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ՅԻՍՆԱԿ յիսնակ - hisnag 

 

Հնչում PRONUNCIATION: 

his(s)-nag  

 

Իմաստ  

Յիսնակը, 50 օրերու միջոց մըն է, որուն ընթացքին կը պատրաստուինք տօնելու 

Յիսուսի Ծնունդն ու Աստուածայայտնութիւնը:  

 

MEANING 

Period, or number of fifty; Advent; period during which Armenians prepare to celebrate 

Christmas and Epiphany.  

 

Ստուգաբանութիւն  

(Գոյական) - Երկու վանկերէ բաղկացած յիսնակ բառին առաջին վանկը, յիսուն բառէն 

յառաջ կուգայ: Իսկ ակ մասնիկը կ’ամբողջացնէ բառը:  

ETYMOLOGY 

(noun) comprised of two syllables, the first segment of the Armenian word Hisnag derives 

from the word fifty; and the suffix ag completes the word. 

 

Գործածութիւն  

Յիսնակը, կը յառաջէ Աստուածայայտնութեան տօնը, որ տեղի կ’ունենայ Յունուար 6-

ին: Յունուար 6-էն ետեւ համրելով յիսուն օրեր Նոյեմբեր 18-ին կը յանգին, եւ անոր 

մերձակայ կիրակին ալ կ’ըլլայ Յիսնանակաց Բարեկենդան, որ 7 օրերու 

շարժականութեամբ Նոյեմբեր 15-էն մինչեւ 21 կրնայ հանդիպիլ: Կար ժամանակ, երբ 

Յիսնակի ամբողջ տեւողութեան պահք կը պահուէր: Սակայն ներկայիս, սովորական 

Չորեքշաբթիի եւ Ուրբաթի պահքերէն զատ երեք շաբաթներու վերածուած է Յիսնակի 

Պահքը:  

Առաջին շաբաթը “Յիսնակաց պահք” է, երկրորդ շաբաթն որ Ձմեռնամուտի պահքն է` 

Ս. Յակոբայ պահք կոչուած, եւ վերջինս շաբաթը Ծննդեան պահք կոչուած:  

USAGE 

https://vemkar.us/wp-content/uploads/2018/11/Hisnag.m4a


Advent, in the Armenian Church, precedes Epiphany which takes place on January 6th. 

Counting back 50 days from January 6th, Hisnag falls on November 18th, and the Sunday 

closest to that date is Hisnagats Paregentan, which with the variance/mobility of seven days, 

could happen between November 15 and November 21. There was a time when Armenians 

observed Lent during the whole period of Hisnag. However, currently, other than the usual 

observance of Lent on Tuesdays and Fridays, Hisnag Lent is observed during three weeks. 

The first week is Hisnag Lent, the second week is the Lent for the beginning of winter called 

St. James Lent, and the third week is called Christmas Lent. 

Աղբիւր`  

Ծիսական Բառարան – Մաղաքիա Արք. Օրմանեան 


