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Պ Ա Շ Տ Օ Ն ԱԿ ԱՆ
ՊԱՏՃԷՆ

ՄԱՏ Թ ԷՈՍ ԾԱՌԱՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍ Տ ՈՍ Ի …
Ս ին ոդ ի ս ր բ ո յ Է ջմիա ծնի

 անդերձեալ գոլով Տեառն յաջողութեամբ կատարել զհանդէս օրհնութեան սրբալոյս
Հ
Միւռոնի` ի տօնի Խաչվերացի` յ12-դում աւուր ամսեան սեպտեմբերի տարւոյս ի Միածնաէջ Ս.
Տաճարի, այսու կոնդակաւ մերով առաջագրեմք Սինոդիդ տնօրինել` տալ գիտել զկատարմանէ
օրհնութեան Սուրբ Միւռոնի` Ամենապատիւ Պատրիարքաց Հայոց Ս. Երուսաղէմի և Կ. Պօլ
սոյ, համայն թեմակալ առաջնորդաց Հայոց Ռուսաստանի, տալ հրատարակել, ըստ նախնի
սովորութեան, զկատարումն օրհնութեան Սուրբ Միւռոնի` ի գիտութիւն համայն բարեպաշտօն
ժողովրդեան մերոյ:

ՄԱՏԹԷՈՍ Բ. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ
ի 21-ն մայիսի 1910 ամի.
թ. 1301.

(«Արարատ», Զ., 1910, էջ 485)

5

ՄԻՒՌՈՆՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ - 2015, Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆ

ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ
ՊԱՏՃ ԷՆ ԿՈՆԴԱԿ Ի Վ ԵՀ ԱՓ ԱՌ Կ ԱԹՈ Ղ Ի ԿՈՍ Ի Ա ՄԵՆ ԱՅ Ն
Հ ԱՅՈՑ Յ ԱՆ ՈՒՆ Ս . Ս ԻՆ ՈԴ Ի Ս . ԷՋ ՄԻԱ ԾՆ Ի

Հանդերձեալ գոլով Տեառն յաջողութեամբ կատարել, ըստ նախնաւանդ սովորութեան

Սուրբ Եկեղեցւոյս Հայաստանեայց, զօրհնութիւն սրբալոյս Միւռոնի` ի տօնի Վարագայ Սրբոյ
Խաչին՝ յ30-րդում աւուր ամսեանն սեպտեմբերի տարւոյս ի Մայր Տաճարի Ս. Էջմիածնի, այ
սու Հայրապետական կոնդակաւ Մերով առաջագրեմք սուրբ Սինոդիդ անյապաղ տնօրինել՝
տալ գիտել զկատարմանէ օրհնութեան Սուրբ Միւռոնի` Ամենապատիւ Պատրիարքի Հայոց
Թիւրքիոյ, պատրիարքական տեղապահի Հայոց Երուսաղէմի, համայն թեմակալ առաջնորդաց
Հայոց Ռուսաստանի, Պարսկաստանի, Եւրոպիոյ և Ամերիկայի, տալ հրատարակել ի պաշտօ
նական «Արարատ» ամսագրի` ի գիտութիւն համայն բարեպաշտ և սիրելի ժողովրդեան Մերոյ:

ԳԷՈՐԳ Ե. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ
յ3 յուլիսի 1912 ամի
թ. 404

(«Արարատ», Է.-Ը., 1912, էջ 579)
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ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ ՔԱՐՈԶԸ ՍՐԲԱԼՈՅՍ
ՄԻՒՌՈՆՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԱՌԹԻՒ
(5 հոկտեմբերի, 1969 թ.)
Յ ա ն ո ւ ն Հօ ր եւ Որդւ ոյ եւ Հո գւ ո յն Սր բ
 ո յ. ամ էն :
« Ա ստ ու ած զօր ո ւթ ե ան ց, դ ա՛ ր ձ հ այ ե աց յե ր կն ի ց ե ւ տե՛ս ,
այց ար ա այգւ ո յս այս մ
 ի կ, ե ւ դ ար մ
 ան տա ր ս մ ա
զո ր տն կե աց ա ջ ք ո »
( Ս աղ մ . Հ Բ. 1 5 -1 6 ) :

Ո՛վ Սուրբ Գրիգոր, Հայրապետ եւ Լուսաւորիչ մեր, սրբութիւններու քո աշխարհէդ այ
սօր հայեացքդ մեզի դարձուր` դէպի այս նուիրական Տաճարը միածնաէջ, որ մարմին ու հոգի
առաւ քո հրաշք տեսիլքովդ շատ դարեր առաջ, եւ մն աց մինչեւ մեր օրերը անսասան վէմը հայոց
քրիստոնէական հաւատքին:
Տե՛ս, երանելի Հայրապետ մեր, մենք` քահանայք եւ ժողովուրդ, մենք հայեր՝ սուրբգրական
Հայաստան երկրէն եւ աշխարհի բոլոր ծագերէն ի մի հաւաքուած այստեղ Քրիստոսի անու
նով, Ս. Պատարագի մատուցմամբ օրհնեցինք այս անարատ իւղը` սրբալոյս Միւռոնը կանաչ,
աղօթքներով սրտաբուխ, որ Սուրբ Հոգւոյ ներգործութեամբ, այն դառնայ դրոշմ շնորհաց, դեղ
բժշկութեանց եւ աղբիւր մխիթարութեանց:
Լուսաւորիչ Հայր մեր, այսօր մենք բոլորս` հոգեծին քո զաւակներդ, երկիւղածութեամբ
մեր սիրտը քեզի կը բանանք` անգամ մը եւս խոստովանելու այն հաւատքը, որուն համար դուն
չարչարուեցար եւ փառքով յաղթեցիր չարին: Այն հաւատքը, որով մեր ազգը համայն դարեր ու
դարեր ապրեցաւ ու տքնեցաւ եւ իր քրիստոնէական ազգային մշակոյթը ստեղծեց: Այն հաւատ
քը, որով մեր ժողովուրդն իր հերոսական պատմութիւնը դարբնեց յանուն Յիսուսի եւ յանուն
հայրենեաց ազատութեան:
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	Սուրբ Հայր ապ ետ մեր, երկն այ ին
շնորհաբ աշխ ութե ան այս մեծ ախորհուրդ
պահուն մենք բոլորս կխոնարհինք քո լոյս
յիշատակիդ առջեւ եւ նորէն կ՚ուխտենք` բանիւ
եւ գործով հաւատարիմ մնալու քո շողակաթ
տեսիլքիդ, հաւատարիմ մնալու մեր սուրբ
հայրերու հոգեւոր ժառանգութեանը, հաւա
տար իմ մնալ ու մեր ազգ ի պատմ ութեան
ոգիին, որ կը փայլատակի Ավարայրէն մինչեւ
Սարդարաբադ:
Այս խոստովանութեամբ եւ այս ուխ
տով է, որ նոր Միւռոն օրհնեցինք այսօր` 1969
փրկչական թուականին, այսօր` մարդկային
գիտական ճանաչողութեան եւ տեխնիկական
սքանչ ել ագ ործ յառ աջա դիմ ութե անց դա
րաշրջանին: Մենք, իրաւ, հիացումով կը գնա
հատենք գիտութեան ստեղծարար իրագոր
ծումն երը՝ իբրեւ մարդու իմացականութեան
փառքի տիտղոս: Սակայն այսօր կը տեսնենք
նաեւ պատկերը արդի աշխարհի ընկերային
եւ միջազգային կեանքին, ուր մարդիկ եւ ժո
ղովուրդներ կը գտնուին անդունդին առջեւ՝
բարոյական փլուզում ներու, տառապալից
զրկանքներու, աղաղակող անարդարութիւն
ներու եւ ազգամիջեան մահասփիւռ բախում
ներու:
	Հոգիներու եւ աշխարհի մէջ խաղա
ղութիւն չկայ: Վերջապէս ե՞րբ եւ ինչպէ՞ս
մարդիկ պիտի կարողանան պեղել եւ կեանքի
կոչել բարիին ճշմարիտ ուժերը մարդկային
հոգեկան տիեզերքին: Մենք կը հաւատանք,
թէ բարոյական այդ ուժերը որոնելու եւ յայտ
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նաբերելու փրկարար ճանապարհին վրայ
վճռական առաքելութիւն ունին նաեւ կրօն
ները բոլոր, յատկապէս` քրիստոնէական
եկեղեցիները:
Քր իստ ոնե ան եր բոլ որ երկ րն եր էն,
միանա՛նք Աստուծոյ անունով եւ գործենք
ձեռք-ձեռքի տուած` ի խնդիր մարդու ոգե
կան արժ էքն եր ու փրկութե ան, ի խնդիր
ժողովուրդներու եղբայրութեան, ի խնդիր
աշխարհի խաղաղութեան:
	Մենք կ՚աղօթենք, որ սրբափայլ իւղը
զոր այսօր օրհնեցինք, ըլլայ նաեւ խաղա
ղութեան Միւռոն եւ բաշխուի մեր համայն
հաւատացեալ ժողովուրդին` ի Հայաստան
եւ ի սփիւռս աշխարհի: Այսպիսով, հայոց
Միւռոնը` Սուրբ Էջմիածնի Միւռոնը, թող
դառնայ կաթիլ մը ճառագայթ` իր լոյսը բե
րելու մարդկային աշխարհի խաղաղութեան
եւ փրկութեան ճանապարհին վրայ: Քրիստո
սով, երկնից արքայութեան հոյսը մեր սրտե
րուն մէջ առած, աշխատինք ու մարտնչինք
մեծ պատուիրանին կենսագործման համար՝
«յերկիր խաղաղութիւն, ի մարդիկ հաճու
թիւն»:
	Հա՛յր մեր, առաջնորդ եւ բարի հսկող,
հայեացքդ յառէ նաեւ նուաստիս եւ մեղաւո
րիս, որ պահ մը քո Աթոռիդ առջեւ ծունկի
եկած, մեծ տեսիլքովդ դիւթուած` իր կեանքը
եւ հոգին ընծայ կը բերէ քո աղօթքի եւ ուխտի
այս Տաճարին` Սուրբ Էջմիածնին, որ այն
նոր լոյսով շողայ իր հին փառքին մէջ, որան
սասան մնայ հայրապետական գահդ` իբրեւ
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Աթոռ Ամենայն Հայոց Հայրապետութեան, որ
մէկ ու անբաժան եւ անխռով մնայ Եկեղեցիդ՝
Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին`
համայն իր հաւատացեալ ժողովուրդով:
Եւ որ արե ւոտ օր մը հայեր ը բո
լոր` հաւատաւոր որդիներդ քո, բոլորուած
սուրբգրական Արարատին շուրջ, ապրին,
աճին եւ իրենց նոր ճակատագիրը կերտեն,
ստեղծարար առաքելութիւնը շարունակեն
եղբայրացած ազատ ժողովուրդներու, խա
ղաղ ու արդար աշխարհի մը մէջ:
	Հայրապետ մեր սուրբ, յաւերժութեանց
աշխարհի բարձունքներէն լսէ ՛մեր աղերսն
ու պաղատանքը եւ բարեխօս եղիր Աստուծոյ
միածին Որդւոյ առաջ, որ Տէրն ու Փրկիչը մեր
նոր ուժ եւ նոր լոյս պարգեւէ Մեզ հաւատարիմ
Մեր գործակից եղբայրներին` մեր պարտքը
արիութեամբ կատարելու, մաքուր սրտով եւ
կամքով՝ վճիտ ու վճռական:
«Քր իստ ոս թագ աւ որ, խոն արհ եց ո՛
զունկն Քո յաղաչանս մեր եւ առաքեա՛ զողոր
մութիւնս Քո ի գործս ձեռաց մերոց` անտես
առնելով զմեղս մեր, դարձ առ մեզ Աստու ած
փրկութեան մերոյ. երեւեցո՛ զերեսս քո ի մեզ եւ
կեցցուք. զի քո է իշխանութիւն եւ փառք այժմ
եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից». ամէն:
(«Էջմիածին», Ժ.-ԺԱ., 1969, էջ 50-51)
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ՀԱՅՈՑ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ ՔԱՐՈԶԸ ՍՐԲԱԼՈՒՅՍ ՄԵՌՈՆԻ
ՕՐՀՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԹԻՎ
(26 սեպտեմբերի, 1976 թ.)
Յ ան ու ն Հօ ր և Որդւ ոյ և Հո գւ ո յն Սր բո յ. ամ էն :
«Այս օր է զո ր ար ար Տէր , ե կ այք ցն ծա ս ց ո ւ ք և
ո ւր ախ ե ղ
 ի ց ո ւ ք ի ս մ ա »:
Սիրելի՛ հավատացյալ ժողովուրդ,
«Այս օրը Ինքն Աստված պարգևեց մեզ, ցնծացե՛ք ևուրախ եղե՛ք»:
Այսօր Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի պատմության մեջ մի բացառիկ հանդիսավոր պահ է,
որովհետև Աստծո զորությամբ և Սուրբ Հոգու ներգործությամբ Մենք արժանի եղանք, Մեր
հոգևոր եղբայրների հետ միասին, աղոթելու և աղերսելու, որ աստվածային զորությունն ու
շնորհները իջնեն այս յուղի մեջ, որ այժմ արդեն սովորական յուղ չէ, այլ` Մեռոն կամ Մյուռոն,
կամ ինչպես մենք սիրում ենք ասել` սրբալույս Մյուռոն:
Մյուռոնը հունարեն բառ է: Նշանակում է անուշահոտ յուղ: Տակավին անհիշելի ժամանակ
ներից ի վեր, մանավանդ Արևելքում, սովորություն կար և նվիրական ավանդություն` ձիթենու
յուղը օգտագործելու որպես օծանելիք` այն մտածումով, որ այդ յուղի մեջ, որին հաճախ անու
շահոտություններ էին խառնում, իջնում է խորհրդավոր մի զորություն` սրբարար զորություն:
Հին Կտակարանի աշխարհում բազում անգամն եր պատմվում է, թե ինչպես է օգտագործ
վել այդ սրբազան յուղը: Օրինակ` Ուխտի տապանակը, որ Իսրայելի ժողովրդի «Սրբություն
Սրբոցն» էր, օծվում էր ձիթենու անուշահոտ յուղով: Օծվում էին նաև այն անձինք, որոնք
կոչված էին սպասավորելու այդ սրբությունների առաջ, այսինքն` հոգևորականները: Նոր
Կտակարանում օծման գաղափարն անցել է ուղիղ ճանապարհով, և մի քանի անգամ հենց մեր
Տիրոջ և Փրկչի` Հիսուսի կյանքում, օգտագործվել է ձիթենու յուղը` իբրև օծանելիք:
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Այստ եղ միայն ուզ ում ենք հիշ ել մի
պարագա` իբրև վկայություն: Ինքը` Հիսուս,
տակ ավ ին իր հրապ ար ակ այ ին գործ ու
նեությունը չսկսած, անմիջապես Հորդանան
գետում մկրտվելուց և անապատի փորձութ
յանց շղթայից անցնելուց հետո, երբ գալիս
է իր հայրենի քաղաքը` Նազարեթ , այնտեղ
Նրան շրջապատում են բնակիչներից շա
տերը, հարցուփորձ են անում. Նա ոգեկոչու
մի մի պահի` դրսևորելու Իր աստվածությու
նը, բացում է Սուրբ Գիրքը և կարդում Եսայի
մարգարեի վկայությունը. «Աստծո Հոգին Իմ
վրա է, որովհետև Նա ինձ օծեց»: Այս դեպ
քում խոսքը վերաբերում է հենց Հիսուսին,
որ Աստծո Որդին էր` առաքված աշխարհ`
փրկչական առաքելությամբ և որպես օծյալը
Աստծո:
Ահավասիկ, սիրելի՛ հավատացյալներ,
ե՛ւ Հին Ուխտի աշխարհում, ե՛ւ Քրիստոսի
Ավետարաններում փառաբանվում, մեծար
վում, հարգանքի և նույնիսկ պաշտամունքի
առարկա է դառնում ձիթենու յուղը: Այսպես
պետք է բացատրել այն մեծ իրողությունը,
որ բոլոր եկեղեցիները (գոնե պատմական
եկեղեցիները) ընդունեցին այս ավանդութ
յունը ամենայն երկյուղածությամբ, և ջրով
մկրտվելուց հետո Սուրբ Մեռոնի դրոշմով
նվիրագործեցին Հին և Նոր Կտակարաննե
րի` յուղով օծման ավանդությունը:
Հայստանյայց Առաքելական Եկեղե
ցին բացառիկ շուքով, հանդիսավորությամբ
տոնախմբում է Մեռոնի օրհնության արա

րողությունը, ինչպես մենք արեցինք այսօր:
Մենք` իբրև ձեր Հայր ապ ետ ը, հոգ եպ ես
անհունորեն մխիթարված ենք, որ դո՛ւք, սի
րելի՛ զավակներ Մեր, թե՛ Մայր երկրից` սովե
տական հայրենիքից և թե՛ արտասահմանի
երկրներից հավաքվել եք հազար-հազարներ,
որ ներկա գտնվեք այս սուրբ արարողութ
յանը:
Սրբ ալ ույս Մեռոն ը պատր աստվ ում
է բաց առ իկ ուշ ադր ությ ամբ և խն ամք ով,
աղ ոթքն եր ով ու ծիս ակ ան ար ար ող ութ
յուններով: Գիտեք, անշուշտ, սիրելի՛ հա
վատացյալներ, որ մեր Եկեղեցին Մեռոնը
պատր աստ ում է հիմն ակ ան ում ձիթ են ու
յուղից` ձիթայուղից, բայց մեջը խառնում է
բավականաչափ բալասան, նաև` քառասուն
համեմունքների և ծաղիկների հյութեր, որոնց
մեջ կարևոր տեղ են գրավում վարդի յուղը,
նարնջի և ծիրանի յուղերը: Մենք այս բոլորը
խառնեցինք այսօր մեր օրհնած սրբալույս
Մեռոնի մեջ, եւ այսպիսով սրբագործվեց այն:
Վստահ ենք, որ Աստված պիտի ընդունի մեր
աղոթքները, մեր ուխտը, և այս Մեռոնն իր
սրբարար զորությամբ պիտի բաշխվի տա
րիներ-տարիներ շարունակ մեր ժողովրդի
բոլոր զավակներին, որոնք մկրտությամբ
դրոշմվում են սրբալույս Մեռոնով:
Մեր իղձն ու մաղթանքն է, որ հայ ժո
ղովրդի մեջ ոչ մեկը չմնա ճակատն առանց
Մեռոնի:
Մեր ժողովուրդը հավատում է սրբա
լույս Մեռոնի սրբարար զորությանը: Մենք
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եւս հավատում ենք, որ Մեռոնը սրբացնում
է, մաքր ում, ազնվ ացն ում մ եր մարմ ին ն
ու հոգին: Մեր ժողովուրդ ը հավ ատ ում է
սրբալույս Մեռոնի շնորհատու զորությանը`
Սուրբ Մեռոնի միջնորդությամբ Սուրբ Հո
գին մեր ազգի զավակներին բաշխում է Իր
շնորհները, այսինքն` լույսը գիտակցության,
ճառագայթը հանճարի և բարոյական առա
քինությունները, որոնցով զարդարված է մեր
ժողովրդի հոգին` տակավին այն օրերից, երբ
Ս. Գրիգոր Լուսավորիչը, հենց այստեղ երևի,
առաջին անգամ Սուրբ Մեռոն օրհնեց, և այդ
օրվանից այն սկսեց բաշխվել:
Եթե նկատեցիք, Մենք հատուկ սափո
րով նոր Մեռոնի մեջ խառնեցինք նաև հին
Մեռոնից մի մաս: Այդ նշանակում է, որ դրա
մեջ կար նաև մի մասնիկ այն օրհնված Մե
ռոնից, որ սրբացավ Ս. Գրիգոր Լուսավորչի
օրհնությամբ ու ձեռամբ: Մեր ժողովուրդը
հավատում է սրբալույս Մեռոնի բուժիչ զո
րությանը և, այո՛, Մենք էլ հավատում ենք, որ
մեր մարմն ի տկարությունները, մանավանդ
մեր հոգեկան վերքերն ու վշտերը ամոքվում
են և մեղմանում, երբեմն` նույնիսկ բուժվում
սրբալույս Մեռոնի զորությամբ:
Մեր ժողովուրդը հավատում է, և մեր
պատմությունն էլ վկայում է, որ սրբալույս
Մեռոնն ունի նաև եղբայրարար զորություն,
այսինքն` բոլոր նրանք, ովքեր ընդունում են
իրենց ճակատին դրոշմը այս Մեռոնի, դառ
նում են նույն Եկեղեցու, նույն ազգի անբա
ժանելի զավակները, այսպիսով` հարազատ
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եղբայրներ: Համայն հայ ժողովուրդը Սուրբ
Մեռոնով կազմում է անքակտելի մի եղբայ
րություն` հոգևոր, մշակութային եւ ազգային
իմաստով: Այս մանավանդ թելադրանքն է և
պատգամը մեր բազմադարյան պատմութ
յան:
Մեր ժող ով ուրդ ը հավ ատ ում է նաև
սրբալույս Մեռոնի խաղաղարար զորութ
յանը: Սուրբ Մեռոնի միջոցով` Սուրբ Հոգու
շնորհների բաշխումով, հայ հավատացյալ
ների հոգիները խաղաղվում են, աճում է
սերն ու եղբայրական ոգին նույն ժողովրդի
զավակների միջև, առհասարակ մարդկանց
միջև:
Խոսում ենք մեր դարաշրջանում խա
ղաղության մասին և ճի՛շտ ենք անում, որ
խոսում ենք ու աղոթում: Աղոթում ենք վասն
խաղաղության ամենայն աշխարհի: Բայց
պետք չէ մոռանալ, այդ Հիսուսի Ավետարանն
է մեզ թելադրում և ուսուցանում, որ ճշմարիտ
խաղաղությունը սկիզբ է առնում մարդկանց
հոգիներից: Հետևաբար` աղոթում ենք, որ
այս Սուրբ Մեռոնով խաղաղություն իջնի
հայ ժողովրդի բոլոր զավակների հոգիների
մեջ, ու այդ խաղաղության ճառագայթումը
տարածվի նաև մեր երկրի սահմաններից
այն կողմ, և իրականանա Աստծո կամքը`
«յերկիր խաղաղութիւն, ի մարդիկ հաճու
թիւն»: Մանավանդ մենք, իբրև հայ ժողովրդի
և Եկեղեցու զավակներ, որ անցյալում բա
զում անգամն եր մահվան անդունդի առջև
ենք գտնվել` պատերազմի արհավիրքների
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շրջանում, ինչպես այդ պատահեց 1915-1916
սև տարիներին, հերոսական մարտնչումն երի
տարիներին, Հայրենական մեծ պատերազ
մի ընթացքում, մաղթենք և աղոթենք, որ
աշխարհը, ժողովուրդներն ու մարդիկ այլևս
երբեք ու երբեք ևոչ մեկ տեղ չտեսնեն պա
տերազմն եր, արյունահեղություններ, տիրի
եղբայրություն և համերաշխ գործակցութ
յուն բոլոր ազգերի, պետությունների միջև,
երջանկություն բոլորին:
Սիրելի՛ ժողովուրդ, այս մաղթանքով
մեկ անգամ ևս գոհություն ենք մատուցում
Աստծուն, որ Մեզ արժանի արեց օրհնելու
այսօր Սուրբ Մեռոնը մեր Եկեղեցու եւ մեր
ժողովրդի համար: Բոլորի՜դ, բոլորի՜դ, որ
ներկա եք այստեղ և համայն մեր ժողովրդին`
«օրհնութիւն աստուածային, լոյս և շնորհք
Հոգւոյն Սրբոյ, սէր ու խաղաղութիւն Տեառն
մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, այժմ և յաւիտ
եան». ամէն:
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ՎԱԶԳԵՆ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ԽՈՍՔԸ`
ԱՐՏԱՍԱՆՎԱԾ ՄԵՌՈՆՕՐՀՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԹԻՎ
(25 սեպտեմբերի, 1983 թ.)

«Էջ Միածինն ի Հօրէ, և լոյս փառաց ընդ նմա»:
Հայաստան աշխարհ իջավ Միածին Որդին Քրիստոս, և նրա հետ` լույսը աստվածային
փառքի, լույսը Սուրբ Հոգու:
Այս տեսիլքով կառուցվեց նվիրական Տաճարն այս` 303 թվականին, որի կամարների տակ
ենք հավաքվել մենք բոլորս այսօր:
Այս տեսիլքով է հայ ժողովուրդն ապրել, տքնել, երազել ու գոյատևել հազար յոթ հարյուր
տարի շարունակ:
Այս տեսիլքով է աճել ու ծաղկել գանձարանը հայ ոգեկանության:
Այս տեսիլքով է Հայոց պատմությունը դարձել մի հերոսական դյուցազներգություն` վասն
Քրիստոսի և վասն ազատության:
Մենք բոլորս` այսօր ապրող հայերս ի Հայաստան ևի սփյուռս աշխարհի, զավակներն
ենք Մեծ Լուսավորչի այս հրաշք տեսիլքի, ժառանգորդներն ենք փառաց լույսի:
Այո՛, ինչպես մեր նախնիք, մենք ևս հավատում ենք Միածին Որդու հետ Հայոց աշխարհ
իջած փառաց լույսին, Սուրբ Հոգու լույսին, լույս, որով լուսավորված է մեր ազգի հոգին, լույս,
որով շաղախվել են բոլոր վեհ ու խիզախ իրագործումն երը մեր ազգային պատմության:
Փառաց լույսի նյութական ու խորհրդավոր արտահայտություններից մեկն է նաև Մյու
ռոնը, որը մեր ժողովուրդը կոչում է «սրբալույս Մյուռոն»:
Մենք հավատում ենք, որ այս օրհնված Մյուռոնի ամեն մի կաթիլի մեջ շողում է մի ճա
ռագայթ աստվածային փառաց լույսից, քանի որ ամեն անգամ նոր Մյուռոնի մեջ խառնվում
է հին Մյուռոն: Ամեն նոր օրհնված Մյուռոնի մեջ կա մի մասնիկ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի
օրհնած առաջին Մյուռոնից:
Արդ, բազկատարած աղոթում ենք այսօր ձեզ հետ միասին, որ մեր աղերսներով բացվեն
ողորմության դռները երկնքի, և Սուրբ Հոգու աստվածային զորությունն առատապես իջնի
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Մեր օրհնած այս նոր Մյուռոնի վրա, և նրա
նով բաշխվեն Սուրբ Հոգու շնորհները` մեր
եկեղեցիներին, համայն մեր հավատացյալ
ժողովրդին ի Հայաստան ևի սփյուռս աշ
խարհի:
Թո՛ղ այս սրբալույս Մյուռոնով ավելի
ու ավելի լուսավորվի հոգին եւ կյանքի ճա
նապարհը հայ հավատացյալների, առավել
պայծառանա մեր ժողովրդի քրիստոնեական
հոգին:
Այս լուսափայլ Մյուռոնով թող էլ ավելի
ամրապնդվեն սերն ու միությունը մեր Մայր
Եկեղեցու և ժողովրդի:
Այս զմրուխտ Մյուռոնով մեր ժողովրդի
կյանքը թող դառնա էլ ավելի օծուն` Սուրբ
Հոգու շնորհներով, Սուրբ Հոգու լուսավորող,
մխիթարող ու խաղարար շնորհներով:
Ավելի լույս, ավելի խաղաղություն մեր
Եկեղեցու զավակներին և նրանց համայնա
կան ազգային կյանքին:
Ավելի լույս, ավելի խաղաղություն հա
մայն աշխարհին, որ մեր օրերին այնքան
մթագնած է ու խռովահույզ:
Թո՛ղ խորտակվեն մանավանդ պատե
րազմի բոլոր զենքերը, և թո՛ղ խաղաղվեն
մահ ու ավեր սերմանող ուժերը չարի:
Թո՛ղ այս Մյուռոնի շնորհներով լսելի
դառնա աշխարհին Աստծո սաստը` «Ո՞ւր է
Աբել, եղբայրը քո»:
Խաղաղության աղավ
ն ին արդար թող
ազատ սավառնի աշխարհից աշխարհ` ավե
տելով բոլոր մարդկանց, բոլոր ազգություն

ներին` սեր, եղբայրություն և կյանք ներդաշ
նակ:
Հրաշքի ու երազանքի այս սրբազան
պահին, ես` Հայրապետը Հայոց, բազկատա
րած աղոթում եմ. «Մարդասեր Աստված, տո՛ւր
աշխարհիս խաղաղություն, ազգիս հայոց սեր,
միություն».
«Եւ արդ` Տէր ողորմութեան, Հայր լուսոյ և
աղբիւր ամենայն բարութեանց, առաքեա՛ զա
մենազօր Հոգիդ քո սուրբ յառաջադրեալ Մե
ռոնս, ևարա՛ զսա յօծումն սրբութեան, շնորհք
հոգևոր, կեանք կենաց մերոց, պահապան և
սրբարար հոգւոյն և մարմն ոյ իւղ ցնծութեան...
զգեստ լուսաւոր, սրբութիւն հոգւոց և մարմն ոց,
շնորհք հոգևորական, կնիք արդարութեան,
զէն հաւատոյ և խաղաղութեան, ոգւոց փրկու
թիւն, ուրախութիւն յաւիտենական, զի որ ոք
օծցի ի սմանէ` վերստին ծննդեան իւղովս,
առ աջ ի կալ ով քեզ յաւ ուրն դատ աստ ան ի`
փայլեսցի որպէս զաստեղս երկնից ի պայծա
ռութիւն սրբոց». ամեն:
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ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ Տ. Տ. ՎԱԶԳԷՆ Ա.-Ի
ԽՕՍՔԸ ՄԻՒՌՈՆՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԱՌԹԻՒ
(29 սեպտեմբերի, 1991 թ.)
Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն:
«Էջ Միածինն ի Հօրէ եւ լոյս փառաց ընդ նմա»:
Սիրեցեա՛լ հոգևոր զաւակներ մեր,
Այսօր, երբ Սուրբ Էջմիածնի կամարների տակ հաւաքուած, օրհնեցինք սրբալոյս Միւռո
նը, յիշեցինք, որ շատ դարեր առաջ Սուրբն Գրիգոր մեր Լուսաւորչի հրաշք տեսիլքով, իջաւ
այստեղ Որդին Աստուծոյ` Փրկիչն մեր Քրիստոս, և նրա հետ` լոյսը փառքի:
Այդպէս է, որ Հայաստանում հռչակուեց քրիստոնէական հաւատքը իբրև պաշտօնական
կրօնը համայն հայ ազգի, որի ծոցում, դեռևս առաքելական դարից, սկսել է տարածուել սուրբ
Աւետարանի աստուածային խօսքը: Բայց մանաւանդ Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորչի քարոզչու
թեամբ ու հրաշալի գործունէութեամբ, հայոց Տրդատ թագաւորի դարձով եւ մկրտութեամբ նոր
հաւատքը վերջնապէս յաղթանակեց, և հիմքը դրուեց ու կազմակերպուեց Հայաստանեայց
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին` կենտրոն ունենալով հենց այս տեղը, ուր իջել էր Միածին Որ
դին Աստուծոյ:
Այդ օրուանից հայ ժողովուրդի հոգու աշխարհն սկսեց շաղախուել Քրիստոսի Աւետա
րանի լոյսով:
Այդ օրուանից հայ ժողովուրդն սկսեց ապրել հոգևոր նոր վերածնունդ:
Այդ օրուանից հայ ժողովուրդն սկսեց պայծառակերպուել և դառնալ ստեղծարար ազ
գութիւն:
Վկայ է պատմութիւնը, որ քրիստոնէութեամբ հայ ազգը դարձաւ համաշխարհային երևոյթ:
Այո՛, համաշխարհային երևոյթ, նախ` որովհետև նա առաջինն էր, որ 301 թուականին իր
սիրտը բացեց Քրիստոսի Աւետարանի լոյսին, ու նոր հաւատքը հռչակուեց ազգային պետա
կան կրօն, իսկ հայոց Տրդատ արքան եղաւ առաջին թագաւորը, որը մկրտուեց քրիստոնեայ:
Ինչպէս յայտնի է, 313 թուականին Հռոմի կայսրը` Կոստանդիանոս, Միլանի հրովարտա
կով քրիստոնէութիւնը հռչակեց լոկ արտօնեալ կրօն Հռոմեական կայսրութեան տարածքում,
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և ինքը մկրտուեց շուրջ տասը տարի յետոյ
միայն:
Հայ ժող ով ուրդ ը քրիստ ոն էութե ամբ
դարձաւ համաշխարհային երեւ ոյթ նաև իր
հինգերորդ դարի Ոսկեդարով, երբ աշխար
հում կազմաւորուեց ու ճառագայթեց մի նոր
մշակոյթ, ազգային ինքնատիպ մի նոր ոգե
կանութիւն, որի ստեղծած արժէքներն իրենց
մնայուն տեղն են գրաւել միջազգային քա
ղաքակրթութեան պատմութեան մէջ` մինչև
մեր օրերը:
Եւ, վերջապէս, հայ ժողովուրդը քրիս
տոնէութեամբ դարձաւ համաշխարհային
երեւոյթ նաև Վարդանանց պատերազմով,
որ աշխարհի պատմութեան հորիզոնի վրայ
հանդիսացաւ առաջին պատերազմը վասն
խղճի, վասն հաւատի ազատութեան: Վար
դանանց նահատակութիւնը հայոց պատմու
թեան մէջ մնաց մինչև մեր օրերը` խորհրդա
նիշը մեր ազգի ազատատենչ ոգու, մեր ազգի
անկախութեան տենչի: Այս օրերին, երբ Մայր
հայրենիքը հռչակել է իր պետական ան
կախութիւնը, Հայ Առաքելական Եկեղեցին
բարձրաղաղակ ողջունում է այդ հռչակումը`
այն գիտակցումով, որ ինքը` Հայ Եկեղեցին,
իր սկզբնաւորման ժամանականերից մինչև
մեր ժամանակները պահել-պահպանել է
անկախութեան գաղափարը հոգեւոր կեանքի
մակարդակի վրայ: Դարեր շարունակ բռնա
տէրերի լծի տակ հայ հաւատացեալն ինքն
իրեն զգացել է ազատ ու անկախ միայն իր
մայր Եկեղեցու կամարների ներքոյ:

Արդար է հետևաբար` Հայ Եկեղեցին
ճանաչուի նախավկան, նախակարապետը
մերօրեայ պետական անկախութեան:
Հայ Եկեղեցին, ինքնիշխանութեան ու
անկախութեան գաղափարն իրականացրել
է դարեր շարունակ նաև այլ եկեղեցիների
հետ իր յարաբերութիւնների ճանապարհին:
Քրիստոնեայ մեծ եկեղեցիներ, Բյու
զանդական շրջանից սկսած, յաճախ ձգտել
են իշխել Հայ Եկեղեցու և հայ ժողովրդի
հոգ ու վրայ ու խափ ան ել նրա ազգ այ ին
ոգեկանութեան անկախութիւնը: Այդ տե
սակետից Հայ Եկեղեցու պատմութիւնը մի
հերոսամարտ է` ընդդէմ օտար եկեղեցիների
նուաճողական ձգտումն երի:
Հայ Առաքելական Եկեղեցին այսօր եւս
եղբայրական սիրալիր յարաբերութիւններ է
կամենում պահել քրիստոնեայ Քոյր եկեղե
ցիների հետ` էկումենիկ ոգով, սրբութեամբ
պահպանելով սակայն իր դաւանանքը և իր
ներքին վարչակազմակերպչական ազգա
յին անկախութիւնը: Հայ ժողովուրդը երբէք
պիտի չկամենայ կախման մէջ լինել այլ
եկեղեցական կենտրոններից եւ երբէք պիտի
չհանդուրժի, որ այլ եկեղեցիներ մարդորսու
թեամբ զբաղուեն մեր ազգի ծոցում` Հայաս
տանում թէ Սփիւռքում:
Հայ Առաքելական Եկեղեցին հնագոյն
վաւերական քրիստոնէական եկեղեցիներից
մէկն է և կարիքը չունի դրսից կրօնական-ե
կեղեցական ուսմունք ներմուծելու:
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Այսօր, մեր անկախ պետութեան հռչա
կումով, այժմէութիւն է ստանում նաև հայ
ազգ ի Եկ եղ եց ու հոգև որ անկ ախ ութ եան
ամրապնդման հրամայականը` իբրև հայ ժո
ղովրդի միակ հարազատ Եկեղեցին` անկախ
կրօնական օտար կենտրոններից:
Մեր նոր ինքնիշխան պետութեան ան
կախութեան հիմքերից մէկն է նաև հայ ազգի
Եկեղեցու անկախութիւնն ու ինքնիշխանու
թիւնը:
Մենք դաւանում ենք հաւատամքը` մէ՛կ
ազատ ազգութիւն, մէ՛կ անկախ պետութիւն,
մէ՛կ անկախ ազգային Եկեղեցի:
Այս հաւ ատ ամք ով, այս գիտ ակց ու
թեամբ, Սուրբ Հոգու զօրութեամբ օրհնուած
այս սրբալոյս Միւռոնը Մենք հռչակում ենք
«անկախութեան Միւռոն»:
Հայ ե՛ր, հոգև որ զաւ ակն եր մեր, այս
սրբազան Միւռոնով միացէ՛ք, եղբայրացէ՛ք,
եղէք մէ՛կ կամք, եղէք մէ՛կ ուրախութիւն, եղէք
մէ՛կ ցաւ: Եղէք մէ՛կ ազգ, մէ՛կ ընտանիք, մէ՛կ
ժայռացած երդում և հաւատացէ՛ք մեր այս
մի բուռ հայրենի հողին ու նրա գալիքին`
սուրբգրական Արարատի հայեացքի տակ`
Սուրբ Էջմիածնի օրհնութեան ներքոյ:
«Քանզի ո՞վ է մեր յոյս, կամ խնդութիւն
կամ պսակ պարծանաց մերոց, եթէ ոչ դուք
ժողովուրդ մեր, առաջի Տեառն մերոյ Յիսու
սի Քրիստոսի ի նորա գալստեանն: Զի դուք
էք փառք մեր և խնդութիւն» (Ա. Թեսաղ. Բ.
19-20). այժմ և միշտ. ամէն:
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Ս. ՄԻՒՌՈՆԸ ԱՌՆՉԵԼ ԿԵԱՆՔԻՆ
(Ի պատրաստութիւն Միւռոնօրհնէքի, Ս. Էջմիածնի մէջ)
	Հինգ տարի առաջ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի Տաճարի մուտքին` շքեղաշուք բեմի վրայ,
հայոց եռագոյն դրօշի տակ, կանգնել էի իմ երջանկայիշատակ նախորդին` Վազգէն Ա. Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսի կողքին, եւ որպէս Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ` սիրտս իր սրտին
ընդելուզած, աղօթքս իր աղօթքին միախառնած, կը մասնակցէի, պատմութեան մէջ առաջին
անգամ ըլլալով, Միւռոնօրհնէքի այն բացառիկ արարողութեան, որ առաջին անգամ կը կատա
րուէր վերանկախացեալ հայրենիքի հողին վրայ` ի ներկայութեան Հայոց պետութեան առաջին
սպասաւորին` Խորհրդարանի նախագահին` Լեւ ոն Տէր-Պետրոսեանի, պետական աւագանիին
ու բազմահազար հաւատացեալներու:
	Հինգ տարի ետք, աստուածային աննախատեսելի եւ անճառելի տնօրինութեամբ, ահա
կը պատրաստուիմ յառաջիկայ սեպտեմբերի 8-ին կատարելու իմ առաջին օրհնութիւնը Ս.
Միւռոնի` որպէս Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց:
	Սիրտս լեցուն է յուզումն ախառն ապրումն երով: Եւ առաջին այս խօսքը, որ կ՚ուղղեմ հայ
ժողովուրդին` ի պատրաստութիւն հոգեւ որ այդ մեծ կոչունքին, առ Աստուած գոհաբանական
եւ հայցողական զգացումն երով է ներթափանցուած:
«Ո՜վ Տէր Աստուած, Հայր բարեխնամ, արժանի ըրէ զիս այս մեծ պատիւին, անտեսանելի
ձեռքերուդ ամենազօր ոյժը դիր տեսանելի եւ տկարազօր ձեռքերուս մէջ. Ս. Գրիգոր Լուսաւոր
չի Աջին խորհրդագործ հպումը մատներուս թող ըլլայ բալասան նուաստութեանս եւ բերէ ինծի
նախորդներուս ոգեղէն հաղորդութեան ոյժը, որպէսզի երբ սեպտեմբերին «Օրհնեսցի եւ օծցի
եւ սրբեսցի Միւռոնս այս... Սրբոյ Լուսաւորչի Աջովն...» բառերն արտասանեմ Ս. Էջմիածնի այս
ոգեշունչ սրբավայրի բաց երկինքին տակ, Ս. Հոգիդ, որպէս ցօղ երկնային, իջնէ եւ կենսացնէ
իւղն անուշահոտ եւ զայն վերածէ Քո Օծեալ Որդւոյդ` Քրիստոսի շնորհաց աղբիւրի ի կեանս
«փոքրիկ հօտ»-ին Հայոց` ի Մայր Հայաստան, յԱրցախ եւ ի ծագս մերձաւոր եւ հեռաւոր աշ
խարհաց Սփիւռք անուանեալ»:
	Սիրելի՛ հաւատացեալք, ահա հինգ տարիներ սահեցան այն պատմական օրէն ասդին,
երբ Վազգէն անմոռանալի Կաթողիկոսը «անկախութեան Միւռոն» հռչակեց իր վերջին օրհ
նած Միւռոնը... Փառք տանք Աստուծոյ եւ պատիւ ընծայենք բոլոր վաստակաւորաց` մեծաց եւ
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փոքունց, արանց եւ կանանց, ծերոց եւ տղա
յոց, հայազգեաց եւ օտարազգի բարեկամաց,
որոնք իրենց «լումայ»-ն դրին Հայոց պատ
մութեան կենսաշարժ եւ յարակերտ գանձա
տան այս վերջին հնգամեայ գանձարկղին
մէջ, եւ հայոց Սուրբ Միւռոնով օրհնեալ ան
կախ Հանրապետութիւնը մնաց անվտանգ,
քայլեց յառաջադէմ եւ ամրացաւ խորագնաց:
Չգիտեմ` ի՞նչ բառ գտնել սեպտեմբերի
8-ին բնորոշելու համար իմ առաջին օրհնե
լիք այս Միւռոնը: Բայց կը զգամ հոգիիս մէջ
ապրում ներէ, զգացում ներէ, խոկում ներէ,
միամեայ փորձառութենէ, աչալուրջ դիտար
կութենէ ծագումն աւորուող գաղափարներու
շարժումը` վերածաղկում, վերանորոգում,
հայութեան վերաբաղարջաւորում, վերա
կանգնման զարգացում եւ այլ յարակից բա
ռերու կերպաւորումով տարաղելի:
Այսօր Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածինը` ողջ
հայութեան հաւատքի սիրտը, նոր տրոփիւն
ներով կը բաբախէ: Մեր դարաշունչ եկեղե
ցական, հոգեւ որ, ծիսական աւանդոյթները,
Աստուածաշունչ մատեանով ներշնչուած եւ
մեր հայ հոգիի ստեղծագործական մշակու
թային արժէքներով սննդաւորուած, վերստին
կը զարթնուն մեր ժողովուրդի կեանքին մէջ:
Գարնան շունչն է, որ նոր թարմութեամբ կը
պայծառացնէ, կը խմորէ մեր կեանքը: Եօթա
նասուն տարիներու թմբիրը, ծառին վրայ կոշ
կոռ դարձած կեղեւ ի նման, օրէ օր կը չորնայ ու
կը ճաքի, աշնան դեղինն ու ձմռան մեռելային
ընդարմութիւնը կը չքանան` կենսայնութեան
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խորհրդանիշ վառ կանաչին զիջելով իրենց
եօթտասանամեայ տիրապետութիւնը: Աւե
տարանական խօսքով` թզենիին ոստերն
սկսած են կակղանալ, եւ մերձ է ամառն` լիու
թեան եւ պարարտութեան օրը: Այո՛, «Մեր
Հայրենիք»-ը նոր շեշտ կը զգենու, վառ վառ
ձայներով կը հնչէ, որովհետեւ մեր հայրենիքը
կ՚երթայ յառաջ` մեր նահատակներու կտա
կին հաւատարիմ` ապրող սերունդին սպասա
ւոր եւ գալիք սերունդներուն կտակապարգեւ:
Վերազարթնումի պահն է այս, այո՛,
բայց ոչ դիւրին ժամանակ, ո՛չ հեշտ շրջա
փոխութիւն: Զարթնուլն ունի իրե՛ն յատուկ
դժու ար ութ իւնն երն ու փորձ ութ իւնն եր ը:
Բայց ի՞նչ փոյթ: Աստուածադիր կարգի ըն
թացքը չի կրնար խափանուիլ: Բայց կենսա
կան է, նոյնքան աստուածադիր օրէնք, որ
մենք` մարդիկս, գիտնանք գործակիցներն
ըլլալ Աստուծոյ, այնպէս, ինչպէս երբ Ինք
Եկեղեցին տնկեց աշխարհի եւ Հայաստանի
մէջ, «ժիր մշակք» եւ «մատռուակք» հանեց
«հայրատունկ այգւոյն»` առաքեալներ, հայ
րապետներ, վարդապետներ, քահանաներ,
սարկավագներ, աշխարհական սպասաւոր
ներ, Եկեղեցւոյ հաւատաւոր եւ հաւատարիմ
անդամն եր:
****
Աւետարանի մէջ սքանչելի դրուագ
մը կայ` կենդանի հարազատութեամբ պատ
մուած. Յիսուս իր քարոզ չութեան եւ ժողովր
դական ծառայութեան սկիզբը, օր մը, երբ իր
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ծննդավայր Նազարէթ քաղաքն էր այցելած`
Գալիլիոյ նահանգին մէջ, սինակոկ գնաց`
ըստ իր ազգի կրօնական աւանդութեան եւ
ըստ իր անձնական սովորութեան: Երբ հրա
ւիրուեցաւ օրուան սուրբգրային ընթերցումը
կատարելու, բացաւ Եսայի մարգարէի գրքի
այն բաժինը, ուր ըսուած էր. «Տիրոջ հոգին
իմ վրայ է, որովհետեւ զիս օծեց եւ ղրկեց`
աղքատներուն փրկութեան աւետիսը տալու,
սրտով կոտրուածները բժշկելու, գերիներուն
ազատութիւն շնորհելու, կոյրերուն տեսողու
թիւն ընծայելու, կեղեքուածներուն իրաւունքը
հաստատելու, եւ յայտարարելու, թէ այլեւս
եկած է ժամանակը Տիրոջ փրկութեան»:
Քրիստոս Ի՛նքն է Օծեալը, ո՛չ սոսկ իբրեւ
բառ (Քրիստոս), այլ` որպէս առաքելութիւն:
Աստուծոյ Օծեալը, որ իր աստուածային ան
տեսանելի եւ անշօշափելի բնութիւնը խառ
նեց-միացուց մեր մարդկային բնութեան,
եղաւ Միւռոն, նիւթին մէջ հոգի, որ կերպա
րանափոխեց մեր ողջ գոյութիւնը:
Սուրբ Իւղը` Միւռոը, «այս նիւթեղէն
զանգուածը պանծալի պատկերն է երկնքի
Արարչիդ» (Ս. Գրիգոր Նարեկացի): Եւ ինչ
պէս Արարիչը արարիչ է իր արարածներով,
այնպէս եւ իւղը Միւռոն է իր առաքինագործ
զօրութեամբ: Իւղը իւղ չէ իւղին համար, իւղը
իւղ է մե՛զ համար, երբ կ՚ըլլայ Միւռոն, կը
դառնայ, նոյն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի բառով,
«ողորմութիւն», այսինքն` կը ճառագայթէ՛ մեր
կեանքին մէջ, կը մարմն աւորուի մեր գործե
րով, կը զարդարուի առաքինութեան գոյնով,

կը դրոշմուի բարութեան բնութագիծով եւ կը
պտղաբերուի երջանկութեան բարիքներվ:
Նոյն աստուածամերձ եւ սրբագիր բանաս
տեղծը կ՚ըսէ. «Ինչպէս խաւարը` լոյսին, ցաւը`
առողջութեան, գիշերը` ցերեկին, մահը կեան
քին հետ չեն կրնար միասին ըլլալ, այնպէս
եւ այս աստուածապարգեւ իրին (Ս. Միւռոնին)
առջեւ կը խափանուին եւ բնաջինջ կ՚ըլլան չա
րին բոլոր գործերը» (Բան. ՂԵ. 14):
Հետեւ աբար` Միւռոնը, որ պիտի օրհ
նենք Ս. Էջմ իածն ի մէջ, թող չըլլայ զուտ
եկեղեցական, ազգային, սրբական, ծիսա
կան աւանդութիւն: Թող դառնայ կեանքին
մէջ թարգմանուող հոգեկան ու ազգային
բարեշրջութիւն: Քրիստոս Օծեալը եկաւ եւ
իր Օծուածն ըլլալը արտայայտեց աղքատ
ներուն, սրտով բեկուածներուն, ճնշուածնե
րուն, զրկեալներուն, գերիներուն, կոյրերուն
համար յոյս եւ լոյս դառնալով, դեղ եւ դարման
հանդիսանալով, բարիք եւ փրկութիւն բերե
լով:
Այսպէս եւ մենք, երբ կը պատրաստո
ւինք Ս. Միւռոնի օրհնութեան, ո՛ւր ալ ըլլանք`
Մայր Հայաստանի մէջ թէ Արցախի, Կովկա
սի մէջ թէ Ռուսաստանի, Եւրոպայի մէջ` թէ՛
Արեւ ելեան, թէ՛ Արեւմտեան, Ամերիկայի մէջ`
թէ՛ Հիւսիսային եւ թէ՛ Հարաւային, Ծայրագոյն
թէ Միջին Արեւելքի մէջ, այս նոր Միւռոնին
մէջէն զգանք եւ տեսնե՛նք մեր ողջ հայութեան
հոգեկան վերանորոգումը, վերաբիւրեղացու
մը: Չարն ու մեղքը մերն են, որքան` բարին եւ
սրբութիւնը: Մեղանչելը, սայթաքիլը, մոլորի
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լը, պառակտիլը մեր կեանքին մէջ իրողական
տարրեր են, բայց մեր բնատիպ ինքնութեան
կը պատկանին վերականգնիլը, վերակազ
մուիլը, վերամբողջանալը, վերառողջանալը,
վերստին հարազատանալը մենք մեզ հետ:
Հայրենիքն ու հայութիւնը վէրքեր ու ցաւեր
դեռ շատ ունին. սրտով բեկեալներու թիւը
դեռ ստուար է եւ բազմատեսակ. ամպերը
դեռ բոլորովին չեն փարատած. գետերը դեռ
չեն վարարած. ծովերը դեռ չեն խաղաղած.
դաշտերը դեռ լիովին չեն ակօսուած. գործա
տեղիներուն մէջ դեռ շատ ժանգ կայ կապած.
ղօղանջները դեռ չեն համազանգ ու ներդաշ
նակ. միտքերը դեռ չեն յստակուած, կամքե
րը դեռ չեն վերագտած իրենց առհաւական
պրկութիւնը. հոգիներուն մէջ դեռ խռովք կայ,
սիրտերուն մէջ դեռ վիշտերը չեն ամոքուած,
հորիզոնը դեռ չէ այնպէս պարզ ու լուսագիծ:
Եւ ահա Միւռոնը այս բոլորին մէջ յոյսի ցոլք
է, լոյսի շող է, բալասան է բոլոր անոնց հա
մար, որոնք ազգն ու հայրենիքը, Եկեղեցին
եւ հաւատքը, լեզուն ու մշակոյթը ունին իրենց
գոյութեան եւ կեանքին մէջ ընդելուզուած:
Օրէ օր դէպի լոյս ընթացող մեր այս
նոր դարաշրջանին` անկախութեան եւ ազա
տութեան այս յառաջագնաց ճանապարհին
վրայ, աղօթենք եւ զգանք, մտածենք ու գոր
ծենք այնպէս, որ լոյսի բոցին առաւել կեանք
տանք մեր սեփական շունչովը, մանաւանդ
ա՛յս օրերուն (եւ գալիք տարիներուն), երբ
մտած ենք մեր Սուրբ Եկեղեցւոյ պաշտօնա
կան հիմն ադրութեան 1700-ամեակի տօնա
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կատարութեան ընթացքին մէջ: Մեր ոյժերը
բազմապատկելու եւ ի գործ արկանելու հրա
մայականին առջեւ ենք բոլորս անխտիր:
****
Քրիստոնէական պատմութեան երկ
րորդ հազ ար ամ եակ ի փակմ ան հանգր ո
ւանին վրայ ենք կանգնած: Եկեղեցական
կանոնական աւանդութեամբ դիտուած` այս
Միւռոնօրհնէքը (սեպտեմբերի 8, 1996, ի Ս.
Էջմիածին) Ի. դարու վերջին Միւռոնօրհնէքը
պիտի ըլլայ` երրորդ հազարամեակի արշալոյ
սին թողնելով յաջորդ Միւռոնի օրհնութիւնը:
Եկէ՛ք այնպէս պատրաստուինք, որ
այս նորօրհնեալ Միւռոնը դառնայ ո՛չ աւան
դութեան Միւռոն, աւանդական սովորոյթ`
յաճախ ձեւ ականութեան պարագայականու
թեամբ յատկանշուած, այլ դառնայ կեանքի՛
Միւռոն, նո՛ր կեանքին, նորացո՛ղ կեանքին,
պայծառակերպուո՛ղ կեանքին` մեր հայրե
նիքին մէջ` մեր անկախ պետականութեան
ամրացման եւ զարգացման հեռանկարով,
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի «նորափետուր զար
դարմամբ» եւ ողջ հայութեան ու համայն Հայ
Եկեղեցւոյ պայծառակերպութեան տեսիլքով`
ի Մայր Հայաստան եւ ի ծագս աշխարհի:
ԳԱՐԵԳԻՆ Ա.
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ
(«Էջմիածին», 1996, Թ., էջ 19-23)
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ՄԻՒՌՈՆ ՎԵՐԱԾՆՆԴԵԱՆ
ԳԱՐԵԳԻՆ Ա. ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ
ՔԱՐՈԶԸ ՄԻՒՌՈՆՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ ԱՌԹԻՒ
(8 սեպտեմբերի, 1996 թ., ի Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին)
«Ո՛վ Տէր Աստուած,
Ս. Հոգւոյդ ամենասուրբ զօրութեամբը
Թող այս իւղը լինի`
Բերկրանքի իւղ,
Լուսաւոր օծում,
Հոգիների և մարմինների սրբութիւն,
Հոգևորական շնորք,
Կեանքի պահապան,
Արդարութեան կնիք,
Հաւատքի զէնք
…………………....
Որպէսզի`
Նա որ օծուի սրանով`
Վերստին ծննդեան այս իւղով,
Դառնայ երկիւղած առ Աստուած
Եւ աներկիւղ ընդդէմ հակառակորդաց»:
Սա խորիմաստ և պերճաբարբառ բառերն արտասանուեցին քիչ առաջ, Միածնաէջ
վեհավայրի այս սրբազան բեմից, երբ սրտայոյզ աղերսանքով հայցեցինք Աստուծոյ պայծա
ռակերպիչ օրհնութիւնն այս նոր Միւռոնի վրայ: Խնդրեցինք մեր երկնաւոր Հօրից, որ այս
օրհնեալ Միւռոնը դառնայ մեր ողջ ժողովրդի զաւակների համար կենսատու ոյժ` ցնծութեան
և ուրախութեան, դեղ ու դարման` մեր ցաւերին, մաքրողական ներգործութիւն` մեր մեղքերին,
կեանքի պահապան` մեր ժողովրդին, արդարութեան կնիք` մեր Հայրենիքին, հաւատքի զէն
ք` ընդդէմ անհաւատութեան, հաւատարմութեան հաւաստիք` Աստուծոյ, և քաջութեան զրահ`
ընդդէմ երևելի թշնամւոյն:
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Աստուածաշունչ և դարահունչ նոյն այս
բառերով ողջունում ենք ձե՛զ, սիրեցեալ զա
ւակունք ազգիս Հայոց, այս հոգևոր կեդրո
նում, որտեղ համախբուել էք Հայոց աշխար
հի չորս կողմերից` ի Հանրապետութիւնս մեր
հայրենի և ի Լեռնային Ղարաբաղ, և համայն
աշախարհի` արտասահմանի չորս ծագերից,
յարևելից մինչ յարևմուտս, ի հիւսիսոյ և ի
հարաւոյ, Հայաստանից մինչև ի Հիւսիսային
և Հարաւային Ամերիկաներ, Ռուսաստանից,
Վրաստ ան ից և Անկ ախ պետ ութ իւնն եր ի
համագործակցութեան (ԱՊՀ) այլ երկրնե
րից մինչև Եւրոպա, Միջին Արևելքից մինչև
Ծայրագոյն Արևելք:
Եւ առ աջ ին հերթ ին փառք և գոհ ու
թիւն եմ ընծ այում Քե՛զ, Հայր երկն աւոր,
որ շնորհ արեցիր իմ տկար անձին` որպէս
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, կատարելու
առաջին Միւռոնօրհնէքը` մեր հաւատացեալ
ժողովրդի համար նուիրականագոյն և սր
բազնասուրբ այս արարողութիւնը, ողջ հայ
քրիստոնեայ ազգի ծննդավայրի մէջ, որտեղ
առաջին անգամ լինելով վերջին ժամանակ
ների մեր պատմութեան մէջ` անկախ Հա
յաստանի Հանրապետութեան նախագահն
իր անձնական ներկայութեամբ և պետական
աւագանիով, Արցախի Հանրապետութեան
նախագահի հետ միասին, գլխաւորում է հա
ւատացեալների այս հոծ բազմութիւնը:
Միւռոնօրհնութեան սա հոգելից պահին
այս բառերը («բերկրանքի իւղ», «լուսաւոր
զգեստ», «կեանքի պահապան», «արդարու
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թեան կնիք», «հաւատքի զէնք») թղթի վրայից
և գիրի կաղապարից դուրս են գալիս և լցւում
են մեր հոգիների մէջ, վերածւում են ապրու
մի՛, կեանքի՛, ներքին հոգեկան անյաղթելի
և ամենայաղթ զօրութեան, մի տեսակ հա
մազգային անպարագրելի եւ աննկարագրելի
հոգեշարժի, վերստին ծննդեան, որ մեզ կը
դարձնի «երկիւղած առ Աստու ած» և «աներ
կիւղ ընդդէմ հակառակորդաց»:
Բոլորս ալ գիտակից ենք այն հոգևոր
պայծառ իրողութեան, որ Միւռոնը ոչ միայն
աստուածային կնիքն է Ս. Հոգւոյն, այլ «ճա
կատի գիր»-ին պէս ազգային դրոշմը հայ
մարդու իւրայատուկ կերպարին և ինքնուրոյն
դիմագծութեանը: Միւռոնը մեր քրիստոնէա
կան հայկ ակ ան ութ եան խորհրդ ան իշն է,
մեր ինքնութեան և արժանապատւութեան
ցուցանիշը, մեր միութեան սրբազան շա
ղախը, մեր հոգեկան կեանքի աւիշը, որ մեր
հոգևոր ծառի` Հայոց Առաքելական Եկեղեցու
արմատներից արտաբխում է որպէս կենսայ
նութեան և պտղաբերութեան աղբիւր: Հին
Միւռոնն այսօր ահա խառնուեց նորին մէջ, և
մեր Եկեղեցու դարաւոր կեանքի անբեկանե
լի շարունակականութեան զօրութիւնը լցրեց
մեր հոգիների մէջ` մեր նոր կեանքին` որպէս
մղիչ ոյժ, մեր ազգային ամբողջականութեան`
որպէս կաթ մայրենի և հաց կենդանի:
****
Քրիստոնէական պատմութեան երկ
րորդ հազարամեակի մայրամուտին, երբ
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ազգովին` որպէս Եկեղեցի, պետութիւն և
ժողովուրդ, պատրաստւում ենք արժանավա
յել և պատուաբեր ձևով նշելու, որպէս քրիս
տոնեայ ազգ և պետութիւն, մեր ծննդեան
1700-ամ եակ ը, այս Միւռ ոն օրհն ութ եան
մէջ տեսնում եմ մեր վերածննդեան ոյժն ու
գրաւականը: Դեռ երեկուայ պէս յիշում եմ
նախընթաց Միւռոնօրհնէքը` Մեր երջանկա
յիշատակ նախորդին` անմոռանալի Վազգէն
Ա. Կաթողիկոսի ձեռամբ կատարուած, երբ
նա հոգեկան խորագոյն բաւարարութեամբ և
աննախընթաց բերկրանքով իր օրհնած Միւ
ռոնը կոչեց «անկախութեան Միւռոն»: Այն
ատեն նոր էր հռչակուած մեր Հայաստան աշ
խարհի անկախութիւնը: Այսօր` հինգ տարի
ետքը, ահա մեր նորանկախ պետութիւնն ար
դէն հասել է իր կազմութեան և կազմակեր
պութեան հնգամեայ պայծառաշող հանգրո
ւանին: Ես չեմ ուզում անպայման մի բնորոշիչ
անուն տալ այս Միւռոնօրհնութեանը: Ի վեր
ջոյ, կարիք չի եղել անցեալում անպայման յա
տուկ բնորոշումն եր տալ Միւռոնօրհնութեան
արարողութիւններին: Բայց զգում եմ իմ ողջ
գոյութեամբը, որ վերածնութեան շունչն է
ծագել և տարածւում է մեր Մայր հայրենիքի
և ողջ աշխարհի հայութեան կեանքում: Նա
խազգում եմ, որ 1700-ամեակը պիտի լինի
վերածննդեան մի նոր աւազան` մեր ժողովր
դի հոգևոր և ազգային վերանորոգութեան,
մեր հազարամեակների պատմութեան մէջ
մի նոր դարաշրջանի կերտման համար: Ահա
թէ ինչու մեր նոր անկախութեան այս առա

ջին հնգամեակին տարւում եմ Ի. դարի այս
վերջին Միւռոնօրհնէքը ձօնելու մեր Հայաս
տան աշխարհում քրիստոնէութեան` որպէս
պետական կրօն ճանաչման, մեր քրիստո
սահիմն ու առաքելաշաւիղ Եկեղեցու պաշ
տօնական հիմն ադրութեան 1700-ամեակին և
այն կոչելու «վերածննդեան Միւռոն»:
Ես իմ ձայնն եմ վեր առաքում ի բար
ձունս` ասելով. «Փա՛ռք Քեզ, Աստուած, որ
Քո Միածին Որդու ի Հայաստան էջքով օրհ
նեալ և կնքեալ, Քո սուրբ հաւատքին մարմին
տուող երկնասլաց և գեղակերտ տաճար
ներով աստղնուած, Քո սուրբ կրօնին հա
ւատարիմ նահատակների, մարտիրոսների
և հերոսների սուրբ արիւնով ու սրբագործ
քրտինքով ոռոգուած մեր երկրում ապրեցինք
անցնող հինգ տարիներին մեր սեփական
կամքով, մեր անկախ պետականութեամբ:
Քո օրհնաբեր շնորհի զօրութ եամբ ը
ազատուեցինք բռնութեան կապանքներից:
Լծուեցինք բռնապետական կարգերի թողած
եօթտասնամեայ հետքերը մաքրելու առող
ջարար գործին: Սկսեցինք նոր կարգավիճակ
ստեղծել` հաւատարիմ Քո շնորհած ազա
տութեան: Գիտակցում ենք, որ դեռ երկա՜ր
ճանապարհ ունենք մեր առաջ: Վերածնն
դեան այս լուս ալ ից շրջան ում հնգամ եայ
մեր անկախ պետութիւնն ու ազգը կարիքն
ունեն յառաջագնաց աճման և զօրացման:
Այս Միւռոնօրհնութեամբ վերանորոգի՛ր, մեր
սուրբ հայրերի սրբաշունչ բառերով` «նորա
փետուր զարդարի՛ր» մեր Սուրբ Եկեղեցին`
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իր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեամբ`
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնով, և նուիրապե
տական միւս Աթոռներով ու բոլոր թեմերով,
որ կարողանայ դառնալ հոգևոր սննդեան
առատաբուխ աղբիւր մեր ժողովրդի հոգևոր
մաքրագործման, բարոյական առողջութեան,
հայրենիքի վերաշինութեան և պետութեան
զօրացման»:
****
Սիրելի՛ք, երէկ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիած
նում կատարուեց մի դէպք որ մե՜ծ, շա՜տ մեծ
նշանակութիւն ունի մեր ներկայ ժամանակ
ների պատմութեան մէջ:
Երէկ, եկեղեցական շքեղ թափօրով և
պետական ու ժողովրդական մասնակցու
թեամբ, Մեր երջանկայիշատակ նախորդնե
րից` նահատակութեամբ իր կեանքը կնքած
Խորէն Ա. Մուրադբէկեան անմահանուն Կա
թողիկոսի աճիւնը փոխադրուեց Գայիանէ
վանքի շրջափակից ի Մայր Աթոռ Ս. Էջմիա
ծին և զետեղուեց Մայր Տաճարի մուտքին:
Մի Կաթողիկոս, որ տոգորուած Հայոց Եկե
ղեցու անկախութեան ոգով և գաղափարով,
իր կեանքը տուեց որպէս գինը իր հաւատ
քին և նախանձախնդրութեան` զոհ գնալով
մեր երկրին ու ժողովրդին պարտադրուած
բռնապետական իշխանութեան: Նա չունե
ցաւ Հայաստանեայց Եկեղեցու աւանդու
թեան և իր կաթողիկոսական աստիճանին
ու պատուին համապատասխան թաղում:
Իր կաթողիկոսութեան վեց տարիներին նա
30

չունեցաւ ո՛չ մի առիթ և ո՛չ մի ազատութիւն
կաթողիկոսական իշխանութեան միայն յա
տուկ իր պարտականութիւնը` Միւռոնօրհնէքը
կատարելու: Հայաստանի ազատ ու անկախ
մեր նոր Հանրապետութեան այս առաջին
հնգամեակին, մեր Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի
վայելած ազատութեան եւ վերածաղկումի
այս նոր շրջանին, իմ կատարած այս առաջին
Միւռոնօրհնէքը ես ընծայում եմ որպէս խունկ
բուրումնաւէտ նրա պայծառ և ճաճանչող
յիշատակին, որ, վստահաբար, պիտի լինի
ներշնչման անսպառ և կենսարար աղբիւր
մեր նո՛ր հոգևորականութեան և հոգեպէս,
ազգապէս ու պետականօրէն վերանորոգուող
մեր ժողովրդին, յատկապէս` նոր սերնդին:
Թող իր շիրիմը լինի մի նոր և պայծա
ռահունչ ղօղանջ հոգևոր այս «Անլռելի Զան
գակատուն»-ին` Մայր Աթոռ Ս. էջմիածնին:
Աղօթում եմ, որ նորօրհնեալ այս Միւ
ռոնի բոյրը տարածուի մեր ողջ հայ ժողովր
դի կեանքում թէ՛ Մայր հայրենիքում` մեր
Հանրապետութիւնում, թէ՛ Արցախում եւ թէ՛
Սփիւռքում` որպէս հեղում Ս. Հոգու շնորհ
ներին, որպէս շաղկապ մեր ազգի միութեան,
որպէս շունչ զօրութեան, հոգեկան արիու
թեան, որպէս վահան ընդդէմ բոլոր տեսակի
չարիքների և որպէս երկնածիր ճանապարհ
խաղ աղ ութ եան և երջ անկ ութ եան` վասն
փառաց Աստուծոյ, վասն շինութեան և բա
րեկարգութեան Եկեղեցւոյս Հայաստանեայց
և ազգիս հայոց հայկազեան. ամէն:

ՄԻՒՌՈՆՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ - 2015, Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆ

ՄԻՒՌՈՆՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ - 2015, Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆ

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ.
ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ԽՈՍՔԸ
ՄՅՈՒՌՈՆՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹՅԱՆԸ
(22 սեպտեմբերի, 2001 թ., Ս. էջմիածին)
Սիրելի՛ բարեպաշտ հավատացյալներ,
Նվիրական ու խորհրդավոր այս պահին հիշենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում
կատարված ահաբեկչության հազարավոր անմեղ զոհերին: Հարգանքի մեր տուրքը թող հնչի
որպես բռնությունների դատապարտություն և ամենուր չարիքի մերժման ու բարու հաստատ
ման կոչ:
«Այս նյութեղեն զանգվածը պանծալի
պատկերն է երկնքի Արարչիդ»
(Գրիգոր Նարեկացի, Մատյան ողբերգության, Բան ՂԳ. Դ.)
Սիրելի՛ բարեպաշտ ժողովուրդ, վերստին համայն հայոց հոգին է Իջման Սուրբ Սեղանի
առջև:
Ամենայն Հայոց Մայր Աթոռը Մյուռոնօրհնեքի տոնական հրավերով սիրառատ իր
գիրկն է բացել իր զավակների առջև: Համազգային մեր մկրտության և Հայաստանում քրիս
տոնեության պետական կրոն հռչակման 1700-ամյակին ձոնված Մյուռոնօրհնության սրբազան
արարողությունն ենք կատարում մեր ազատ հայրենիքի նվիրական հողում` Սուրբ էջմիածնի
հովանու ներքո` նորակառույց այս հանդիսադիր Բաց Խորանին: Աշխարհի տարբեր ծայրերից,
Հայաստանի բոլոր կողմերից ուխտավորաբար համախմբվել ենք նոր Մյուռոնով առ Աստված
մեր ուխտն ու մեր Հայ Առաքելական միաբանությունը հաստատելու:
Դարակազմիկ հոբելյանի խորհրդի ներքո կատարվող Մեր անդրանիկ Մյուռոնօրհնութ
յան առանձնակի բերկրանքով ող ջունում ենք մեր Եկեղեցու նվիրապետության Աթոռների
գահակալներին` Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Արամ Ա. Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսին, Երուսաղեմի Հա
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յոց Պատրիարք Ամենապատիվ Տ. Թորգոմ
արքեպիսկոպոս Մանուկյանին, Կ. Պոլսո Հա
յոց Պատրիարք Ամենապատիվ Տ. Մեսրոպ
արքեպիսկոպոս Մութաֆյանին: Ող ջունում
ենք ներկայությունը Հայաստանի Հանրա
պետության նախագահ Տիար Ռոբերտ Քո
չարյանի, հայրենի պետական ավագանու և
Հայաստանի Հանրապետությունում հավա
տարմագրված դեսպանների, օտարերկրյա
պետական և հասարակական կազմակեր
պությունների ներկայացուցիչների:
Սիրո Մեր ողջույն ենք բերում այստեղ
ներկա` Քույր եկեղեցիների շնորհազարդ
հոգեւոր պետերին ու ներկայացուցիչներին:
Մեր շնորհակալությունը Ձեզ, սիրելի՛ հոգևոր
եղբայրներ մեր, որ ազնվորեն ընդունեցիք
Մեր հրավերն ու այսօր կիսում եք հավատա
վոր մեր ժողովրդի տոնի ուրախությունը: Մեր
ող ջույնը նաև բոլոր նրանց եկեղեցիների
հովվապետերին, հոգևոր և պետական ներ
կայաչուցիչներին, մեր Եկեղեցու բարեպաշտ
զավակներին, ովքեր չկարողացան մասնակ
ցել տոնախմբությանը` Միացյալ Նահանգնե
րում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքերի
պատճառով:
Հայր ակ ան օրհն ությ ամբ ող ջ ուն ում
ենք տիրախնամ մեր Եկեղեցու թեմակալ
առաջնորդներին, թեմական և համայնքա
յին վարչական մարմինների պատվարժան
անդամն երին, ուխտապահ եկեղեցականաց
ողջ դասին, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի մեծազ
նիվ բարերար զավակներին ու համայն մեր
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հավատացյալ ժողովրդին ի Հայաստան, Ար
ցախ ևի Սփյուռս: Մեր գնահատանքն ու օրհ
նությունը` գեղեցկազարդ այս կառույցների`
«Սուրբ Տրդատ» Բաց Խորանի հովանավոր
Տիկին Լուիզ Մանուկյան-Սիմոնին և «Սուրբ
Գիրգոր Լուսավորիչ» մուտքի կամարի բա
րերարներ Տեր և Տիկին` Սենիկ և Անահիտ
Գևորգյաններին, ինչպես նաև` շինարարութ
յունն իր ակ ան ացն ող ճարտ ար ապ ետն եր
Ջիմ Թորոսյանին ու Ռոմեն Ջուլհակյանին,
Մայր Աթ ոռ ի գշխավ որ ճարտ ար ապ ետ
Ռուբեն Ազատյանին, շինարարներ Գրիշա
Գրիգորյանին և Գագիկ Գալստյանին, բա
րեկարգման աշխատանքները գլխավորած
Ալեքսանդր Անանյանին:
Այսօր, սիրելի՛ հավատացյալ ժողովուրդ,
ինչպես շարականագիրը պիտի ասեր` երկիրը
վերստին երկնքի է փոխվել` համակված Մյու
ռոնօրհնեքի ջերմության շառագույնով, մեր
հոգիների աղոթաբույրով և մեր շուրթերից
առ Աստված վերառաքվող օրհներգությամբ:
Արդարև, միահյուսել ենք մեր աղոթքները,
ինչպես 1700 տարի առաջ մեր նախնիները,
ովքեր ազգովին կանգնեցին Աստծո առաջ,
կենդանարար Սուրբ Խաչով տյառնագրեցին
մեր երկիրը որպես առաջին քրիստոնյա պե
տություն և Արածանիի ջրերում մկրտվելով`
դարձան ուխտ մանկանց Եկեղեցվո և Աստծո:
Եվ «երբ մտան գետը, սաստիկ լույս երևաց
լուսավոր սյան նման, - գրում է Ագաթանգե
ղոս պատմիչը, - ու նրա վրա Տերունական
խաչի նշանը... իսկ օծության յուղը, որ Գրի

ՄԻՒՌՈՆՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ - 2015, Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆ

գորը մարդկաց վրա էր թափում, գետի մեջ
շրջան կատարելով, մարդկանց շուրջն էր
պտտվում: Եվ ամենքը զարմացած օրհնութ
յուն էին տալիս ի փառս Աստծո»:
Հավատակերտ այն օրերին նորադարձ
հայությունը, իբրև ազգ սուրբ և Աստծո սե
փական ժողովուրդ, նոր ազատագրված և
Մեծն Տրդատի թագի ներքո միավորված
Հայաստանի տարբեր ծայրերից հավաքվեց
երկրի միջնաշխարհում` արարատահայաց
Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածնում, Լուսավորիչ
Հայրապետի` Հայոց Ս. Գրիգորի հետ կա
տարելու Հայաստանյայց Առաքելական մեր
Սուրբ Եկեղեցու առաջին Մյուռոնօրհնեքը:
Նոր Մյուռոնի մեջ հեղվեց Սուրբ Թադեոս
առ աքյ ալ ի ձեռք ով Հայ աստ ան բերվ ած
երանելի յուղը, որ օրհնել էր մեր Տեր Հիսուս
Քրիստոս: Տերունական յուղն այդ, Լուսավոր
չի Աջով շարունակաբար խառնվելով նորաեփ
Մյուռոնին, հասել է մեզ` որպես սրբություն
սրբությանց, քանզի` այս նյութեղեն զանգվա
ծը, ինչպես Սուրբ Նարեկացին է փառաբա
նում, պանծալի պատկերն է երկնքի Արարչի:
Մյուռոնը ճշմարիտ կնիքն է մեր հա
վատի և Սուրբ Հոգու էջքը մեր անձերին.
որով աստվածային շնորհն է բնակվում մեր
մեջ` սրբագործելով ու շարունակ նորոգե
լով մեզ: Մյուռոնով սրբված` դառնում ենք
ժառանգակիցը Քրիստոսի և հանձնառու`
բարին ընտրելու, բարիք գործելու, քանզի
մյուռոնադրոշմը ցրում է խավարը մեղքի և
լուսավորում մեր մեջ աստվածակերտ անեղծ

պատկերը մարդու: Արարչագործ լուսեղեն
այս խորհրդով Սուրբ Մյուռոնը ձուլվել է հայ
կյանքի բանվածքին, ինչպես գույնը` մաշկին:
Սրբարար կանաչ Մյուռոնով շաղախված է
մեր հող հայրենին` նահատակների սուրբ ար
յան հետ միախառնված: Մյուռոնով հայ ենք,
Մյուռոնով` քրիստոնյա: Մյուռոնով «հայր
մեր ճանաչեմք զՍուրբ Աւետարանն եւ մայր`
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին»:
Յոթնարփյա շնորհաց սրբալույս Մյու
ռոնը, ինչպես 301 թվականին Արածանիի
ջրերում շրջան էր գործում նորադարձ մեր
ժող ովրդ ի շուրջ ու կայծկլտ ում խաչ ան
շան երկնառաք լույսերի հետ, 1700 տարի
պտույտներ է գործել հայոց կյանքից ներս
և միավորել մեզ, զորացրել իբրև հայ քրիս
տոնյա, սրբությամբ շաղախել ու հավերժին
է կամրջել մեր պատմությունն ու ներկան,
հայոց բոլոր գալիք դարերը:
Այսօր Մյուռոնօրհնության սրբազան
խորհրդով վերստին ողջագուրվեցին անժա
մանակն ու անցավորը, միավորվեցին աստ
վածայինն ու նյութեղենը, և ծնվեց 1700-ամ
յակի սրբալույս Մյուռոնը հայոց` կրելով իր
մեջ անկախության ու վերածննդի ոգին և
հավ ատ ը հաղթ ան ակն եր ի, որ ով պիտ ի
մկրտվեն մեր զավակները, օծվեն մեր եկեղե
ցիները, սրբվի ու օրհնվի հանուր հայ կյանքն
ի սփյուռս, և Աստված պիտի բնակվի ու գործի
հայոց մեջ: Արդարև, Մյուռոնը մեզ է սպասում`
երկնային սիրո անուշաբույրով: Ընդունենք
1700-ամյակի Մյուռոնն այն խնդությամբ, միա
35

ՄԻՒՌՈՆՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ - 2015, Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆ

բանության այն սիրով, որով մեր նախնիք
դիմավորում էին Սուրբ Մյուռոնը հայոց թեմեր
տանող Մայր Աթոռի նվիրակներին:
Տեսն ե՛նք նախ ախն ամ ակ ան տնօր ի
նությունը մեր կյանքում, որով կանչված ենք
լինելու ազգ սուրբ և Աստծո սեփական ժո
ղովուրդ, հրավիրված ենք Մյուռոն կրելու,
Մյուռոնով շնորհընկալը լինելու քրիստոսա
պարգև ազատությանը և որդեգրությանը հա
վիտենական կյանքի: Հիրավի, Աստծո կամքն
է` առաքելահաստատ Հայ Եկեղեցու Մյուռո
նով մեզ հայ պահել, մահաբեր փորձություն
ների, ավերների, կորուստների քառուղի
ներում հարության առաջնորդել, հողմերից
աշխարհեաշխարհ սփռված` հայրենիքով և
Սուրբ Էջմիածնով մեկ ու միասնական պահ
պանել: Աստծո խնամատար ներկայության
այս գիտակցությամբ ու հավատով ապրենք
ու ապրեցնենք մեր սրտերում հայոց Մյուռոնի
բազմափայլ խորհուրդը, հեռու լինենք օտա
րամուտ քարոզ չություններից, օտարացնող
ու մոլորեցնող ուղղություններից: Ճանաչենք
մեզ որպես Հայ Եկեղեցի, որ կարողանանք
ճիշտ ըմբռնել մեր առաքելությունը` իմաստը
մեր կյաքի, որանսայթաք լինի մեր ուղին և
հավետ առաջնորդի դեպի Սուրբ Տաճարն
Աստծո:
Հայոց համազգային մկրտության լու
սեղեն խորհրդի ներքո փառք տանք Բարձր
յալին, որ անաստվածության ու բռնության
տասնամյակներից հետո այսօր հազարավոր
հայորդիներ` մեծ ու մանուկ, մեր Եկեղեցու
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Սուրբ Մյուռոնի կենարար դրոշմն են ստա
նում, և օրավուր զօրանում է Հայ Եկեղեցին
Հայաստանի անկախության դրոշի նեքո`
հոգևոր անանց արժեքներով զորացնելով
պետականությունը հայոց և հանուր հայոց
կյանքը:
Աղոթենք առ Աստված, որ հայրենական
մեր կյանքի վերաշինության լայն ճանապար
հին նորոգվի մեր մեջ սուրբ հավատը Տերու
նական` Սիրո հաղթության հավատը, որով
կյանքն է հաղթանակել մյուռոնադրոշմ հա
յոց հողում ու լցվել արարման բերկրանքով:
Հայցով առ Աստված խնդրենք Երկնա
վորից, որ եղբայրական սիրո մեջ զորացնի
մեր Քույր եկեղեցիներն ու նրանց հոգևոր
առաջնորդներին, որ օրհնությամբ պսակվի
Քրիստոսի տիեզերական Սուրբ Եկեղեցու
առաքելությունը` հանուն աշխարհի խաղա
ղության, ժողովուրդների բարեկամության ու
համագործակցության:
Շնորհաբաշխ այս օրը միակամ ու միա
բերան աղոթենք և հայցենք. «Տե՛ր Աստված
ամենակալ, թող իջնեն սրա մեջ Սուրբ Հոգուդ
երկրպագելի շնորհները, որ լինի սա անա
պական զգեստ, կատարելության կնիք` ըն
դունելու սուրբ անվանակոչություն Միածին
Քո Որդու անվամբ... լինելու Քեզ ժողովուրդ
հարազատ, ազգ սուրբ` կնքված այս անա
րատ Մյուռոնով և մեր սրտերում բնակվող
Քրիստոսով»` այսօր և միշտ և հավիտյան.
ամեն:
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ.
ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ԽՈՍՔԸ
ՍՐԲԱԼՈՒՅՍ ՄՅՈՒՌՈՆԻ ՕՐՀՆՈՒԹՅԱՆԸ
(28 սեպտեմբերի, 2008 թ., Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին)

Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն:
«Կպատրաստես Սուրբ օծության համար յուղ...
Դա սրբություն է և ձեզ համար սրբություն էլ թող մնա»:
(Ելից. Լ. 25, 32)
Սիրելի՛ ուխտավոր բարեպաշտ ժողովուրդ,
Երկնքի բարձունքներից այսօր վերստին սրբություն է իջնում, օրհնություն, շնորհ և խն
դություն է բաշխվում մեր հայրենիքին, մեր հոգիներին, համայն հայ կյանքին: Մայր Աթոռ
Սուրբ Էջմիածնում, ազգիս աշխարհասփյուռ զավակների աղոթական մասնակցությամբ, տե
րունապատվեր խոսքի համաձայն, Մյուռոն ենք օրհնում: Փառք, բյուր փառք և գոհություն
ամենախնամ Աստծուն:
Աստծո բարերար կամքով է, որ Վարագա Սուրբ Խաչի տոնական օրը խնդագին հոգինե
րով սրբալույս Մյուռոնի օրհնության համար համախմբվել ենք Միածնաէջ մեր սրբավայրում,
որը երկնային լույսերով անվախճան ժամանակների համար ճարտարագծվել է որպես մեր
ժողովրդի հավատքի վկայարան և ուխտի խորան: Դարեր ի վեր ուխտավոր հոգով առաջ
նորդվելով այստեղ՝ ազգս հայոց զորանում ու նորոգվում է հավատքով, տեսնում հավերժութ
յան իր լուսաճեմ ուղին, դեպի փրկություն, դեպի Աստված իր ճանապարհը: «Զի սա լուսա
ւորէ զմեզ հաւատով և բուսուցանէ ի Տանն Աստուծոյ... Զի սա նորոգէ զմեզ շնորհօք Հոգւոյն
Սրբոյ և սնուցանէ և պտղաբերէ և դալարի պահէ» (Սիմեոն Երևանցի Կաթողիկոս): Սուրբ
Էջմիածնի աստվածապարգև հոգեսնունդ այս առաքելությունը Սուրբ Գրիգոր մեր Լուսավո
րիչ Հայրապետի ժամանակներից Սուրբ Մյուռոնով սփռվում և բաշխվում է մեր եկեղեցինե
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րին, մեր օջախներին, աշխարհասփյուռ հայ
կյանքին:
Մյուռոնօրհնության այս շնորհանորոգ
օրը մեր Արարչի հետ հաշտության խորհր
դանիշ ձիթենու ճյուղի բերքին խառնեցինք
բնության ամենից ազնիվ, բուժիչ և բու
րումն ավետ հյութերը: Այս արդար նյութին
միախառնեցինք հին Մյուռոնը, որով սերն
դեսերունդ փոխանցում ենք մեր Տիրոջ օրհ
նած յուղը, խառնեցինք և նորաեփ Մյուռոնը
Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսության:
Օրհնեցինք մեր նվիրական մասունքներով՝
Տերունական փրկարար Խաչով, Սուրբ գե
ղարդով, Աջով մեր Լուսավորիչ Հայրապե
տի: Մեր հոգու ամենաջերմ աղոթքներով
հայցեցինք բարեխոսությունը մեր սուրբ
հայրերի, որ նորօրհնյալ Մյուռոնը Սուրբ
Հոգու ներգործությամբ դառնա «կնիք երկ
նավոր անապականության», երկնային յոթ
նարփյա շնորհները բաշխի մեր կյանքին և
ինչպես Աստված է տնօրինել՝ լինի ու միշտ
մնա սրբություն մեզ և բոլորի համար: Այսօր
նյութը Սուրբ Հոգու երկնահեղ շնորհներով
սքանչելագործ զորություն է ստանում, այ
սօր նյութը հայցով եւ աղոթքով բանական ու
շնչավոր է դառնում. «Երդվեցնում եմ քեզ,
նյութ ձեթի, հանուն ամենակարող Հոր... որ
պեսզի ամեն ներգործություն սատանայի և
զորություն նրա քեզանից հալածյալ լինի,
որպեսզի օրհնությամբ զորանաս՝ քեզանով
օծյալին դրոշմելու Սուրբ Հոգին՝ հանուն
ամենակարող Հոր և Որդու՝ մեր Տեր Հի
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սուս Քրիստոսի» (Կանոն Ս. Մյուռոնի օրհ
նության):
Աստ
ծո բա
րե
րար կամ
քով սուրբ և սր
բարար է Մյուռոնը: Լուսանյութ, անուշա
բույր Մյուռոնով սրբվում են եկեղեցիները,
դառնում Աստծո տուն: Մյուռոնով օծվելով՝
եկեղեցականները կոչվում են Տիրոջ Սուրբ
Սեղանի սպասավորության: Շնորհակիր և
շնորհաբաշխ Մյուռոնով մկրտության ավա
զանից ծնվում ենք որպես Աստծո սեփական
ժողովուրդ, որպես Հայ Առաքելական Սուրբ
Եկեղեցի: Սուրբ Մյուռոնի դրոշմով ճանա
չում, ապրում, զգում և պահպանում ենք մեր
հայ և քրիստոնյա ինքնությունը, մեր ազգա
յին ամբողջականությունը: Մյուռոնադրոշմ
հաղթել ենք վասն հավատի և վասն հայրեն
յաց կենաց ու մահու մեր բոլոր պատերազմ
ները, մեր գոյության և լինելության բոլոր
մարտերը: Մյուռոնի զորությամբ ու լույսով
միավորել և միավորում ենք մեր անցյալը,
ներկան ու մեր զավակների ապագան:
Մյուռոնօրհնությունը, սիրելի՛ հայորդի
ներ, կոչ է և հրավեր ազգիս՝ մնալու սրբութ
յան շնորհի մեջ, մերժելու չարն ու չարի գոր
ծերը, մեր կյանքում անստվեր պահպանելու
Տիրոջ Ավետարանի լույսը: Մյուռոնօրհնութ
յունը պատգամ է ապրելու Քրիստոսով,
ընթանալու Քրիստոսի հետ, քանզի Սուրբ
Մյուռոնով ի Քրիստոս մկրտված՝ Քրիս
տոսով հանդերձավորվեցիք (հմմտ. Գաղ.
Գ. 27): Տիրոջ հետ, տերունապարգև սիրով
միայն մեր կյանքում պիտի գերակայեն բա
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րությունն ու արդարությունը, մեր սրտերում
անսասան ու անբիծ պիտի մնա մեր հայրե
րի սուրբ հավատքը, մեր ուղին լինի բազ
մարդյուն եւ բարեհույս:
Այսօր Մենք՝ Հայրապետ Հայոց, քա
ջալեր ենք ու լավատես, լի ապագայի հույ
սերով, քանզի Հայաստան և Արցախ մեր
հայրենի աշխարհում, վերազարթոնք ապ
րող մեր Եկեղեցում, մեր անկախ պետա
կան կյանքում, մանավանդ մեր ժողովրդի
առողջ ներաշխարհում զգում և տեսնում ենք
արթնացող, հասունացող կամքն ու պահան
ջը մաքրվելու, սրբվելու, արդար հասարա
կություն և պետություն կառուցելու: Տեսնում
ենք կամքն ու պահանջը ամոքելու ազգա
յին վերքերը, հաղթահարելու եկեղեցական
մեր կյանքի դժվարությունները, ժամանակի
բերած բաժանումն երն ու տարակարծութ
յունները, որ հայոց անդաստանում միշտ և
առհավետ լինենք մեկ ու միասնական՝ մե՛կ
ազգ, մե՛կ հավատք, մե՛կ Եկեղեցի՝ միասնա
կան հայրենիքով և միակամ, միախորհուրդ
ընթանանք դեպի նոր ձեռքբերումն եր, մեր
արդար իղձերի ու արժանի նպատակների
իրագործման` Աստծո կողմից նախախնամ
ված բարի հանգրվաններ:
Լավատես ենք ու քաջալեր Աստծո՝ ազ
գիս պարգևած բարիքներից, աշխարհասփ
յուռ հայ կյանքի մեջ պտղաբերող բարի գոր
ծերից, իրականություն դարձող ծրագրերից,
որ ծառայում են մեր ժողովրդի բարօրութ
յանը, մեր հայրենիքի բարգավաճմանը, մեր

Սուրբ Եկեղեցու պայծառությանը: Միավո
րենք ու զորացնենք մեր ջանքերը, որ հայ
րենի մեր երկիրը ծաղկունք ապրի աստվա
ծաշնորհ խաղաղության եւ ազատության
մեջ, հզորանա տիրավանդ ճշմարիտ սիրով,
իր զավակների նվիրումով, տաղանդով ու
արարումով: Խնամք տանենք ու հոգանք,
որ մեր աշխարհասփյուռ Եկեղեցին միշտ
պայծառ լինի նախնյաց ավանդով ու կար
գավորությամբ, էջմիածնակնիք հայ հոգուն
հավատարիմ աստվածասեր ժողովրդով:
Թող լուսեղեն Մյուռոնի ազգահավաք հրա
շագործ զորության շնորհներով արգասա
վորվի միությունն ու մեկ առաքելությունը
մեր Սուրբ Եկեղեցու, միաբանությունը մեր
ժողովրդի:
Մյուռոնօրհնության այս սրբազան օրը,
սիրելի՛ բարեպաշտ հավատացյալներ, հո
գու հայացքով վերստին տեսնենք մեր Տի
րոջ էջքը հրեշտակների զորքերի հետ, ոսկե
մուրճի հարվածով անդնդային ուժերի կոր
ծանումը, տեսնենք երկնանման խորանից
աղբյուրացող կենդանարար ջրերով համա
տարած ողողումը Հայոց աշխարհի, որը լու
սավորչատեսիլ պատկերն է մեր ժողովրդի
մկրտության` Սուրբ Հոգով վերստին ծննդի,
և զորանանք հոգով, տոգորվենք նոր հույ
սերով, վերածնվող կյանքի նոր զարթոնքով:
Ժողովուրդ հայոց, ժողովուրդ շնորհըն
կալ և հաղթական, որ դարեդար ապրածդ
կյանքով, սխրալի վկայություններով հավա
տարիմ ես Սուրբ Էջմիածնով Աստծո հետ
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հաստատած ուխտիդ, հանապազ նորոգվի՛ր
հավատքով, պայծառացի՛ր եկեղեցաշեն և
հայրենանվեր գործոց արդար ու բարի ար
գասիքներով, որ Աստծո օրհնության ներքո
հավերժ անսասան մնա քրիստոսապսակ
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը, միշտ ապրի
ազատ ու ինքնիշխան Արարատով հավերժ
թագադրյալ մեր Հայրենիքը, և հայ կյանքը
լույսով նայի գալիքին:
Այս մաղթանքով և զգացումն երով ողջու
նում ենք այստեղ ներկայությունը Հայաս
տանի Հանրապետության նախագահ Տիար
Սերժ Սարգսյանի, Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության նախագահ Տիար Բակո
Սահակյանի, հայոց պետական ավագանու՝
մաղթելով հաջողություններ վասն Հայաս
տանի և Արցախի առաջընթացի, վասն Ար
ցախի մեր ժողովրդի ազատ ապրելու ար
դար իրավունքի:
Ի Քրիստոս սիրո եղբայրական ողջույն
ենք հղում նվիրապետական մեր Աթոռների
գահակալներին՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Մեծի
Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսին, Երուսաղեմի
Հայոց Պատրիարք Ամենապատիվ Տ. Թոր
գոմ արքեպիսկոպոս Մանուկյանին և Կոս
տանդնուպոլսի Հայոց Պատրիարք Ամենա
պատիվ Տ. Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մու
թաֆյանին՝ հայցելով իրենց կյանքին Տիրոջ
օրհնությունն ու զորակցությունը:
Ուրախ ենք մեր ժողովրդի համար նվի
րական այս օրը Սուրբ Էջմիածնում ողջունե
լու հոգևոր Մեր եղբորը՝ Նորին Ամենասր
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բություն Բարդուղիմեոս Ա. Տիեզերական
Պատրիարքին՝ հայցելով Տիրոջ հովանին
բարեպաշտ իր հոտին:
Ի Քրիստոս սիրո Մեր ողջույնն ենք բե
րում նաև Քույր եկեղեցիների շնորհազարդ
հոգևորականներին, Հայաստանի Հանրա
պետությունում հավատարմագրված դես
պաններին, օտարերկրյա պետական և
հասարակական կազմակերպությունների
ներկայացուցիչներին՝ մաղթանքով Տիրոջ
հանապազ առաջնորդությունն իրենց առա
քելությանը:
Հայրական օրհնությամբ ողջունում ենք
մեր Եկեղեցու թեմակալ առաջնորդներին,
թեմական և համայնքային վարչական մար
մինների պատվարժան անդամն երին, ուխ
տապահ եկեղեցականաց ողջ դասին, ձեզ,
ուխտավոր զավակներ Մեր, և համայն հա
վատացյալ մեր ժողովրդին՝ ի Հայաստան,
Արցախ և ի Սփյուռս:
Հայցենք միասնաբար, որ Բարձրյա
լը խաղաղություն պարգևի աշխարհին, Իր
շնորհի ներքո խաղաղ պահի մեր հայրենի
քը, ապահով ու անվրդով՝ մեր ժողովրդին ի
սփյուռս աշխարհի:

Թող նորօրհնյալ Մյուռոնը, ինչպես
Աստված է տնօրինել, լինի ու միշտ մնա
սրբություն մեզ և բոլորի համար. ամեն:

ՀԱՅՈՑ ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐԸ
ՍՐԲԱԼՈՒՅՍ ՄՅՈՒՌՈՆԻ ՄԱՍԻՆ
Հրատարակության պատրաստեց՝
Տ. Շահե վրդ. Անանյանը

Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆ – 2015
Հրատարակչական բաժնի
տնօրեն՝
Հրատարակչական խորհրդի
անդամներ՝

Շահե վրդ. Անանյան
Գևորգ

եպս.

Սարոյան,

Զաքարիա վրդ. Բաղումյան,
Գարեգին աբղ. Համբարձումյան,
Ա. Մադոյան, Պ. Հովհաննիսյան,
Գ. Տեր-Վարդանյան

Էջադրումը՝

Յու. Աբրահամյանի

Թուղթ՝ օֆսեթ 80 գր., չափսը՝ 230x240 մմ,
ծավալը՝ 48 էջ, տպաքանակը՝ 1000:

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՏՊԱՐԱՆ
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