на име Анания, който носи 
писмо за Иисус. В него царят го моли да дойде в Едесия и да живее 
там. Мовсес Хоренаци разказва, че в писмото пишело: „Моят малък 
град ще бъде достатъчен за двама ни, ела заедно да царуваме”. Анания 
заминава за Ерусалим, където се среща с Иисус, но последният отказва 
да отиде в Едесия, понеже Неговата мисия е в Ерусалим, а и времето 
за изпълнението й било настъпило. Но дава на Анания своя жив образ, 
който да предаде на цар Абгар, като поставя на лицето си една кърпа, 
върху която се отпечатва Неговия лик. Тази кърпа дълго време е 
била съхранявана в Едесия и в Константинопол, а сега се намира във 
Ватикана. Иисус обещава на Анания, че непременно ще прати Свои 
ученици в Едесия. След Възнесението на Христос, апостолите Му се 
разпръскват по четирите краища на света, за да възвестят Благата 
Вест за Възкресението Христово. Както бил обещал Иисус, двама от 
Неговите ученици – Тадей и Вартоломей тръгват към Армения.

ПРОРОК ДАВИД И ЯКОВ, БРАТЪТ НА ГОСПОДА /
ТАВИТ МАРКАРЕ ЙЕВ ХАКОП ДЯРЪН ЙЕХПАЙР

Първи от Великите празници се отбелязва празникът на пророк 
Давид и Яков, братът Господен. Двамата заедно съставят един от 
четирите ъгли на църквата, основана от Христос, а поотделно – две 
от седемте колони. Този празник е подвижен, но основно се отбелязва 
към края на м. декември.

Пророк Давид е живял близо хиляда години преди Христос. Той бил 
цар и избраник на Бог. Според пророчеството, месията трябвало да 
произлиза от поколението на Давид, затова евангелистът Матей го 
нарича Божия баща.

Яков, братът на Господ е първият епископ на църквата в Ерусалим и 
бе убит 30 години след Възнесението на Христос.

В този ден имен ден празнуват онези с имена Давид и Агоп.
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ПЪРВОМЪЧЕНИК СВЕТИ СТЕФАН / 
СУРП СТЕПАННОС НАХАВЪГА

Той е един от седемте дякони, ръкоположени от Първата църква. 
Станал е страстен последовател на Исус още докато Той е бил жив.

Дейността му като проповедник накрая го изправя пред съд, където 
той се държи смело, като от обвиняем се превръща в обвинител. 

Извеждат го извън града, и изпълняват решението на Синедриона 
да го убият с камъни, а той в това време се моли - „Боже, не стоварвай 
върху тях отговорността на греха им“ (Деяние на Апостолите, 7:59). 
Смелото му държание разтърсва дори фанатика Савел, който по-
късно, на път за Дамаск, приема християнството и християнското име 
Павел.

Свети Стефан се смята за първия мъченик на Христовата вяра, затова 
се нарича дякон Първомъченик. На негово име са посветени много 
арменски църкви, един манастир, който сега се намира на персийска 
територия и чудесни шарагани (тропари).

Паметта му се чества през последната седмица на месец декември. 
Празникът спада към т. нар. Авак Донер (Велики празници).

На празника Свети Стефан, Арменската църква отбелязва празника 
на всички дякони, тъй като Стефан бе дякон, затова този ден е 
празничен за всички дякони. В Арменската църква ръкополагането на 
дяконите основно се извършват по време на този празник.

На този ден имен ден празнуват тези, които носят името Степанос, 
Степан.

“Сурп Степаннос”, храм “Сурп Степаннос”, гр. Сливен c
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СВЕТИ ПАВЕЛ И СВЕТИ ПЕТЪР / 
СУРП БОХОС ЙЕВ СУРП БЕДРОС 

Този празник е един от четирите Велики празници.
Свети Петър: Той е един от 12-те ученици на Иисус, наричан още 

Симон и е брат на апостол Андрей (Антреас).
Симон е бил младеж с открит благороден характер, надарен със 

способността да ръководи. Бил е женен, имал е деца. Още при първата 
си среща с Иисус той го преименувал на Петър*, което означава камък, 
скала. ( 18. Аз ти казвам: ти си Петър, и на тоя камък ще съградя 
църквата Си, и портите адови няма да й надделеят; 19. и ще ти дам 
ключовете на царството небесно, и каквото свържеш на земята, ще 
бъде свързано на небесата; и каквото развържеш на земята, ще бъде 
развързано на небесата. (Матей 16:)

Известни са много случки от живота на този апостол. Нека споменем 
макар и само един: Веднъж Петър, заедно с Исус, се качва на кораб. 
В открито море Спасителят излязъл от кораба и започнал да върви 
по водата. Той поканил Петър да стори същото. Колебаейки се Петър 
влязъл в морето, но започнал да потъва. Упрекнат от Исус заради 
недоверието му, той се поокопитил и смело се изправил.

Широка е проповедническата дейност на Петър. В Палестина той 
бил осъден на смърт по заповед на цар Ирод, но се е спасил по чудо. 
Според преданието, след това отишъл в Рим, където основал църква, 
която станала най-пополярната. Пак според преданието той бил 
осъден на смърт от император Нерон. Предполага се, че това е станало 
в периода 66 - 68 година.

Католическата църква го смята за свой основател.
Свети Павел: Той е син на еврейско семейство от Тарсус (Киликия), 

където е роден. Рожденото му име е Савел След родния си град той 
учи в Ерусалим при известният равин Гамалиил и става фанатичен 
привърженик на юдеизма и върл противник на християнството. След 
мъченическата смърт на свети Стефан, на която той присъствал, е 
изпратен с мисия да преследва християните в Дамаск. По пътя обаче 
станало чудо. Когато наближил Дамаск, една ярка светлина, по-силна 
от слънчевата, го заслепила и го съборила от коня. Той чул глас: 
„Савеле, Савеле, защо Ме гониш...“
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Иисус му заповядал да отиде в Дамаск, където след тридевно 
постене и молитви му открил чрез Анания, че Иисус е Божият Син, 
и тогава Савел станал убеден християнин. Три години той обикалял 
арабския свят. Отишъл в родния си град Тарсус, след това в Антиохия, 
където събрал средства за подпомагане на бедстващите християни 
в Ерусалим. В основаната от него църква в Антиохия той нарекъл 
последователите на Иисус - християни.

Един от най-известните апостоли в пространната проповедническа 
дейност е Павел. Той е известен с организирането на множество 
църкви, както и с посланията си до християнските общности. Апостол 
Павел е почитан от всички христянски църкви като изключително 
явление.

На празника Свети Петър и Свети Павел имен ден празнуват онези, 
които носят името Бедрос, Бохос. Този празник се празнува през м. 
декември след празника на Свети Стефан.

СВЕТИ ЙОАН И СВЕТИ ЯКОВ / ВОРТВОЦ ВОРОДМАН 
СУРП ХОВАННЕС ЙЕВ СУРП ХАКОПОС

 
Този празник е последният от Великите празници. 
Свети Йоан и свети Яков бяха от 12-те ученици на Христос. Йоан бе 

най-малкия и възлюбен от Христос. След Възнесението на Христос, 
Йоан живя още 72 години, написа Евангелие, общи послания и 
книгата Откровение. А брат му Яков бе убит от Агрипа четири години 
след Възнесението на Христос. Чрез неговото проповядване към 
Господа се обърнаха магьосникът Хермоген и ученикът му Филодей, 
книжовникът Осия и много други.

На този ден имен ден празнуват всички, които носят имената Ованес 
и Агоп.

“Сурп Ховханнес”, храм “Бохос Бедрос”, гр. Шуши, Карабах-Армения c
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БИОГРАФИЯ / ГЕНСАКЪРУТЮН

Свещеник Бартухимеос Акобян (светското име – Варужан Вардан 
Акобян)

Роден е в Армения, на 27 юни 1988 год., в град Вайк, област Вайоц 
Дзор, в семейство на педагози.

В периода 1995-2005 год. е учил в Първо средно училище във Вайк, 
което е завършил с високи оценки. През ученическите си години е 
обичал хуманитарните предмеди, по- специално история и география. 
Участвал е в областни и училищни олимпиади.

Веднага след завръшване на училището, през 2005 год. е бил приет 
в Духовната Семинария „Кеворкян” (Богословска академия) към 
Първопрестолния Св. Ечмиадзин, която е завършил през 2011 год. 
с високи оценки. Защитил е магистърска дипломна работа на тема: 
„Църковното строителство във Ван-Васбураган през IV-XI век”, за 
която е получил отлична оценка.

През студентските си години три пъти е награждаван от Върховния 
патриарх и Католикос на всички арменци Н.С. Карекин II за отлични 
оценки.

В продължение на една година (2007 год.) е получил първите четири 
от девет духовни сана на Арменската апостолическа православна 
света църква и е станал тъбир (клисар), а на 26-ти декември 2009 год. 
е ръкоположен за дякон от Н.В.П. епископ Сахаг Машалян.

През летните ваканции, по време на ученето си в семинарията, 
първо като тъбир, а после и като дякон, той е служил в църквата „Сурп 
Дъртад” в родния си град. 

От 2011 год. е започнал работа в официалното списание на 
Първопрестолния Св. Ечмиадзин - „Ечмиадзин”, като помощник на 
главния редактор.

В святото дело да служи на Бог и на отечеството е избрал пътя на 
женен свещеник и на 13 август 2011 год. сключва брак с Хермине 
Акобян. В същата година получава от Министърът на отбраната на 
Република Армения - Сейран Оханян орден „Вазген Саркисян” за 
участието си на тържествения парад по повод 20-годишнината от 
основаването на военните сили на Армения.

През м. декември 2011 год. е назначен като дякон в църквата „Сурп 
Дъртад” в родния си град Вайк.
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На 22-ри април 2012 год. е ръкоположен и помазан за свещеник от 
Н.В.П. епископ Артак Тигранян като е получил свещеническото име 
отец Бартухимеос, на името на един от 12-те апостоли на Христос, 
Бартухимеос. Месец след като става духовен баща, по Божията воля, 
става и физически баща. На 26-и май се ражда дъщеричката му Ева 
Акобян.

На 11-ти юни 2012 год. по заповед на Н.С. Карекин II, Върховният 
патриарх и католикос на всички арменци е назначен в Арменската 
епархия в България, като духовен пастир на църквата „Сурп Саркис” 
във Варна.

Негово Благоговейство е автор на няколко научни статии, които са 
публикувани в различни списания и електронни медии, а през 2014 
година в България публикува на български език книгата „100 въпроса”, 
в която отец Бартухимеос отговаря на въпроси относно Богословие, 
Светото писание, християнския живот, църковните тайнства и обреди, 
християнска култура, чудеса, суеверия и зли сили.

На 1-ви март 2013 год. от Негово Светейшество Карекин II получава 
право да носи „свещенически нагръден кръст” и става свещеник - 
кръстоносец.
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Приложение 1

Празници, на които се честват именни дни, 
неупоменати в основната книга

•	 Свети Василий Велики и неговия брат Григорий 
Нисийски и Свети преподобни Ефрем Сириец. 
Сурп Парсех Хайрабедин йев анор йехпайр Крикор 
Нюсацво йев Епрем Хури Асори.

Празнуват: Парсех, Крикор, Епрем
•	 Свети Петър епископ, Свети Власий Севатийски 

(Свети Влас) и дякон Абисохом. Сърпоцън Бедроси 
хайрабедин, Власа ебисгобосин йев Аписохом 
саргавагин.

Празнуват: Бедрос, Влас, Аписохом
•	 Свети Адовмянц Победоносец. Сурп Адовмянц 

Зоравари.
Празнува: Адом
•	 Сурп Сукиасянц въгайицън.
Празнува: Сукиас
•	 Свещениците Свети Восгиянц каханайицън.
Празнува: Восгиян
•	 Свети Исахаг Бартев. Сурп Сахак.
Празнуват: Исахаг, Сахак
•	 Свети Теодорос Победоносец. Сурп Теодорос 

Зоравар.
Празнуват: Торос, Теодорос
•	 Ерусалимският патриарх Свети Кирил и другия 

епископ Кирил и неговата майка Анна. Сурп Кюрех 
Ерусахемци хайрабедин йев мюс Кюрех ебисгобосин 
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йев нра майр Аннаи.
Празнуват: Кюрех, Анна
•	 Ерусалимският патриарх Свети Йоан и нашия 

каталикос (патриарх) Йоан Одзнеци и нашите 
архимандрити Йоан Вороднеци и Крикор Датеваци. 
Сърпоцън Ховханнес Ерусахема хайрабедин, 
йев хайрабедин меро Ховханну Одзнецу йев 
вартабедацън меро Ховхану Вороднецун йев 
Крикори Датевацун.

Празнуват: Хованнес, Ховик, Крикор, Датев
•	 Лазаровден. Харутюн Хазару.
Празнуват: Хазар, Хазарос
•	 Отсичане главата на св. Йоан Кръстител. Хишадаг 

кълхадман Сурп Ховханну Мъгърдичи.
Празнуват: Хованнес, Мъгърдич
•	 Поява на Кръста. Йеревман Сурп Хачи.
Празнуват: Хачик, Хачко, Хачадур
•	 Пророк Илия. Сурп Ехия Маркаре.
Празнуват: Ехия, Ехиязар
•	 Празник на Свети Йоан Предтеча и епископ 

Атанагина.
Празнуват: Хованнес, Гарабед, Гаро, Гарбис, Атанас
•	 Св. Св. Нуне и Мане.
Празнуват: Нуне, Мане
•	 Свети князе Сахаг и Ховсеп и Свети Саркис и Багос. 

Сърпоц ишханацън Сахаги йев Ховсепи, йев сърпоц 
въгайицън Саркси йев Багоси.

Празнуват: Сахаг, Ховсеп, Саркис, Багос
•	 Свети Нерсес Велики и епископ Хад.
Празнуват: Нерсес, Нерсо, Нерсик, Нелсон
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•	 Свети Константин и Елена. Сурп Константиос йев 
Хехине такухи.

Празнуват: Константин, Костан, Хехине, Йелена, 
Хермине, Херми
•	 Празник за Откриване мощите на Свети Григорий 

Просветител. Кюд нъшхарац Сурп Крикор 
Лусаворчин.

Празнуват: Крикор, Карник, Себух, Сето
•	 Свети пророк Данаил. Сурп Таниел и тримата момци 

Сетраг, Мисаг и Апетнаков.
Празнуват: Таниел, Сетраг, Мисаг, Азариа, Аведиг
•	 Светите преводачи Сахак и Месроб. Сурп 

Таркманчац.
Празнуват: Сахак, Месроб, Мащоц, Бабген, Гомидас, 
Дирайр, Исааг, Йезниг, Корюн, Егише, Мампре, Мовсес, 
Нерсес
•	 Свети цар Дъртад и Света царица Ашхен и 

Хосровитухт.
Празнуват: Дъртад, Ашхен, Таквор, Такухи
•	 Свети пророк Захарий. Закаря Маркаре.
Празнуват: Закаря, Закар, Зарко
•	 Свети пророк Елисей. Сърпуйн Йехисеи маркареин.
Празнува: Ехисе
•	 Светите дванадесет апостоли Христови и 

тринадесетте апостоли на Св. Павел (Сурп Бохос). 
Празнуват: Матеос, Пилибос, Антреас, Бохос, Бедрос, 
Бартухимеос, Татеос, Хакобос, Ховханнес, Товмас, 
Симон, Аракел
•	 Свети Апостол Тадей и девицата Сантухд.
Празнуват: Татеос, Сантухт, Сатиг
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•	 Светите праотци Адам, Апел, Сет, Йенов, Йеновк, 
Ной, Мелхиседек, Апрахам, Исак, Яков, Йосив, 
Мойсей, Ахарон, Ехиязар, Есу, Самуел, Самсон, Ептая, 
Барак, Гедеон и останалите Св. Праотци. Сърпоц 
Нахахарцън.

Празнуват: Адам, Апел, Апрахам, Апик, Ахарон, Йеновк, 
Исахак, Мелик, Мовсес, Япет, Нахабет, Ной, Рупен, 
Самвел, Йева, Сара, Ракел
•	 Децата и внуците на Свети Григорий Просветител 

Арисдагес, Въртанес, Хусиг, Крикорис и Таниел. 
Сърпоц вортвоц йев торанцън Крикори Лусаворчин 
Арисдагеси, Въртанеси, Хусиги, Крикориси йев 
Таниели.

Празнуват: Арисдагес, Въртанес, Хусиг, Таниел
•	 Свети дванадесет пророци. Сърпоц дасънергу 

маркаренерин.
Празнуват: Микиа, Закар, Махакиа
•	 Св. Шохагат. Дон Шохагатин Сърпо Ечмиадзни. 
Празнуват: Шохер, Шохиг, Шохагат
•	 Свети апостоли Товма, Хаковпа и Шмавон. Сърпоц 

аракелоцън Товмайи, Хаковпи йев Шмавони. 
Празнуват: Товма, Товмас, Шмавон
•	 Рождество Богородично. Дон дзънънтян Сурп 

Аствадзадзни.
Празнуват: Анна, Анахид, Вероник, Сохоме, Ховагим и 
Мариам
•	 Свети девици Пепроне, Мариана, Шушана. Сърпоц 

гусанацън Пепроне, Мариана, Шушана.
Празнуват: Пепроне, Маркрит, Мариане, Манник, 
Шушан, Сусан
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•	 Дон Варака Сурп Хачин. Явяването на Светия Кръст в 
манастира Варак.

Празнуват: Нъшан, Варак
•	 Светите евангелисти Матей, Марк, Лука, и Йоан. 
Празнуват: Матеос, Хугас, Маргос, Ховханнес
•	 Свети Мелитон и Свети Мина. Сърпоцън Мелидоси 

Андиоки хайрабедин йев Минаса Екибдацун йев 
ъзмюс Мелидос ебисгобосин, Пура каханайин йев 
Шину саргавагин.

Празнуват: Мелитон, Минас
•	 Свети апостоли Андрей и Пилибос.
Празнуват: Андрей, Пилибос
•	 Свети Николай Чудотворец от Смирна. Сурп 

Нигохайос.
Празнуват: Нигохайос, Нигохос, Ниго
•	 Сурп Апрахам йев Хорен.
Празнуват: Апрахам, Хорен
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Приложение 2
ОТЧЕ НАШ

Отче наш, Който си на небесата, Да се свети
Твоето име, да дойде Твоето Царство, Да

бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на
земята, Насъщния ни хляб дай ни днес, и

прости нам дълговете ни, Както и ние
прощаваме на нашите длъжници, и не

въвеждай ни в изкушение, но избави ни от
лукавия, защото Твое е царството, и силата,

и славата во веки. Амин

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՈԹՔ

Հայր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն
քո, Եկեսցե արքայություն քո եղեցի կամք քո՝

Որպես յերկինս եւ յերկրի, Զհաց մեր
հանապազորդ տուր մեզ այսօր, Եւ թող մեզ

զպարտիս մեր որպես եւ մեք Թողումք մերոց
պարտապանաց: Եւ մի տանիր զմեզ ի
փորձութիւն, Այլ փրկեա զմեզ իչարէն:

Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ Փառք
յաւիտեանս յաւիտենից: Ամեն

ДЕРУНАГАН АХОТК

Хайр мер, вор хергинъс ес,
сурп ехици анун ко,

егесце аркаютюн ко, ехици гамк ко
ворбес хергинъс йев хергри,

ъзхац мер ханабазорт дур мез айсор.
Йев тох мез ъзбардис мер, ворбес йев мек

тохумк мероц бардабанац.
йев ми данир ъзмез и порцутюн, айл

пъргя ъзмез и чарен.
Зи ко е аркаютюн йев зорутюн йев парк

хавидянъс хавидениц. Амен
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МОЛИТВА ЗА ЗДРАВЕ

Прогонвай болките и изцелявай болестите
от Твоя народ, наш Господ Бог!

И на всички дари свършено здраве, чрез
знака на всепобедния Твой Кръст,

с който пое слабостите на човешкия род и
осъди врага на нашия живот и спасение.

Ти си нашият живот и спасение.
Многомилостиви Господи, само Ти можеш

да прощаваш нашите грехове,
и да изгониш от нас болките и болестите,

защото Ти знаеш нашите нужди.
Дарител на блага, според нуждите на всеки,

дай изобилната Си милост
на всички твои създания,

които винаги Те хвалят и благославят,
Всесветата Троица, сега и во веки. Амин

ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԱՂՈԹՔ

Փարատեա զցաւս եւ բժշկեա
զհիւանդութիւնս ի ժողովրդենէ քումմէ, Տէր

Աստուած մեր, եւ շնորհեա ամենեցուն
զկատարեալ առողջութիւն, նշանաւ

ամենայաղթ խաչիւ քով, որով բարձեր
զտկարութիւն ազգի մարդկան եւ

դատապարտեցեր զթշնամին կենաց եւ
փրկութեան մերոյ:

Դու ես կեանք մեր եւ փրկութիւն, բարերար
եւ բազումողորմ Աստուած, որ միայն կարող

ես թողուլ զմեղս եւ մերժել զախտս եւ
զհիւանդութիւնս ի մէնջ, որում յայտնիեն

պէտք կարեաց մերոց: Պարգեւիչդ բարեաց,
պարգեւեա զառատ ողորմութիւնս քո ի

վերայ արարածոց քոց՝ ըստ իւրաքանչիւր
պիտոյից. Յորոց հանապազ փառաւորեալ

գովի Ամենասուրբ Երրորդութիւնդ. Այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն
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ПЪЖЪШГУТЯН АХОТК

Парадя ъзцавъс йев пъжъшгя
ъзхивантутюнъс и жоховъртене кумме,

Дер Асдъвадз мер,
Йев шънорхя аменецун ъзгадарял

арохчутюн, нъшанав аменахахт хачив ков,
Воров парцер ъздъгарутюн азки мартган

йев тадабардецер ъзтъшнамин
генац йев пъргутян меро.

Тун йес гянк мер йев пъргутюн, парерар
йев пазумохорм Асдъвадз, вор миайн гарох
йес тохул ъзмехъс йев мержел захдъс йев

ъзхивантутюнъс и менч,
ворум хайдни йен бедк гаряц мероц.

Баркевичът паряц, баргевя зарад
вохормутюнъс ко и вера арарадзоц коц ъсд

юраканчюр бидойиц, хороц ханабаз
параворял кови Аменасурп Йеррортутюнът:
айжъм йев мишд йев хавидянъс хавидениц

Амен
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МОЛИТВА ПРЕДИ ЗАСПИВАНЕ

Пазителю на Всички ни, Христос!
Твоят поглед нека бъде

винаги устремен към мен!
И вечерите, и дните в моя дом,
и по време на пътуванията ми!
Когато заспивам и се събуждам

никога да не се безпокоя!
И помилуй своите създания и мен,

грешника!

ԱՂՈԹՔ ՔՆԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ

Պահապան ամենայնի Քրիստոս,
Աջ քո հովանի լիցի ի վերայ իմ

Ի տուէ եւ ի գիշերի.
Ի նստիլ ի տան,

Ի գնալ ի ճանապարհ,
Ի ննջել եւ ի յառնել,

Զի մի երբէք սասանեցայց.
Եւ ողորմեա քո արարածոց

Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

АХОТК КЪНАНАЛЕН АРАЧ

Бахабан аменайни Крисдос,
Ач ко ховани лици и вера им

И дъве йев и кишери:
И нъсдил и дан

И кънал и джанабарх,
И нънчел йев и харнел,

Зи ми йерпек сасанецайц:
Йев вохормя ко арарадзоц

Йев индз пазмамехис.
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МОЛИТВА ПРЕДИ ХРАНЕНЕ

Нека с мир да вкусим от храната,
която Господ е приготвил за нас.

Благословен да бъде Господ
за своите дарове. Амин

ԱՂՈԹՔ ՃԱՇԻՑ ԱՌԱՋ

Ճաշակեսցուք խաղաղութեամբ զկերակուրս,
Որ պատրաստեալ է մեզի Տեառնէ:

Օրհնեալ է Տէր ի պարգեւս իւր: Ամէն

АХОТК ДЖАШЕН АРАЧ

Джашагесцук хахахутямп ъзгерагуръс,
вор бадрасдял е мез и Дярне.

Орхнял е Дер и баркевъс: Амен

МОЛИТВА СЛЕД ХРАНЕНЕ

Слава на Този, който се грижи за вселената,
задето ни нахрани. Вечна Му слава. Амин

ԱՂՕԹՔ ՃԱՇԻՑ ՅԵՏՈՅ

Փառք կերակրողին տիեզերաց, որ զմեզ
կերակրեաց եւ լիացոյց:
Նմա փառք յաւիտեանս:

Ամէն

АХОТК ДЖАШЕН ХЕДО

Парк герагърохин диезерац, вор ъзмез
герагъряц йев лиацуйц

Нма парк хавидянъс. Амен
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