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Պ Ա Շ Տ Օ Ն ԱԿ ԱՆ
                                                       ՊԱՏՃԷՆ

ՄԱՏԹԷՈՍ ԾԱՌԱՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ …

Սի նո դի սրբոյ Էջ միած նի

  Հան դեր ձեալ գո լով Տեառն յա ջո ղու թեամբ կա տա րել զհան դէս օրհ նու թեան սրբա լոյս 
Միւ ռո նի` ի տօ նի Խաչ վե րա ցի` յ12-դում ա ւուր ամ սեան սեպ տեմ բե րի տար ւոյս ի Միած նաէջ Ս. 
Տա ճա րի, այ սու կոն դա կաւ մե րով ա ռա ջագ րեմք Սի նոդիդ տնօ րի նել` տալ գի տել զկա տար մա նէ 
օրհ նու թեան Սուրբ Միւ ռո նի` Ա մե նա պա տիւ Պատ րիար քաց Հա յոց Ս. Ե րու սա ղէ մի և Կ. Պօլ-
սոյ, հա մայն թե մա կալ ա ռաջ նոր դաց Հա յոց Ռու սաս տա նի, տալ հրա տա րա կել, ըստ նախ նի 
սո վո րու թեան, զկա տա րումն օրհ նու թեան Սուրբ Միւ ռո նի` ի գի տու թիւն հա մայն բա րե պաշ տօն 
ժո ղովր դեան մե րոյ:

ՄԱՏԹԷՈՍ Բ. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ

ի 21-ն մա յի սի 1910 ա մի.
            թ. 1301.

 («Ա րա րա տ», Զ., 1910, էջ 485)
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ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ

ՊԱՏՃԷՆ ԿՈՆԴԱԿԻ ՎԵՀԱՓԱՌ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ԱՄԵՆԱՅՆ
ՀԱՅՈՑ ՅԱՆՈՒՆ Ս. ՍԻՆՈԴԻ Ս. ԷՋՄԻԱԾՆԻ

  Հան դեր ձեալ գո լով Տեառն յա ջո ղու թեամբ կա տա րել, ըստ նախ նա ւանդ սո վո րու թեան 
Սուրբ Ե կե ղեց ւոյս Հա յաս տա նեայց, զօրհ նու թիւն սր բա լոյս Միւ ռո նի` ի տօ նի Վա րա գայ Սր բոյ 
Խա չին՝ յ30-րդում ա ւուր ամ սեանն սեպ տեմ բե րի տար ւոյս ի Մայր Տա ճա րի Ս. Էջ միած նի, այ-
սու Հայ րա պե տա կան կոն դա կաւ Մե րով ա ռա ջագ րեմք սուրբ Սի նո դիդ ան յա պաղ տնօ րի նել՝ 
տալ գի տել զկա տար մա նէ օրհ նու թեան Սուրբ Միւ ռո նի` Ա մե նա պա տիւ Պատ րիար քի Հա յոց 
Թիւր քիոյ, պատ րիար քա կան տե ղա պա հի Հա յոց Ե րու սա ղէ մի, հա մայն թե մա կալ առաջ նոր դաց 
Հա յոց Ռու սաս տա նի, Պարս կաս տա նի, Եւ րո պիոյ և Ա մե րի կա յի, տալ հրա տա րա կել ի պաշ տօ-
նա կան «Ա րա րա տ» ամ սագ րի` ի գի տու թիւն հա մայն բա րե պաշտ և սի րե լի ժո ղովր դեան Մե րոյ: 

ԳԷՈՐԳ  Ե. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ

յ3  յու լի սի 1912 ա մի 
     թ. 404                                                                            

(«Ա րա րա տ», Է.-Ը., 1912, էջ 579)
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ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ ՔԱՐՈԶԸ ՍՐԲԱԼՈՅՍ
ՄԻՒՌՈՆՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԱՌԹԻՒ

(5 հոկ տեմ բե րի, 1969 թ.)

 Յա նուն Հօր եւ Որդ ւոյ  եւ  Հոգ ւոյն Սր բոյ.  ա մէն:

 «Աս տո ւած զօ րու թեանց, դա՛րձ հա յեաց յերկ նից եւ տե՛ս, 
այց ա րա այգ ւոյս այս միկ, եւ  դար ման տար սմա 

զոր տնկեաց աջ քո» 

(  Սաղմ. ՀԲ. 15-16) :

 Ո՛վ Սուրբ Գ րի գոր, Հայ րա պետ և Լու սա ւո րիչ մեր, սրբութ իւն նե րու քո աշ խար հէդ այ-
սօր հա յեացքդ մե զի դար ձուր` դէ պի այս նուի րա կան Տա ճա րը միած նաէջ, որ մար մին ու հո գի 
ա ռաւ քո հրաշք տե սիլ քովդ շատ դա րեր ա ռաջ, և մն աց մինչև մեր օ րե րը ան սա սան վէ մը հա յոց 
քրիս տո նէա կան հա ւատ քին:
 Տե՛ս, ե րա նե լի Հայ րա պետ մեր, մենք` քա հա նայք և ժո ղո վուրդ, մենք հա յեր՝ սուրբգրա կան 
Հա յաս տան երկ րէն և  աշ խար հի բո լոր ծա գե րէն ի մի հաւաքո ւած այս տեղ Ք րիս տո սի ա նու-
նով, Ս. Պա տա րա գի մա տուց մամբ օրհ նե ցինք այս ա նա րատ իւ ղը` սրբա լոյս Միւ ռո նը կա նաչ, 
ա ղօթք նե րով սրտա բուխ, որ Սուրբ Հոգ ւոյ ներ գոր ծութ եամբ, այն դառ նայ դրոշմ շնոր հաց, դեղ 
բժշկութ եանց և  աղբ իւր մխի թա րութ եանց:
 Լու սա ւո րիչ Հայր մեր, այ սօր մենք բո լորս` հո գե ծին քո զա ւակ ներդ, երկ իւ ղա ծութեամբ 
մեր սիր տը քե զի կը բա նանք` ան գամ մը ևս խոս տո վա նե լու այն հա ւատ քը, որուն հա մար դուն 
չար չար ուե ցար և փառ քով յաղ թե ցիր չա րին: Այն հաւատ քը, ո րով մեր ազ գը հա մայն դա րեր ու 
դա րեր ապ րե ցաւ ու տքնե ցաւ և  իր քրիս տո նէա կան ազ գա յին մշա կոյ թը ստեղ ծեց: Այն հաւատ-
քը, ո րով մեր ժո ղո վուր դն իր հե րո սա կան պատ մութ իւ նը դարբ նեց յա նուն Յի սու սի և յա նուն 
հայ րեն եաց ա զա տութ եան:
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  Սուրբ Հայ րա պետ մեր, երկ նա յին 
շնոր հա բաշ խութ եան այս մե ծա խոր հուրդ 
պա հուն մենք բո լորս կխո նար հինք քո լոյս 
յի շա տա կիդ առջև և նո րէն կ՚ուխ տենք` բա նիւ 
և գոր ծով հա ւա տա րիմ մնա լու քո շո ղա կաթ 
տե սիլ քիդ, հաւա տա րիմ մնա լու մեր սուրբ 
հայ րե րու հոգ ևոր ժա ռան գութ եանը, հաւա-
տա րիմ մնա լու մեր ազ գի պատ մութեան 
ո գիին, որ կը փայ լա տա կի Ա վա րայ րէն մինչև 
Սար դա րա բադ:
 Այս խոս տո վա նութ եամբ և  այս ուխ-
տով է, որ նոր Միւ ռոն օրհ նե ցինք այ սօր` 1969 
փրկչա կան թուա կա նին, այ սօր` մարդ կա յին 
գի տա կան ճա նա չո ղութ եան և տեխ նիկական 
սքան չե լա գործ յա ռաջ ադի մութ եանց դա-
րաշր ջա նին: Մենք, ի րաւ, հիա ցու մով կը գնա-
հա տենք գի տութ եան ստեղ ծա րար ի րա գոր-
ծումն ե րը՝ իբրև մար դու ի մա ցա կա նութ եան 
փառ քի տիտ ղոս: Սա կայն այ սօր կը տես նենք 
նաև պատ կե րը ար դի աշ խար հի ըն կե րա յին 
և մի ջազ գա յին կեան քին, ուր մար դիկ և ժո-
ղո վուրդ ներ կը գտնուին ան դուն դին առջև՝ 
բա րո յա կան փլու զում նե րու, տա ռա պա լից 
զրկանք նե րու, ա ղա ղա կող ա նար դա րութ իւն-
նե րու և  ազ գա միջ եան մա հասփ իւռ բա խում-
նե րու:
  Հո գի նե րու և  աշ խար հի մէջ խա ղա-
ղութ իւն չկայ: Վեր ջա պէս ե՞րբ եւ  ինչ պէ՞ս 
մար դիկ պի տի կա րո ղա նան պե ղել և կ եան քի 
կո չել բա րիին ճշմա րիտ ու ժե րը մարդ կա յին 
հո գե կան տիե զեր քին: Մենք կը հա ւա տանք, 
թէ բա րո յա կան այդ ու ժե րը ո րո նե լու և յայտ-

նա բե րե լու փրկա րար ճա նա պար հին վրայ 
վճռա կան ա ռա քե լութ իւն ու նին նաև կրօն-
նե րը բո լոր, յատ կա պէս` քրիս տո նէա կան 
եկե ղե ցի նե րը:
 Ք րիս տոն եա ներ բո լոր եր կր նե րէն, 
միա նա՛նք Աս տու ծոյ ա նու նով եւ գոր ծենք 
ձեռք-ձեռ քի տուած` ի խնդիր մար դու ո գե-
կան ար ժէք նե րու փրկութ եան, ի խնդիր 
ժո ղո վուրդ նե րու եղ բայ րութ եան, ի խնդիր 
աշ խար հի խա ղա ղութ եան:
  Մենք կ՚ա ղօ թենք, որ սրբա փայլ իւ ղը 
զոր այ սօր օրհ նե ցինք, ըլ լայ նաև խա ղա-
ղութ եան Միւ ռոն և բաշխ ուի մեր հա մայն 
հաւա տաց եալ ժո ղո վուր դին` ի Հա յաս տան 
եւ  ի սփիւռս աշ խար հի: Այս պի սով, հա յոց 
Միւ ռո նը` Սուրբ Էջ միած նի Միւ ռո նը, թող 
դառ նայ կա թիլ մը ճա ռա գայթ` իր լոյ սը բե-
րե լու մարդ կա յին աշ խար հի խա ղա ղութ եան 
և փր կութ եան ճա նա պար հին վրայ: Ք րիս տո-
սով, երկ նից ար քա յութ եան հոյ սը մեր սրտե-
րուն մէջ ա ռած, աշ խա տինք ու մարտն չինք 
մեծ պատ ուի րա նին կեն սա գործ ման հա մար՝ 
«յեր կիր խա ղա ղու թիւն, ի մար դիկ հա ճու-
թիւ ն»:
  Հա՛յր մեր, ա ռաջ նորդ և բա րի հսկող, 
հա յեացքդ յա ռէ նաև նուաս տիս և մե ղաւո-
րիս, որ պահ մը քո Աթո ռիդ առջև ծուն կի 
ե կած, մեծ տե սիլ քովդ դիւթ ուած` իր կեան քը 
և հո գին ըն ծայ կը բե րէ քո ա ղօթ քի և ուխ տի 
այս Տա ճա րին` Սուրբ Էջ միած նին, որ այն 
նոր լոյ սով շո ղայ իր հին փառ քին մէջ, որ  ան-
սա սան մնայ հայ րա պե տա կան գահդ` իբրև 
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Ա թոռ Ա մե նայն Հա յոց Հայ րա պե տութ եան, որ  
մէկ ու ան բա ժան և անխ ռով մնայ Եկե ղե ցիդ՝ 
Հա յաս տան եայց Առա քե լա կան Եկե ղե ցին` 
հա մայն իր հաւա տաց եալ ժո ղո վուր դով:
 Եւ որ ար եւոտ օր մը հա յե րը բո-
լոր` հաւա տաւոր որ դի ներդ քո, բո լոր ուած 
սուրբգրական Ա րա րա տին շուրջ, ապ րին, 
ա ճին և  ի րենց նոր ճա կա տա գի րը կեր տեն, 
ստեղ ծա րար ա ռա քե լութ իւ նը շա րու նա կեն 
եղ բայ րա ցած ա զատ ժո ղո վուրդ նե րու, խա-
ղաղ ու ար դար աշ խար հի մը մէջ:
  Հայ րա պետ մեր սուրբ, յաւեր ժութ եանց 
աշ խար հի բար ձունք նե րէն լսէ ՛մեր ա ղերսն 
ու պա ղա տան քը և բա րե խօս ե ղիր Աս տու ծոյ 
միա ծին Որդ ւոյ ա ռաջ, որ Տէ րն ու Փր կի չը մեր 
նոր ուժ և նոր լոյս պարգ ևէ Մեզ հաւա տա րիմ 
Մեր գոր ծա կից եղ բայր նե րին` մեր պարտ քը 
ա րիութ եամբ կա տա րե լու, մա քուր սրտով և 
կամ քով՝ վճիտ ու վճռա կան:
 «Ք րիս տոս թա գա ւոր, խո նար հե ցո՛ 
զունկն Քո յա ղա չանս մեր եւ  ա ռա քեա՛ զո ղոր
մու թիւնս Քո ի գործս ձե ռաց մե րոց` ան տես 
առ նե լով զմեղս մեր, դարձ առ մեզ Աս տու ած 
փրկու թեան մե րոյ. եր եւե ցո՛ զե րեսս քո ի մեզ եւ 
կեց ցուք. զի քո է իշ խա նու թիւն եւ փառք այժմ 
եւ միշտ եւ յա ւի տեանս յա ւի տե նի ց». ա մէն:

(«Էջ միա ծի ն», Ժ.-ԺԱ., 1969, էջ 50-51)
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ՀԱՅՈՑ  ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ ՔԱՐՈԶԸ ՍՐԲԱԼՈՒՅՍ ՄԵՌՈՆԻ
ՕՐՀՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԹԻՎ

(26 սեպ տեմ բե րի, 1976 թ.)

Յա նուն Հօր եւ Որդ ւոյ  եւ Հոգ ւոյն Սրբոյ.  ամէն:

«Այ սօր է զոր ա րար Տէր, ե կայք ցնծաս ցուք եւ  
           ու  րախ ե ղի ցուք ի սմա»:

Սի րե լի՛ հա վա տաց յալ ժո ղո վուրդ,
«Այս օ րը Ինքն Աստ ված պարգ ևեց մեզ, ցնծա ցե՛ք և  ու րախ ե ղե՛ք»:
Այ սօր Մայր Ա թոռ Ս. Էջ միած նի պատ մութ յան մեջ մի բա ցա ռիկ հան դի սա վոր պահ է, 

ո րով հետև Աս տ ծո զո րութ յամբ և Սուրբ Հո գու ներ գոր ծութ յամբ Մենք ար ժա նի ե ղանք, Մեր 
հոգ ևոր եղ բայր նե րի հետ միա սին, ա ղո թե լու և  ա ղեր սե լու, որ աստ վա ծա յին զո րութ յու նն ու 
շ նորհ նե րը իջ նեն այս յու ղի մեջ, որ այժմ ար դեն սո վո րա կան յուղ չէ, այլ` Մե ռոն կամ Մյու ռոն, 
կամ ինչ պես մենք սի րում ենք ա սել` սրբա լույս Մյու ռոն:

Մ յու ռո նը հու նա րեն բառ է: Ն շա նա կում է ա նու շա հոտ յուղ: Տա կա վին ան հի շե լի ժա մա նակ-
նե րից ի վեր, մա նա վանդ Ար ևել քում, սո վո րութ յուն կար և ն վի րա կան ա վան դութ յուն` ձի թե նու 
յու ղը օգ տա գոր ծե լու որ պես օ ծա նե լիք` այն մտա ծու մով, որ այդ յու ղի մեջ, որին  հա ճախ ա նու-
շա հո տութ յուն ներ էին խառ նում, իջ նում է խորհր դա վոր մի զո րութ յուն` սրբա րար զո րութ յուն:

Հին Կ տա կա րա նի աշ խար հում բա զում ան գամն եր պատմ վում է, թե ինչ պես է օգ տա գործ-
վել այդ սրբա զան յու ղը: Օ րի նա կ` Ուխ տի տա պա նակը, որ Իս րա յե լի ժո ղովր դի «Սր բութ յուն 
Սր բոցն» էր, օծ վում էր  ձի թե նու ա նու շա հոտ  յու ղով: Օծ վում էին նաև այն ան ձինք, ո րոնք 
կոչ ված էին սպա սա վո րե լու այդ սրբութ յուն նե րի ա ռաջ, այ սինքն` հոգ ևո րա կան նե րը: Նոր 
Կ տա կա րա նում օծ ման գա ղա փա րն ան ցել է ու ղիղ ճա նա պար հով, և մի քա նի ան գամ  հենց մեր 
Տի րոջ և Փրկ չի` Հի սու սի կյան քում, օգ տա գոր ծվել է ձի թե նու յու ղը` իբրև օ ծա նե լիք:
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Այս տեղ միայն ու զում ենք հի շել մի 
պա րա գա` իբրև վկա յութ յուն: Ին քը` Հի սուս, 
տա կա վին իր հրա պա րա կա յին գոր ծու-
նեութ յու նը չսկսած, ա նմի ջա պես Հոր դա նան 
գե տում մկրտվե լուց և  ա նա պա տի փոր ձութ-
յանց  շղթա յից անց նե լուց հե տո, երբ գա լիս 
է իր հայ րե նի քա ղա քը` Նա զա րեթ , այն տեղ 
Ն րան շրջա պա տում են  բնա կիչ նե րից շա-
տերը, հար ցու փորձ են ա նում. Նա ո գե կո չու-
մի մի պա հի` դրսևո րե լու Իր աստ վա ծութ յու-
նը, բա ցում է Սուրբ Գիր քը և կար դում Ե սա յի 
մար գա րեի վկա յութ յու նը. «Աս տ ծո Հո գին Իմ 
վրա է, ո րով հետև Նա ինձ օ ծեց»: Այս դեպ-
քում խոսքը վե րա բե րում է հենց Հի սու սին, 
որ Աս տ ծո Որ դին էր` ա ռաք ված աշ խարհ` 
փրկչա կան ա ռա քե լութ յամբ և  որ պես օծ յա լը 
Աս տ ծո:

Ա հա վա սիկ, սի րե լի՛ հա վա տաց յալ ներ, 
ե՛ւ Հին Ուխ տի աշ խար հում, ե՛ւ Ք րիս տո սի 
Ավե տա րան նե րում փա ռա բան վում, մե ծար-
վում, հար գան քի և նույ նիսկ պաշ տա մուն քի 
ա ռար կա է դառ նում ձի թե նու յու ղը: Այս պես 
պետք է բա ցատ րել այն մեծ ի րո ղութ յու նը, 
որ բո լոր եկե ղե ցի նե րը  (գո նե պատ մա կան 
եկե ղե ցի նե րը) ըն դու նե ցին այս ա վան դութ-
յու նը ա մե նայն երկ յու ղա ծութ յամբ, և ջ րով 
մկրտվե լուց հե տո Սուրբ  Մե ռո նի դրոշ մով 
նվի րա գոր ծե ցին Հին և Նոր Կ տա կա րան նե-
րի` յու ղով օծ ման ա վան դութ յու նը:

Հայս տան յայց  Առա քե լա կան Ե կե ղե-
ցին բա ցա ռիկ շու քով,  հան դի սա վո րութ յամբ 
տո նախմ բում է Մե ռո նի օրհ նութ յան ա րա-

րո ղութ յու նը, ինչ պես մենք ա րե ցինք այ սօր: 
Մենք` իբրև ձեր Հայ րա պե տը, հո գե պես 
ան հու նո րեն մխի թար ված ենք, որ դո՛ւք, սի-
րե լի՛ զա վակ ներ Մեր, թե՛ Մայր երկ րից` սո վե-
տա կան հայ րե նի քից  և  թե՛ ար տա սահ մա նի 
երկր նե րից հա վաք վել եք հա զար-հա զար ներ, 
որ  ներ կա գտնվեք այս սուրբ ա րա րո ղութ-
յա նը:

Սր բա լույս Մեռո նը պատ րաստ վում 
է բա ցա ռիկ ու շադ րութ յամբ և խ նամ քով, 
ա ղոթք նե րով ու ծի սա կան ա րա րո ղութ-
յուն նե րով: Գի տեք, ան շուշտ, սի րե լի՛ հա-
վա տաց յալ ներ, որ մեր Եկե ղե ցին Մե ռո նը 
պատ րաս տում է հիմ նա կա նում ձի թե նու 
յու ղից` ձի թա յու ղից, բայց մե ջը խառ նում է 
բա վա կա նա չափ բա լա սան, նաև` քա ռա սուն 
հա մե մունք նե րի և ծա ղիկ նե րի հյու թեր, ո րոնց 
մեջ կար ևոր տեղ են գրա վում վար դի յու ղը, 
նարն ջի և ծի րա նի յու ղերը: Մենք այս բո լո րը 
խառ նե ցինք այ սօր մեր օրհ նած սրբա լույս 
Մե ռո նի մեջ, և այս պի սով սրբա գործ վեց այն: 
Վստահ ենք, որ Աստ ված պի տի ըն դու նի մեր 
ա ղոթք նե րը, մեր  ուխ տը, և  այս Մե ռո նն իր 
սրբա րար զո րութ յամբ պի տի  բաշխ վի տա-
րի ներ-տա րի ներ շա րու նակ մեր ժո ղովր դի 
բո լոր զա վակ նե րին, ո րոնք մկրտութ յամբ 
դրոշմ վում են սրբա լույս Մե ռո նով:

Մեր իղձն ու մաղ թան քն է, որ հայ ժո-
ղովր դի մեջ ոչ մե կը չմնա ճա կա տն ա ռանց 
Մե ռո նի:

Մեր ժո ղո վուր դը հա վա տում է սրբա-
լույս Մե ռո նի սրբա րար զո րութ յա նը: Մենք 
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ևս հա վա տում ենք, որ Մե ռո նը սրբաց նում 
է, մաք րում, ազն վաց նում  մեր մար մի նն 
ու հո գին: Մեր ժո ղո վուր դը հա վա տում է 
սրբա լույս Մե ռո նի շնոր հա տու զո րութ յա նը` 
Սուրբ Մե ռո նի միջ նոր դութ յամբ Սուրբ Հո-
գին մեր ազ գի զա վակ նե րին բաշ խում է Իր 
շնորհ նե րը, այ սինքն` լույ սը գի տակ ցութ յան, 
ճա ռա գայ թը հան ճա րի և  բա րո յա կան ա ռա-
քի նութ յուն նե րը, ո րոն ցով զար դար ված է մեր 
ժո ղովր դի հո գի ն` տա կա վին այն օ րե րից, երբ 
Ս. Գ րի գոր Լու սա վո րի չը, հենց այս տեղ եր ևի, 
ա ռա ջին ան գամ Սուրբ Մե ռոն օրհ նեց, և  այդ 
օ րվանից այն սկսեց բաշխ վել:

Ե թե նկա տե ցիք, Մենք հա տուկ սա փո-
րով նոր Մե ռո նի մեջ խառ նե ցինք նաև հին 
Մե ռո նից մի մաս: Այդ նշա նա կում  է, որ դրա 
մեջ կար նաև մի մաս նիկ այն օրհն ված Մե-
ռո նից, որ սրբա ցավ Ս. Գ րի գոր Լու սա վոր չի 
օրհ նութ յամբ ու ձե ռամբ: Մեր ժո ղո վուր դը 
հա վա տում է սրբա լույս Մե ռո նի բու ժիչ զո-
րութ յա նը և, ա յո՛, Մենք էլ հա վա տում ենք, որ  
մեր մարմն ի տկա րութ յուն նե րը, մա նա վանդ 
մեր հո գե կա ն վեր քե րն ու վշ տե րը ա մոք վում 
են և մե ղմա նում, եր բեմն` նույ նիսկ բուժ վում 
սրբա լույս Մե ռո նի զո րութ յամբ:

Մեր ժո ղո վուր դը հա վա տում է, և մեր 
պատ մութ յունն էլ վկա յում է, որ սրբա լույս 
Մե ռոնն ու նի նաև եղ բայ րա րար զո րութ յուն, 
այ սինքն` բո լոր նրանք, ով քեր ըն դու նում են 
ի րենց ճա կա տին դրոշ մը այս Մե ռո նի, դառ-
նում են նույն Ե կե ղե ցու, նույն ազ գի ան բա-
ժա նե լի զա վակ նե րը, այս պի սով` հա րա զատ 

եղ բայր ներ: Հա մայն հայ ժո ղո վուր դը Սուրբ 
Մե ռո նով կազ մում է ան քակ տե լի մի եղ բայ-
րութ յուն` հոգ ևոր, մշա կու թա յին և ազ գա յին 
ի մաս տով: Այս մա նա վանդ թե լադ րանքն է և 
պատ գա մը մեր բազ մա դար յան պատ մութ-
յան:

Մեր ժո ղո վուր դը հա վա տում է նաև 
սրբա լույս Մե ռո նի խա ղաղա րար զո րութ-
յա նը: Սուրբ Մե ռո նի մի ջո ցով` Սուրբ Հոգ ու 
շնորհ նե րի  բաշ խու մով, հայ հա վա տաց յալ-
նե րի հո գի նե րը խա ղաղ վում են, ա ճում է 
սե րն ու եղ բայ րա կան ո գին նույն ժո ղովր դի 
զա վակ նե րի միջև, առ հա սա րակ մարդ կանց 
միջև:

Խո սում ենք մեր դա րաշր ջա նում խա-
ղա ղութ յան մա սին և ճի՛շտ ենք ա նում, որ 
խո սում ենք ու ա ղո թում: Ա ղո թում ենք վասն 
խա ղա ղութ յան ա մե նայն աշ խար հի: Բայց 
պետք չէ մո ռա նալ, այդ Հի սու սի Ա վե տա րանն 
է մեզ թե լադ րում և  ու սու ցա նում, որ ճշմա րիտ 
խա ղա ղութ յու նը սկիզբ է առ նում մարդ կանց 
հո գի նե րից: Հետ ևա բար` ա ղո թում ենք, որ 
այս Սուրբ Մե ռո նով խա ղա ղութ յուն իջ նի 
հայ ժո ղովր դի բո լոր զա վակ նե րի հո գի նե րի 
մեջ, ու այդ խա ղա ղութ յան ճա ռա գայ թու մը 
տա րած վի նաև մեր երկրի սահ ման նե րից 
այն կողմ, և  ի րա կա նա նա Աս տ ծո կամ քը` 
«յեր կիր խա ղա ղու թիւն, ի մար դիկ հա ճու-
թիւն»: Մա նա վանդ մենք, իբրև հայ ժո ղովր դի 
և  Ե կե ղե ցու զա վակ ներ, որ անց յա լում բա-
զում ան գամն եր մահ վան ան դուն դի առջև 
ենք գտնվել` պա տե րազ մի ար հա վիրք նե րի 
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շրջան ում, ինչ պես այդ պա տա հեց 1915-1916 
սև տա րի նե րին, հե րո սա կան մարտն չումն ե րի 
տա րի նե րին, Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ-
մի ըն թաց քում, մաղ թենք և  ա ղո թենք, որ 
աշ խար հը, ժո ղո վուրդ նե րն ու մար դիկ այլևս 
եր բեք ու եր բեք և  ոչ մեկ տեղ չտես նեն պա-
տե րազմն եր, ար յու նա հե ղութ յուն ներ, տի րի 
եղ բայ րութ յուն և հա մե րաշխ գոր ծակ ցութ-
յուն բո լոր ազ գե րի, պե տութ յուն նե րի միջև, 
եր ջան կութ յուն բո լո րին:

Սի րե լի՛ ժո ղո վուրդ, այս մաղ թան քով 
մեկ ան գամ ևս գո հութ յուն ենք մա տու ցում 
Աստ ծուն, որ Մեզ ար ժա նի ա րեց օրհ նե լու 
այ սօր Սուրբ Մե ռո նը մեր Ե կե ղե ցու և մեր 
ժո ղովր դի հա մար: Բո լո րի՜դ, բո լո րի՜դ, որ 
ներ կա եք այս տեղ և հա մայն մեր ժո ղովր դին` 
«օրհ նութ իւն աստ ուա ծա յին, լոյս եւ շ նորհք 
Հոգ ւոյն Սրբոյ, սէր ու խա ղա ղութ իւն Տեառն 
մե րոյ Յի սու սի Քրիս տո սի, այժմ եւ յա ւիտ
եան». ա մէն:
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ՎԱԶԳԵՆ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ԽՈՍՔԸ`
ԱՐՏԱՍԱՆՎԱԾ ՄԵՌՈՆՕՐՀՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԹԻՎ

(25 սեպ տեմ բերի, 1983 թ.)

«Էջ Միա ծինն ի Հօ րէ, եւ լոյս փա ռաց ընդ նմա»:

Հա յաս տան աշ խարհ ի ջավ Միա ծին Որ դին Ք րիս տոս, և ն րա հետ` լույ սը աստ վա ծա յին 
փառ քի, լույ սը Սուրբ Հո գու:

Այս տե սիլ քով կա ռուց վեց նվի րա կան Տա ճա րն այս` 303 թվա կա նին, ո րի կա մար նե րի տակ 
ենք հա վաք վել մենք բո լորս այ սօր: 

Այս տե սիլ քով է հայ ժո ղո վուր դն ապ րել, տքնել, ե րա զել ու գո յատ ևել հա զար յոթ հար յուր 
տա րի  շա րու նակ:

Այս տե սիլ քով  է ա ճել ու ծաղ կել գան ձա րա նը հայ ո գե կա նութ յան:
Այս տե սիլ քով է Հա յոց պատ մութ յու նը դար ձել մի հե րո սա կան դյու ցազներ գութ յուն` վասն 

Ք րիս տո սի և վասն ա զա տութ յան:
Մենք բո լորս` այ սօր ապ րող հա յերս  ի Հա յաս տան և  ի սփյուռս աշ խար հի, զա վակ ներն 

ենք Մեծ Լու սա վոր չի այս հրաշք տե սիլ քի, ժա ռան գորդ ներն ենք փա ռաց լույ սի:
Ա յո՛, ինչ պես մեր նախ նիք, մենք ևս հա վա տում ենք Միած ին Որ դու հետ Հա յոց աշ խարհ 

ի ջած փա ռաց լույ սին, Սուրբ Հո գու լույ սին, լույս, ո րով լու սա վոր ված է մեր ազ գի հո գին, լույս, 
ո րով շա ղախ վել են բո լոր վեհ ու խի զախ ի րա գոր ծումն ե րը մեր ազ գա յին պատ մութ յան:

Փա ռաց լույ սի նյու թա կան ու խորհր դա վոր ար տա հայ տութ յուն նե րից մեկն  է նաև Մյու-
ռո նը, ո րը մեր ժո ղո վուր դը կո չում է «սրբա լույս Մյու ռոն»:

Մենք հա վա տում ենք, որ այս օրհն ված Մյու ռո նի ա մեն մի կա թի լի մեջ շո ղում  է մի ճա-
ռա գայթ աստ վա ծա յին փա ռաց լույ սից, քա նի որ ա մեն ան գամ նոր Մյու ռո նի մեջ խառն վում 
է հին Մյու ռոն: Ա մեն նոր օրհն ված Մյու ռո նի մեջ կա մի մաս նիկ Սուրբ Գ րի գոր Լու սա վոր չի 
օրհ նած ա ռա ջին Մյու ռո նից:

Արդ, բազ կա տա րած ա ղո թում ենք այ սօր ձեզ հետ միա սին, որ մեր ա ղերս նե րով բաց վեն 
ո ղոր մութ յան դռնե րը երկն քի, և Սուրբ Հո գու աստ վա ծա յին զո րութ յու նն ա ռա տա պես իջ նի  
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Մեր օրհ նած այս նոր Մյու ռո նի վրա, և ն րա-
նով բաշխ վեն Սուրբ Հո գու շնորհ նե րը` մեր 
ե կե ղե ցի նե րին, հա մայն մեր հա վա տաց յալ 
ժո ղովր դին ի Հայաս տան և  ի սփյուռս աշ-
խար հի:

Թո՛ղ այս սրբա լույս Մյու ռո նով ա վե լի 
ու ա վե լի լու սա վոր վի հո գին և կյան քի ճա-
նա պար հը հայ հա վա տաց յալ նե րի, ա ռա վել 
պայ ծա ռա նա մեր ժո ղովր դի քրիս տո նեա կան 
հո գին:

Այս լու սա փայլ Մյու ռո նով թող էլ ա վե լի 
ամ րապնդ վեն սերն ու միութ յու նը մեր Մայր 
Ե կե ղե ցու և ժո ղովր դի:

Այս զմրուխտ Մյու ռո նով մեր ժո ղովր դի 
կյան քը թող դառ նա էլ ա վե լի օ ծուն` Սուրբ 
Հո գու շնորհ նե րով, Սուրբ Հո գու լու սա վո րող, 
մխի թա րող  ու խա ղա րար շնորհ նե րով: 

Ա վե լի լույս, ա վե լի խա ղա ղութ յուն մեր 
Եկե ղե ցու զա վակ նե րին և ն րանց հա մայ նա-
կան ազ գա յին կյան քին: 

Ա վե լի լույս, ա վե լի խա ղա ղութ յուն հա-
մայն աշ խար հին, որ մեր օրերին այն քան 
մթագ նած է ու խռո վա հույզ:

Թո՛ղ խոր տակ վեն մա նա վանդ պա տե-
րազ մի բո լոր զեն քե րը, և թո՛ղ խա ղաղ վեն 
մահ ու ա վեր սեր մա նող ու ժե րը չա րի:

Թո՛ղ այս Մյու ռո նի շնորհ նե րով լսե լի 
դառ նա աշ խար հին Աստծո սաս տը` «Ո՞ւր է 
Ա բել, եղ բայ րը քո»:

Խա ղա ղութ յան ա ղավ ին ար դար թող 
ա զատ սա վառ նի աշ խար հից աշ խարհ` ա վե-
տե լով բո լոր մարդ կանց, բո լոր ազ գութ յուն-

նե րին` սեր, եղ բայ րութ յուն և կ յանք ներ դաշ-
նակ:

 Հ րաշ քի ու ե րա զան քի այս սրբա զան 
պա հին, ես` Հայ րա պե տը Հա յոց, բազ կա տա-
րած ա ղո թում եմ. « Մար դա սեր Աս տված, տո՛ւր 
աշ խար հիս խա ղա ղութ յուն, ազ գիս հա յոց սեր, 
միութ յուն».

«Եւ արդ` Տէր ո ղոր մու թեան, Հայր լու սոյ եւ  
աղ բիւր ա մե նայն բա րու թեանց, ա ռա քեա՛  զա
մե նա զօր Հո գիդ քո սուրբ յա ռա ջադ րեալ Մե
ռոնս, եւ  ա րա՛ զսա յօ ծումն սրբու թեան, շնորհք 
հոգ եւոր, կեանք կե նաց մե րոց, պա հա պան եւ 
սր բա րար հոգ ւոյն եւ մարմն ոյ իւղ ցնծու թեան... 
զգեստ լու սա ւոր, սրբու թիւն հոգ ւոց եւ մարմն ոց, 
շնորհք հոգ եւո րա կան, կնիք ար դա րու թեան, 
զէն հա ւա տոյ եւ խա ղա ղու թեան, ոգ ւոց փրկու
թիւն, ու րա խու թիւն յա ւի տե նա կան, զի որ ոք 
օծ ցի  ի սմա նէ` վերս տին ծննդեան իւ ղովս, 
ա ռա ջի կա լով քեզ յա ւուրն դա տաս տա նի` 
փայ լես ցի որ պէս զաս տեղս երկ նից ի պայ ծա
ռու թիւն սրբոց». ա մեն:     
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ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ Տ. Տ. ՎԱԶԳԷՆ Ա.-Ի 
ԽՕՍՔԸ ՄԻՒՌՈՆՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԱՌԹԻՒ

(29 սեպ տեմ բերի, 1991 թ.)

Յա նուն Հօր եւ Որդ ւոյ եւ Հոգ ւոյն Սր բոյ. ա մէն:

«Էջ Միա ծինն ի Հօ րէ եւ լոյս փա ռաց ընդ նմա»:

Սի րե ցեա՛լ հոգ ևոր զա ւակ ներ մեր,
Այ սօր, երբ Սուրբ Էջ միած նի կա մար նե րի տակ հա ւա քո ւած, օրհ նե ցինք սրբա լոյս Միւռո-

նը, յի շե ցինք, որ շատ դա րեր ա ռաջ Սուրբն Գ րի գոր մեր Լու սա ւոր չի հրաշք տե սիլ քով, ի ջաւ 
այս տեղ Որ դին Աս տու ծոյ` Փր կիչն մեր Ք րիս տոս, և ն րա հետ` լոյ սը փառ քի:

Այդ պէս է, որ Հա յաս տա նում հռչա կո ւեց քրիս տո նէա կան հա ւատ քը իբրև պաշ տօ նա կան 
կրօ նը հա մայն հայ ազ գի, ո րի ծո ցում, դեռևս ա ռա քե լա կան դա րից, սկսել է տա րա ծուել սուրբ 
Ա ւե տա րա նի աս տո ւա ծա յին խօս քը:  Բայց մա նա ւանդ Սուրբ Գ րի գոր Լու սա ւոր չի քա րոզ չու-
թեամբ ու հրա շա լի գոր ծու նէու թեամբ, հա յոց Տր դատ թա գա ւո րի դար ձով և մկրտու թեամբ նոր 
հա ւատ քը վերջ նա պէս յաղ թա նա կեց, և հիմ քը դրո ւեց ու կազ մա կեր պուեց Հայաս տա նեայց  
Ա ռա քե լա կան Սուրբ Ե կե ղե ցին` կենտ րոն ու նե նա լով հենց այս տե ղը, ուր ի ջել էր Միա ծին Որ-
դին Աս տու ծոյ:

Այդ օ րո ւա նից հայ ժո ղո վուր դի հո գու աշ խար հն սկսեց շա ղա խո ւել Ք րիս տո սի Ա ւե տա-
րա նի լոյ սով:

Այդ օ րո ւա նից հայ ժո ղո վուր դն սկսեց ապ րել հոգ ևոր նոր վե րած նունդ:
Այդ օ րո ւա նից հայ ժո ղո վուր դն սկսեց պայ ծա ռա կեր պո ւել և դառ նալ ստեղ ծա րար ազ-

գու թիւն:
Վ կայ է պատ մու թիւ նը, որ քրիս տո նէու թեամբ հայ ազ գը դար ձաւ հա մաշ խար հա յին եր ևոյթ:
Ա յո՛, հա մաշ խար հա յին եր ևոյթ, նախ` ո րով հետև նա ա ռա ջի նն էր, որ 301 թո ւա կա նին իր 

սիր տը բա ցեց Ք րիս տո սի Ա ւե տա րա նի լոյ սին, ու նոր հա ւատ քը հռչա կո ւեց ազ գա յին պե տա-
կան կրօն, իսկ հա յոց Տր դատ ար քան ե ղաւ ա ռա ջին թա գա ւո րը, ո րը մկրտո ւեց քրիս տո նեայ:

Ինչ պէս յայտ նի է, 313 թո ւա կա նին Հ ռո մի կայս րը` Կոս տան դիա նոս, Մի լա նի հրո վար տա-
կով քրիս տո նէու թիւ նը  հռչա կեց լոկ ար տօ նեալ կրօն Հ ռո մեա կան կայս րու թեան տա րած քում, 
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և  ին քը մկրտո ւեց շուրջ տա սը տա րի յե տոյ 
միայն:

Հայ ժո ղո վուր դը քրիս տո նէութ եամբ 
դար ձաւ հա մաշ խար հա յին ե րև ոյթ նաև իր 
հին գե րորդ դա րի Ոս կե դա րով, երբ  աշ խար-
հում կազ մա ւո րո ւեց ու ճա ռա գայ թեց մի նոր 
մշա կոյթ, ազ գա յին ինք նա տիպ մի նոր ո գե-
կա նու թիւն, ո րի ստեղ ծած ար ժէք նե րն ի րենց 
մնա յուն տեղն են գրա ւել մի ջազ գա յին քա-
ղա քակր թու թեան պատ մու թեան մէջ` մինչև 
մեր օ րե րը:

Եւ, վեր ջա պէս, հայ ժո ղո վուր դը քրիս-
տո նէութ եամբ դար ձաւ հա մաշ խար հա յին 
երևոյթ նաև Վար դա նանց պա տե րազ մով, 
որ աշ խար հի պատ մու թեան հո րի զո նի վրայ 
հան դի սա ցաւ ա ռա ջին պա տե րազ մը վասն 
խղճի, վասն հա ւա տի ա զա տու թեան: Վար-
դա նանց նա հա տա կու թիւ նը հա յոց պատ մու-
թեան մէջ մնաց մինչև մեր օ րե րը` խորհր դա-
նի շը մեր ազ գի ա զա տա տենչ ո գու, մեր ազ գի 
ան կա խու թեան տեն չի: Այս օ րե րին, երբ Մայր 
հայ րե նի քը հռչա կել է իր պե տա կան ան-
կա խու թիւ նը, Հայ Ա ռա քե լա կան Ե կե ղե ցին 
բարձ րա ղա ղակ ող ջու նում է այդ հռչա կու մը` 
այն գի տակ ցու մով, որ ին քը` Հայ Ե կե ղե ցին, 
իր սկզբնա ւոր ման ժա մա նա կա նե րից մինչև 
մեր ժա մա նակ նե րը պա հել-պահ պա նել  է 
ան կա խու թեան գա ղա փա րը հոգևոր կե անքի 
մա կար դա կի վրայ: Դա րեր շա րու նակ բռնա-
տէ րե րի լծի տակ հայ հա ւա տա ցեա լն ինքն  
ի րեն զգա ցել է ա զատ ու ան կախ միայն իր 
մայր Ե կե ղե ցու կա մար նե րի ներ քոյ:

Ար դար է հետ ևա բար` Հայ Ե կե ղե ցին 
ճա նա չո ւի նա խավ կան, նա խա կա րա պե տը 
մերօ րեայ պե տա կան ան կա խու թեան:

Հայ Ե կե ղե ցին, ինք նիշ խա նու թեան ու 
ան կա խու թեան գա ղա փա րն ի րա կա նաց րել 
է դա րեր շա րու նակ նաև այլ ե կե ղե ցի նե րի 
հետ իր յա րա բե րու թիւն նե րի ճա նա պար հին:

Ք րիս տո նեայ մեծ եկե ղե ցի ներ, Բ յու-
զան դա կան շրջա նից սկսած, յա ճախ ձգտել 
են իշ խել Հայ Ե կե ղե ցու և հայ ժո ղովր դի 
հո գու վրայ ու խա փա նել նրա ազ գա յին 
ո գե կա նու թեան ան կա խու թիւ նը: Այդ տե-
սա կե տից Հայ Ե կե ղե ցու պատ մու թիւ նը մի 
հե րո սա մարտ է` ընդ դէմ օ տար եկե ղե ցի նե րի 
նո ւա ճո ղա կան ձգտումն ե րի:

Հայ Ա ռա քե լա կան Ե կե ղե ցին այ սօր ևս 
եղ բայ րա կան սի րա լիր յա րա բե րու թիւն ներ է 
կա մե նում պա հել  քրիս տո նեայ  Քոյր ե կե ղե-
ցի նե րի հետ` է կու մե նիկ ո գով, սրբու թեամբ 
պահ պա նե լով սա կայն իր դա ւա նան քը և  իր 
ներ քին վար չակազ մա կերպ չա կան ազ գա-
յին ան կա խու թիւ նը: Հայ ժո ղո վուր դը եր բէք 
պի տի չկա մե նայ  կախ ման մէջ լի նել այլ 
ե կե ղե ցա կան կենտ րոն նե րից և եր բէք պի տի 
չհան դուր ժի, որ այլ ե կեղե ցի ներ մար դոր սու-
թեամբ զբա ղո ւեն մեր ազ գի ծո ցում` Հայաս-
տա նում թէ Սփիւռ քում:

Հայ Ա ռա քե լա կան Ե կե ղե ցին հնա գոյն 
վա ւե րա կան քրիս տո նէա կան  ե կե ղե ցի նե րից 
մէկն է և կա րի քը չու նի դրսից կրօ նա կան-ե-
կե ղե ցա կան ուս մունք ներ մու ծե լու: 
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Այ սօր, մեր ան կախ պե տու թեան հռչա-
կու մով, այժ մէու թիւն է ստա նում նաև հայ 
ազ գի Ե կե ղե ցու հոգ ևոր ան կա խու թեան 
ամ րապնդ ման  հրա մա յա կա նը` իբրև հայ ժո-
ղովր դի միակ հա րա զատ Ե կե ղե ցին` ան կախ 
կրօ նա կան օ տար կենտ րոն նե րից: 

Մեր նոր ինք նիշ խան պե տու թեան ան-
կա խու թեան հիմ քե րից մէկն է նաև հայ ազ գի 
Եկե ղե ցու ան կա խու թիւ նն ու ինք նիշ խա նու-
թիւ նը:

Մենք դա ւա նում ենք հա ւա տամ քը` մէ՛կ 
ա զատ ազ գու թիւն, մէ՛կ ան կախ պե տու թիւն, 
մէ՛կ ան կախ ազ գա յին Ե կե ղե ցի:

Այս հա ւա տամ քով, այս գի տակ ցու-
թեամբ, Սուրբ Հո գու զօ րու թեամբ օրհ նո ւած 
այս սրբա լոյս Միւ ռո նը Մենք հռչա կում ենք 
«ան կա խու թեան Միւ ռոն»:

Հա յե՛ր, հոգ ևոր զա ւակ ներ մեր, այս 
սրբա զան Միւ ռո նով միա ցէ՛ք, եղ բայ րա ցէ՛ք, 
ե ղէք մէ՛կ կամք, ե ղէք մէ՛կ ու րա խու թիւն, ե ղէք 
մէ՛կ ցաւ: Ե ղէք մէ՛կ ազգ, մէ՛կ ըն տա նիք, մէ՛կ 
ժայ ռա ցած եր դում և հա ւա տա ցէ՛ք մեր այս 
մի բուռ հայ րե նի հո ղին ու նրա գա լի քին` 
սուրբգրա կան Ա րա րա տի հա յեաց քի տակ` 
Սուրբ Էջ միած նի օրհ նու թեան ներ քոյ:

« Քան զի ո՞վ է մեր յոյս, կամ խնդու թիւն 
կամ պսակ պար ծա նաց մե րոց, ե թէ ոչ դուք 
ժո ղո վուրդ մեր, ա ռա ջի Տեառն մե րոյ Յի սու
սի Ք րիս տո սի ի նո րա գալս տեանն: Զի դուք 
էք փառք մեր եւ խն դու թիւն» (Ա. Թե սաղ. Բ. 
1920). այժմ եւ միշտ. ա մէն:                       



21

ՄԻՒՌՈՆՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ - 2015, Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆ

Ս. ՄԻՒՌՈՆԸ ԱՌՆՉԵԼ ԿԵԱՆՔԻՆ
(Ի պատրաստութիւն Միւռոնօրհնէքի, Ս. Էջմիածնի մէջ)

  Հինգ տա րի  ա ռաջ Մայր Ա թոռ Ս. Էջ միած նի Տա ճա րի մուտ քին` շքե ղա շուք բե մի վրայ, 
հա յոց ե ռա գոյն դրօ շի տակ, կանգ նել էի իմ եր ջան կա յի շա տակ նա խոր դին` Վազ գէն Ա. Ա մե նայն 
Հա յոց Կա թո ղի կո սի կող քին, և  որ պէս Կա թո ղի կոս Մե ծի Տանն Կի լի կիոյ` սիրտս իր սրտին 
ըն դե լու զած, ա ղօթքս իր ա ղօթ քին միա խառ նած, կը մաս նակ ցէի, պատ մու թեան մէջ ա ռա ջին 
ան գամ ըլ լա լով, Միւ ռո նօրհ նէ քի այն բա ցա ռիկ ա րա րո ղու թեան, որ ա ռա ջին ան գամ կը կա տա-
րո ւէր վե րան կա խա ցեալ հայ րե նի քի հո ղին վրայ` ի ներ կա յու թեան Հա յոց պե տու թեան ա ռա ջին 
սպա սա ւո րին` Խորհր դա րա նի նա խա գա հին` Լև ոն Տէր- Պետ րո սեա նի, պե տա կան ա ւա գա նիին 
ու բազ մա հա զար հա ւա տա ցեալ նե րու:
  Հինգ տա րի  ետք, աս տո ւա ծա յին ան նա խա տե սե լի և ան ճա ռե լի տնօ րի նու թեամբ, ահա 
կը պատ րաս տո ւիմ յա ռա ջի կայ սեպ տեմ բե րի 8-ին կա տա րե լու իմ ա ռա ջին օրհ նու թիւ նը Ս. 
Միւ ռո նի` որ պէս Կա թո ղի կոս Ա մե նայն Հա յոց:
  Սիրտս լե ցուն է յու զումն ա խառն ապ րումն ե րով: Եւ ա ռա ջին այս խօս քը, որ կ ՚ուղ ղեմ հայ 
ժո ղո վուր դին` ի պատ րաս տու թիւն հո գև որ այդ մեծ կո չուն քին, առ Աս տո ւած գո հա բա նա կան 
և հայ ցո ղա կան զգա ցումն ե րով է ներ թա փան ցո ւած:
 «Ո՜վ Տէր Աս տո ւած, Հայր բա րեխ նամ, ար ժա նի ը րէ զիս այս մեծ պա տի ւին, ան տե սա նե լի 
ձեռ քե րուդ ա մե նա զօր ոյ ժը դիր տե սա նե լի և տկա րա զօր ձեռ քե րուս մէջ. Ս. Գ րի գոր Լու սա ւոր-
չի Ա ջին խորհր դա գործ հպու մը մատ նե րուս թող ըլ լայ բա լա սան նո ւաս տու թեանս և բե րէ ին ծի 
նա խորդ նե րուս ո գե ղէն հա ղոր դու թեան ոյ ժը, որ պէս զի երբ սեպ տեմ բե րին «Օրհ նես ցի և օծ ցի 
և սրբես ցի Միւ ռոնս այս... Սր բոյ Լու սա ւոր չի Ա ջով...» բա ռերն ար տա սա նեմ Ս. Էջ միած նի այս 
ո գե շունչ սրբա վայ րի բաց երկին քին տակ, Ս. Հո գիդ, որ պէս ցօղ երկ նա յին, իջ նէ և կեն սաց նէ 
իւղն ա նու շա հոտ և զայն վե րա ծէ Քո Օ ծեալ Որդ ւոյդ` Ք րիս տո սի շնոր հաց աղ բիւ րի ի կեանս 
«փոք րիկ հօտ»-ին Հա յոց` ի Մայր Հա յաս տան, յԱր ցախ և ի ծագս մեր ձա ւոր և հե ռա ւոր աշ-
խար հաց Ս փիւռք ա նո ւա նեա լ»:
  Սի րե լի՛ հա ւա տա ցեալք, ա հա հինգ տա րի ներ սա հե ցան այն պատ մա կան օ րէն աս դին, 
երբ Վազ գէն ան մո ռա նա լի Կա թո ղի կո սը «ան կա խու թեան Միւ ռո ն» հռչա կեց իր վեր ջին օրհ-
նած Միւ ռո նը... Փառք տանք Աս տու ծոյ և պա տիւ ըն ծա յենք բո լոր վաս տա կա ւո րաց` մե ծաց և 
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փո քունց, ա րանց և կա նանց, ծե րոց և տղա-
յոց, հա յազ գեաց և օ տա րազ գի բա րե կա մաց, 
ո րոնք ի րենց «լու մա յ»-ն դրին Հա յոց պատ-
մու թեան կեն սա շարժ և յա րա կերտ գան ձա-
տան այս վեր ջին հնգա մեայ գան ձարկ ղին 
մէջ, և հա յոց Սուրբ Միւ ռո նով օրհ նեալ ան-
կախ Հան րա պե տու թիւ նը մնաց անվ տանգ, 
քայ լեց յա ռա ջա դէմ և ամ րա ցաւ խո րագ նաց:
 Չ գի տեմ` ի՞նչ բառ գտնել սեպ տեմ բե րի 
8-ին բնո րո շե լու հա մար իմ ա ռա ջին օրհ նե-
լիք այս Միւ ռո նը: Բայց կը զգամ հո գիիս մէջ 
ապ րում նե րէ, զգա ցում նե րէ, խո կում նե րէ, 
միա մեայ փոր ձա ռու թե նէ, ա չա լուրջ դի տար-
կու թե նէ ծա գումն ա ւո րո ւող գա ղա փար նե րու 
շար ժու մը` վե րա ծաղ կում, վե րա նո րո գում, 
հա յու թեան վե րա բա ղար ջա ւո րում, վե րա-
կանգն ման զար գա ցում և այլ յա րա կից բա-
ռե րու կեր պա ւո րու մով տա րա ղե լի: 
 Այ սօր Մայր Ա թոռ Ս. Էջ միա ծի նը` ողջ 
հա յու թեան հա ւատ քի սիր տը, նոր տրո փիւն-
նե րով կը բա բա խէ: Մեր դա րա շունչ ե կե ղե-
ցա կան, հո գև որ, ծի սա կան ա ւան դոյթ նե րը, 
Աստո ւա ծա շունչ մա տեա նով ներշն չո ւած և 
մեր հայ հո գիի ստեղ ծա գոր ծա կան մշա կու-
թա յին ար ժէք նե րով սննդա ւո րո ւած, վերս տին 
կը զարթ նուն մեր ժո ղո վուր դի կեան քին մէջ: 
Գար նան շունչն է, որ նոր թար մու թեամբ կը 
պայ ծա ռաց նէ, կը խմո րէ մեր կեան քը: Եօ թա-
նա սուն տա րի նե րու թմբի րը, ծա ռին վրայ կոշ-
կոռ դար ձած կե ղև ի նման, օ րէ օր կը չոր նայ ու 
կը ճա քի, աշ նան դե ղինն ու ձմռան մե ռե լա յին 
ըն դար մու թիւ նը կը չքա նան` կեն սայ նու թեան 

խորհր դա նիշ վառ կա նա չին զի ջե լով ի րենց 
եօթ տա սա նա մեայ տի րա պե տու թիւ նը: Ա ւե-
տա րա նա կան խօս քով` թզե նիին ոս տե րն 
սկսած են կակ ղա նալ, և մերձ է ա մառն` լիու-
թեան և պա րար տու թեան օ րը: Ա յո՛, « Մեր 
Հայ րե նի ք»-ը նոր շեշտ կը զգե նու, վառ վառ 
ձայ նե րով կը հնչէ, ո րով հե տև մեր հայ րե նի քը 
կ ՚եր թայ յա ռաջ` մեր նա հա տակ նե րու կտա-
կին հա ւա տա րիմ` ապ րող սե րուն դին սպա սա-
ւոր և գա լիք սե րունդ նե րուն կտա կա պար գև:
 Վե րա զարթ նու մի պահն է այս, ա յո՛, 
բայց ոչ դիւ րին ժա մա նակ, ո՛չ հեշտ շրջա-
փո խու թիւն: Զարթ նու լն ու նի ի րե՛ն յա տուկ 
դժո ւա րու թիւն ներն ու փոր ձու թիւն նե րը: 
Բայց  ի՞նչ փոյթ: Աս տո ւա ծա դիր կար գի ըն-
թաց քը չի կրնար խա փա նո ւիլ: Բայց կեն սա-
կան է, նոյն քան աս տո ւա ծա դիր օ րէնք, որ 
մենք` մար դիկս, գիտ նանք գոր ծա կից նե րն 
ըլ լալ Աս տու ծոյ, այն պէս, ինչ պէս երբ Ինք 
Ե կե ղե ցին տնկեց աշ խար հի և Հա յաս տա նի 
մէջ, «ժիր մշակ ք» և «մատ ռո ւակ ք» հա նեց 
«հայ րա տունկ այգ ւոյ ն»` ա ռա քեալ ներ, հայ-
րա պետ ներ, վար դա պետ ներ, քա հա նա ներ, 
սար կա վագ ներ, աշ խար հա կան սպա սա ւոր-
ներ, Ե կե ղեց ւոյ հա ւա տա ւոր և հա ւա տա րիմ 
ան դամն եր:

* * * *

 Ա ւե տա րա նի մէջ սքան չե լի դրո ւագ 
մը կայ` կեն դա նի հա րա զա տու թեամբ պատ-
մուած. Յի սուս իր քա րո զչու թեան և ժո ղովր-
դա կան ծա ռա յու թեան սկիզ բը, օր մը, երբ իր 
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ծննդա վայր Նա զա րէթ քա ղաքն էր այ ցե լած` 
Գա լի լիոյ նա հան գին մէջ, սի նա կոկ գնաց` 
ըստ իր ազ գի կրօ նա կան ա ւան դու թեան և 
ըստ իր անձ նա կան սո վո րու թեան: Երբ հրա-
ւի րո ւե ցաւ օ րո ւան սուրբգ րա յին ըն թեր ցու մը 
կա տա րե լու, բա ցաւ Ե սա յի մար գա րէի գրքի 
այն բա ժի նը, ուր ը սո ւած էր. « Տի րոջ հո գին 
իմ վրայ է, ո րով հե տև զիս օ ծեց և ղրկեց` 
աղ քատ նե րուն փրկու թեան ա ւե տի սը տա լու, 
սրտով կոտ րո ւած նե րը բժշկե լու, գե րի նե րուն 
ա զա տու թիւն շնոր հե լու, կոյ րե րուն տե սո ղու-
թիւն ըն ծա յե լու, կե ղե քո ւած նե րուն ի րա ւուն քը 
հաս տա տե լու, և յայ տա րա րե լու, թէ այ լևս 
ե կած է ժա մա նա կը Տի րոջ փրկու թեա ն»:
Ք րիս տոս Ի՛նքն է Օ ծեա լը, ո՛չ սոսկ իբ րեւ 
բառ (Ք րիս տոս), այլ` որ պէս ա ռա քե լու թիւն: 
Աս տու ծոյ Օ ծեա լը, որ իր աս տո ւա ծա յին ան-
տե սա նե լի և ան շօ շա փե լի բնու թիւ նը խառ-
նեց-միա ցուց մեր մարդ կա յին բնու թեան, 
ե ղաւ Միւ ռոն, նիւ թին մէջ հո գի, որ կեր պա-
րա նա փո խեց մեր ողջ գո յու թիւ նը:
 Սուրբ  Իւ ղը` Միւ ռոը, «այս նիւ թե ղէն 
զան գո ւա ծը պան ծա լի պատ կերն է երկն քի 
Արար չի դ» (Ս. Գ րի գոր Նա րե կա ցի): Եւ ինչ-
պէս Ա րա րի չը ա րա րիչ է իր ա րա րած նե րով, 
այն պէս և իւ ղը Միւ ռոն է իր ա ռա քի նա գործ 
զօ րու թեամբ: Իւ ղը իւղ չէ իւ ղին հա մար, իւ ղը 
իւղ է մե՛զ հա մար, երբ կ ՚ըլ լայ Միւ ռոն, կը 
դառ նայ, նոյն Ս. Գ րի գոր Նա րե կա ցիի բա ռով, 
«ո ղոր մու թիւ ն», այ սինքն` կը ճա ռա գայ թէ՛ մեր 
կեան քին մէջ, կը մարմն ա ւո րո ւի մեր գործե-
րով, կը զար դա րուի ա ռա քի նու թեան գոյ նով, 

կը դրոշ մո ւի բա րու թեան բնու թա գի ծով և կը 
պտղա բե րո ւի եր ջան կու թեան բա րիք ներվ: 
Նոյն աս տո ւա ծա մերձ և սրբա գիր բա նաս-
տեղ ծը կ ՚ը սէ. «Ինչ պէս խա ւարը` լոյ սին, ցա ւը` 
ա ռող ջու թեան, գի շե րը` ցե րե կին, մա հը կեան-
քին հետ չեն կրնար միա սին  ըլ լալ, այն պէս 
և այս աս տո ւա ծա պար գև ի րին (Ս. Միւ ռո նին) 
առ ջև կը խա փա նո ւին և բնա ջինջ կ ՚ըլ լան չա-
րին բո լոր գոր ծե րը» ( Բան. ՂԵ. 14):
 Հե տև ա բար` Միւ ռո նը, որ պի տի օրհ-
նենք Ս. Էջ միած նի մէջ, թող չըլ լայ զուտ 
ե կե ղե ցա կան, ազ գա յին, սրբա կան, ծի սա-
կան ա ւան դու թիւն: Թող դառ նայ կեան քին 
մէջ թարգ մա նո ւող հո գե կան ու ազ գա յին 
բա րեշր ջու թիւն: Ք րիս տոս Օ ծեա լը ե կաւ և 
իր Օ ծո ւածն ըլ լա լը ար տա յայ տեց աղ քատ-
նե րուն, սրտով բե կո ւած նե րուն, ճնշո ւած նե-
րուն, զրկեալ նե րուն, գե րի նե րուն, կոյ րե րուն 
հա մար յոյս և լոյս դառ նա լով, դեղ և դար ման 
հան դի սա նա լով, բա րիք և փրկու թիւն բե րե-
լով:
 Այս պէս և մենք, երբ կը պատ րաս տո-
ւինք Ս. Միւ ռո նի օրհ նու թեան, ո՛ւր ալ ըլ լանք` 
Մայր Հա յաս տա նի մէջ թէ Ար ցա խի, Կով կա-
սի մէջ թէ Ռու սաս տա նի, Եւ րո պա յի մէջ` թէ՛ 
Արև ե լեան, թէ՛ Ա րևմ տեան, Ա մե րի կա յի մէջ` 
թէ՛ Հիւ սի սա յին և թէ՛ Հա րա ւա յին, Ծայ րա գոյն 
թէ Մի ջին Ա րև ել քի մէջ, այս նոր Միւ ռո նին 
մէ ջէն զգանք և տես նե՛նք մեր ողջ հա յու թեան 
հո գե կան վե րա նո րո գու մը, վե րա բիւ րե ղա ցու-
մը: Չարն ու մեղ քը մերն են, որ քան` բա րին և 
սրբու թիւ նը: Մե ղան չե լը, սայ թա քի լը, մո լո րի-
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լը, պա ռակ տի լը մեր կեան քին մէջ ի րո ղա կան 
տար րեր են, բայց մեր բնա տիպ ինք նու թեան 
կը պատ կա նին վե րա կանգ նի լը, վե րա կազ-
մո ւի լը, վե րամ բող ջա նա լը, վե րա ռող ջա նա լը, 
վերս տին հա րա զա տա նա լը մենք մեզ հետ: 
Հայ րե նիքն ու հա յու թիւ նը վէր քեր ու ցա ւեր 
դեռ շատ ու նին. սր տով բե կեալ նե րու թի ւը 
դեռ ստո ւար է և բազ մա տե սակ. ամ պե րը 
դեռ բո լո րո վին չեն փա րա տած. գե տե րը դեռ 
չեն վա րա րած. ծո վե րը դեռ չեն խա ղա ղած. 
դաշ տե րը դեռ լիո վին չեն ա կօ սո ւած. գոր ծա-
տե ղի նե րուն մէջ դեռ շատ ժանգ կայ կա պած. 
ղօ ղանջ նե րը դեռ չեն հա մա զանգ ու ներ դաշ-
նակ. միտ քե րը դեռ չեն յստա կո ւած, կամ քե-
րը դեռ չեն վե րագ տած ի րենց առ հա ւա կան 
պրկու թիւ նը. հո գի նե րուն մէջ դեռ խռովք կայ, 
սիր տե րուն մէջ դեռ վիշ տե րը չեն ա մո քո ւած, 
հո րի զո նը դեռ չէ այն պէս պարզ ու լու սա գիծ:
Եւ ա հա Միւ ռո նը այս բո լո րին մէջ յոյ սի ցոլք 
է, լոյ սի շող է, բա լասան է բո լոր ա նոնց հա-
մար, ո րոնք ազգն ու հայ րե նի քը, Ե կե ղե ցին 
և հա ւատ քը, լե զուն ու մշա կոյ թը ու նին ի րենց 
գո յու թեան և կեան քին մէջ ըն դե լու զո ւած:
 Օ րէ օր դէ պի լոյս ըն թա ցող մեր այս 
նոր դա րաշր ջա նին` ան կա խու թեան և ա զա-
տու թեան այս յա ռա ջագ նաց ճա նա պար հին 
վրայ, ա ղօ թենք և զգանք, մտա ծենք ու գոր-
ծենք այն պէս, որ լոյ սի բո ցին ա ռա ւել կեանք 
տանք մեր սե փա կան շուն չո վը, մա նա ւանդ 
ա՛յս օրե րուն (և գա լիք տա րի նե րուն), երբ 
մտած ենք մեր Սուրբ Ե կե ղեց ւոյ պաշ տօ նա-
կան հիմն ադ րու թեան 1700-ա մեա կի տօ նա-

կա տա րու թեան ըն թաց քին մէջ: Մեր ոյ ժե րը 
բազ մա պատ կե լու և ի գործ ար կա նե լու հրա-
մա յա կա նին առ ջև ենք բո լորս անխ տիր:

 * * * *

 Ք րիս տո նէա կան պատ մու թեան երկ-
րորդ հա զա րա մեա կի փակ ման հանգ րո-
ւա նին վրայ ենք կանգ նած: Ե կե ղե ցա կան 
կա նո նա կան ա ւան դու թեամբ դի տո ւած` այս 
Միւ ռո նօրհ նէ քը (սեպ տեմ բե րի 8, 1996, ի Ս. 
Էջ միա ծին) Ի. դա րու վեր ջին Միւ ռո նօրհ նէ քը 
պի տի ըլ լայ` եր րորդ հա զա րա մեա կի ար շա լոյ-
սին թող նե լով  յա ջորդ  Միւ ռո նի օրհ նու թիւ նը:
 Ե կէ՛ք  այն պէս պատ րաս տո ւինք, որ 
այս նո րօրհ նեալ Միւ ռո նը դառ նայ ո՛չ ա ւան-
դու թեան Միւ ռոն, ա ւան դա կան սո վո րոյթ` 
յա ճախ ձև ա կա նու թեան պա րա գա յա կա նու-
թեամբ յատ կան շո ւած, այլ դառ նայ կեանքի՛ 
Միւ ռոն, նո՛ր կեան քին, նո րա ցո՛ղ կեան քին, 
պայ ծա ռա կեր պո ւո՛ղ կեան քին` մեր հայ րե-
նի քին մէջ` մեր ան կախ պե տա կա նու թեան 
ամ րաց ման և զար գաց ման հե ռան կա րով, 
Մայր Ա թոռ Ս. Էջ միած նի «նո րա փե տուր զար-
դար մամ բ» և ողջ հա յու թեան ու հա մայն Հայ 
Ե կե ղեց ւոյ պայ ծա ռա կեր պու թեան տե սիլ քով` 
ի Մայր Հա յաս տան և ի ծագս աշ խար հի:     

ԳԱՐԵԳԻՆ Ա. 
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ

(«Էջ միա ծի ն», 1996, Թ., էջ  19-23)





ՄԻՒՌՈՆՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ - 2015, Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆ



27

ՄԻՒՌՈՆՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ - 2015, Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆ

ՄԻՒՌՈՆ ՎԵՐԱԾՆՆԴԵԱՆ
ԳԱՐԵԳԻՆ Ա. ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ 

ՔԱՐՈԶԸ ՄԻՒՌՈՆՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ ԱՌԹԻՒ
(8 սեպտեմբերի, 1996 թ., ի Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին)

«Ո՛վ Տէր Աս տո ւած, 
Ս. Հոգ ւոյդ ա մե նա սուրբ զօ րու թեամ բը
 Թող այս իւ ղը լի նի`
Բերկ րան քի իւղ,
Լու սա ւոր օ ծում,
Հո գի նե րի և մար մին նե րի սրբու թիւն,
Հոգ ևո րա կան շնորք,
Կեան քի պա հա պան,
Ար դա րու թեան կնիք,
Հա ւատ քի զէնք
…………………....
Որ պէս զի`
Նա որ օ ծո ւի սրա նով`
Վերս տին ծննդեան այս իւ ղով,
Դառ նայ եր կիւ ղած առ Աս տո ւած
Եւ ա ներ կիւղ ընդ դէմ հա կա ռա կոր դաց»:

Սա խո րի մաստ և պեր ճա բար բառ բա ռերն ար տա սա նո ւե ցին քիչ ա ռաջ, Միած նաէջ 
վե հա վայ րի այս սրբա զան բե մից, երբ սրտա յոյզ ա ղեր սան քով հայ ցե ցինք Աստ ուծոյ պայ ծա-
ռա կեր պիչ  օրհ նու թիւ նն այս նոր Միւ ռո նի վրայ: Խնդ րե ցինք մեր երկ նա ւոր Հօ րից, որ այս 
օրհ նեալ Միւ ռո նը դառ նայ մեր ողջ ժո ղովր դի զա ւակ նե րի հա մար կեն սա տու ոյժ` ցնծու թեան 
և  ու րա խու թեան, դեղ ու դար ման` մեր ցա ւե րին, մաք րո ղա կան  ներ գոր ծու թիւն` մեր մեղ քե րին, 
կեան քի պա հա պան` մեր ժո ղովր դին, ար դա րու թեան կնիք` մեր Հայ րե նի քին, հա ւատ քի զէն-
ք` ըն դդէմ ան հա ւա տու թեան, հա ւա տար մու թեան հա ւաս տիք` Աս տու ծոյ, և քա ջու թեան զրահ` 
ընդ դէմ եր ևե լի թշնամ ւոյն:
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Աս տո ւա ծա շունչ և դա րա հունչ նոյն այս 
բա ռե րով ող ջու նում ենք ձե՛զ,  սի րե ցեալ զա-
ւա կունք ազ գիս Հա յոց, այս հոգ ևոր կեդ րո-
նում, որ տեղ հա մախբ ո ւել էք Հա յոց աշ խար-
հի չորս կող մե րից` ի Հան րա պե տու թիւնս մեր 
հայ րե նի և  ի Լեռ նա յին Ղա րա բաղ, և հա մայն 
ա շա խար հի` ար տա սահ մա նի չորս ծա գե րից, 
յար ևե լից մինչ յարև մուտս, ի հիւ սի սոյ և  ի 
հա րա ւոյ, Հա յաս տա նից մինչև ի Հիւ սի սա յին 
և Հա րա ւա յին Ա մե րի կա ներ, Ռու սաս տա նից, 
Վրաս տա նից և Ան կախ պե տու թիւն նե րի 
հա մա գոր ծակ ցու թեան (ԱՊՀ) այլ երկր նե-
րից մինչև Եւ րո պա, Մի ջին Ար ևել քից մինչև 
Ծայ րա գոյն Ար ևելք: 

Եւ ա ռա ջին հեր թին փառք և գո հու-
թիւն եմ ըն ծա յում Քե՛զ, Հայր երկ նա ւոր, 
որ շնորհ ա րե ցիր իմ տկար ան ձին` որ պէս 
Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի, կա տա րե լու 
ա ռա ջին Միւ ռո նօրհ նէ քը` մեր հա ւա տա ցեալ 
ժո ղովր դի հա մար նո ւի րա կա նա գոյն և սր-
բազ նա սուրբ այս ա րա րո ղու թիւ նը, ողջ հայ 
քրիս տո նեայ ազ գի ծննդա վայ րի մէջ, որ տեղ 
ա ռա ջին ան գամ լի նե լով վեր ջին ժա մա նակ-
նե րի մեր պատ մու թեան մէջ` ան կախ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թեան նա խա գա հն 
իր անձ նա կան ներ կա յու թեամբ և պե տա կան 
ա ւա գա նիով, Ար ցա խի Հան րա պե տու թեան 
նա խա գա հի հետ միա սին, գլխա ւո րում է հա-
ւա տա ցեալ նե րի այս հոծ բազ մու թիւ նը:

Միւ ռո նօրհ նու թեան սա հո գե լից պա հին 
այս բա ռե րը («բերկ րան քի իւղ», «լու սա ւոր 
զգեստ», «կեան քի պա հա պան», «ար դա րու-

թեան կնիք», «հա ւատ քի զէնք») թղթի վրա յից 
և գի րի կա ղա պա րից դուրս են գա լիս և լց ւում 
են մեր հո գի նե րի մէջ, վե րած ւում են ապ րու-
մի՛, կեան քի՛, ներ քին հո գե կան ան յաղ թե լի 
և  ա մե նա յաղթ զօ րու թեան, մի տե սակ հա-
մազ գա յին անպարագրելի և աննկարագրելի 
հոգեշարժի, վերստին ծննդեան, որ մեզ կը 
դարձ նի «եր կիւ ղած առ Աս տու ած» և «ա ներ
կիւղ ընդ դէմ հա կա ռա կոր դաց»:

Բո լորս ալ գի տա կից ենք այն հոգ ևոր 
պայ ծառ ի րո ղու թեան, որ Միւ ռո նը ոչ միայն 
աս տո ւա ծա յին կնիքն է Ս. Հոգ ւոյն, այլ «ճա-
կա տի գիր»-ին պէս ազ գա յին դրոշ մը հայ 
մար դու իւ րա յա տուկ կեր պա րին և  ինք նու րոյն 
դի մագ ծու թեա նը: Միւ ռո նը մեր քրիս տո նէա-
կան հայ կա կա նու թեան խորհր դա նիշն է, 
մեր ինք նու թեան և  ար ժա նա պատ ւու թեան 
ցու ցա նի շը, մեր միու թեան սրբա զան շա-
ղա խը, մեր հո գե կան կեան քի ա ւիշը, որ մեր 
հոգ ևոր ծա ռի` Հա յոց Ա ռա քե լա կան Ե կե ղե ցու 
ար մատ նե րից ար տաբ խում է որ պէս կեն սայ-
նու թեան և պտ ղա բե րու թեան աղ բիւր: Հին 
Միւ ռոնն այ սօր ա հա խառ նո ւեց նո րին մէջ, և 
մեր Ե կե ղե ցու դա րա ւոր կեան քի ան բե կա նե-
լի շա րու նա կա կա նու թեան զօ րու թիւ նը լցրեց 
մեր հո գի նե րի մէջ` մեր նոր կեան քին` որ պէս 
մղիչ ոյժ, մեր ազ գա յին ամ բող ջա կա նու թեան` 
որ պէս կաթ մայ րե նի և հաց կեն դա նի:

 * * * *
Ք րիս տո նէա կան պատ մու թեան երկ-

րորդ հա զա րա մեա կի մայ րա մու տին, երբ 
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ազ գո վին` որ պէս Ե կե ղե ցի, պե տու թիւն և 
ժո ղո վուր դ, պատ րաստ ւում ենք ար ժա նա վա-
յել և պա տո ւա բեր ձևով նշե լու, որ պէս քրիս-
տո նեայ ազգ և պե տու թիւն, մեր ծննդեան 
1700-ա մեա կը, այս Միւ ռո նօրհ նու թեան 
մէջ տես նում եմ մեր վե րածնն դեան ոյժն ու 
գրա ւա կա նը: Դեռ ե րե կուայ պէս յի շում եմ 
նա խըն թաց Միւ ռո նօրհ նէ քը` Մեր եր ջան կա-
յի շա տակ նա խոր դին` ան մո ռա նա լի Վազ գէն 
Ա. Կա թո ղի կո սի ձե ռամբ կա տա րո ւած, երբ 
նա հո գե կան խո րա գոյն բա ւա րա րու թեամբ և  
ան նա խըն թաց բերկ րան քով իր օրհ նած Միւ-
ռո նը կո չեց «ան կա խու թեան Միւ ռոն»: Այն 
ա տեն նոր էր հռչա կո ւած մեր Հա յաս տան աշ-
խար հի ան կա խու թիւ նը: Այ սօր` հինգ տա րի  
ետ քը, ա հա մեր նո րան կախ պե տու թիւ նն ար-
դէն հա սել է իր կազ մու թեան և կազ մա կեր-
պու թեան հնգա մեայ պայ ծա ռա շող հանգ րո-
ւա նին: Ես չեմ ու զում ան պայ ման մի բնո րո շիչ 
ա նուն տալ այս Միւ ռո նօրհ նու թեա նը: Ի վեր-
ջոյ, կա րիք չի ե ղել ան ցեա լում ան պայ ման յա-
տուկ բնո րո շումն եր տալ Միւ ռո նօրհ նու թեան 
ա րա րո ղու թիւն նե րին: Բայց զգում եմ իմ ողջ 
գո յու թեամ բը, որ վե րած նու թեան շունչն է 
ծա գել և տա րա ծւում է մեր Մայր հայ րե նի քի 
և  ողջ աշ խար հի հա յու թեան կեան քում: Նա-
խազ գում եմ, որ 1700-ա մեա կը պի տի լի նի 
վե րածնն դեան մի նոր ա ւա զան` մեր ժո ղովր-
դի հոգ ևոր և  ազ գա յին վե րա նո րո գու թեան, 
մեր հա զա րա մեակ նե րի պատ մու թեան մէջ 
մի նոր դա րաշր ջա նի կերտ ման հա մար: Ա հա 
թէ ին չու  մեր նոր ան կա խու թեան այս ա ռա-

ջին հնգա մեա կին  տար ւում եմ Ի. դա րի այս 
վեր ջին Միւ ռո նօրհ նէ քը ձօ նե լու մեր Հա յաս-
տան աշ խար հում քրիս տո նէու թեան` որ պէս 
պե տա կան կրօն ճա նաչ ման, մեր քրիս տո-
սա հիմն ու ա ռա քե լա շա ւիղ  Եկե ղե ցու պաշ-
տօ նա կան հիմն ադ րու թեան 1700-ամեակին և  
այն կո չե լու « վե րածնն դեան Միւ ռոն»:

Ես իմ ձայնն եմ վեր ա ռա քում ի բար-
ձունս` ա սե լով. « Փա՛ռք Քեզ, Աս տո ւած, որ 
Քո Միա ծին Որ դու ի Հա յաս տան էջ քով օրհ-
նեալ և կն քեալ, Քո սուրբ հա ւատ քին մար մին 
տուող երկ նաս լաց և գե ղա կերտ տա ճար-
նե րով աստղ նո ւած, Քո սուրբ կրօ նին հա-
ւա տա րիմ նա հա տակ նե րի, մար տի րոս նե րի 
և հե րոս նե րի սուրբ ա րիւ նով ու սր բա գործ 
քրտին քով ոռո գո ւած մեր  երկ րում ապ րե ցինք 
անց նող հինգ տա րի նե րին մեր սե փա կան 
կամ քով, մեր ան կախ պե տա կա նու թեամբ:

Քո օրհ նա բեր շնոր հի զօ րու թեամ բը 
ա զա տո ւե ցինք բռնու թեան կա պանք նե րից: 
Լծուե ցինք բռնա պե տա կան կար գե րի թո ղած 
եօթ տաս նա մեայ հետ քե րը մաք րե լու ա ռող-
ջա րար գոր ծին: Սկ սե ցինք նոր կար գա վի ճակ 
ստեղ ծել` հա ւա տա րիմ Քո շնոր հած ա զա-
տու թեան: Գի տակ ցում ենք, որ դեռ եր կա՜ր 
ճա նա պարհ ու նենք  մեր ա ռաջ:  Վե րածնն-
դեան այս լու սա լից շրջա նում հնգա մեայ 
մեր ան կախ պե տու թիւնն ու ազ գը կա րիքն 
ու նեն յա ռա ջագ նաց աճ ման և զօ րաց ման: 
Այս Միւ ռո նօրհ նու թեամբ վե րա նո րո գի՛ր, մեր 
սուրբ հայ րե րի սրբա շունչ  բա ռե րով` «նո րա-
փե տուր զար դա րի՛ր» մեր Սուրբ Ե կե ղե ցին` 
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իր Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սու թեամբ` 
Մայր Ա թոռ Ս. Էջ միած նով, և նո ւի րա պե-
տա կան միւս Աթոռ նե րով ու բո լոր թե մե րով, 
որ  կա րո ղա նայ դառ նալ հոգ ևոր սննդեան 
ա ռա տա բուխ աղ բիւր մեր ժո ղովր դի հոգ ևոր 
մաք րա գործ ման, բա րո յա կան ա ռող ջու թեան, 
հայ րե նի քի վե րա շի նու թեան և պե տու թեան 
զօ րաց ման»:      

 * * * *
Սի րե լի՛ք, ե րէկ Մայր Աթոռ Ս. Էջ միած-

նում կա տա րո ւեց մի դէպք որ մե՜ծ, շա՜տ մեծ 
նշա նա կու թիւն ու նի մեր ներ կայ ժա մա նակ-
նե րի պատ մու թեան մէջ:

Ե րէկ, ե կե ղե ցա կան շքեղ թա փօ րով և 
պե տա կան ու ժո ղովր դա կան մաս նակ ցու-
թեամբ, Մեր եր ջան կա յի շա տակ նա խորդ նե-
րից` նա հա տա կու թեամբ իր կեան քը կնքած 
Խորէն Ա. Մուրադբէկեան ան մա հա նուն Կա-
թո ղի կո սի ա ճիւ նը փո խադ րո ւեց Գա յիա նէ 
վան քի շրջա փա կից ի Մայր Ա թոռ Ս. Էջ միա-
ծին և զե տե ղո ւեց Մայր Տա ճա րի մուտ քին: 
Մի Կա թո ղի կոս, որ տո գո րո ւած Հա յոց Ե կե-
ղե ցու ան կա խու թեան ո գով և գա ղա փա րով, 
իր կեան քը տո ւեց որ պէս գի նը  իր հա ւատ-
քին և նա խան ձախնդ րու թեան` զոհ գնա լով 
մեր երկ րին ու ժո ղովր դին պար տադ րո ւած 
բռնա պե տա կան իշ խա նու թեան: Նա չու նե-
ցաւ Հա յաստանեայց Եկե ղե ցու աւան դու-
թեան և  իր կա թո ղի կո սա կան աս տի ճա նին  
ու պա տո ւին հա մա պա տաս խան թա ղում: 
Իր կա թո ղիկո սու թեան վեց տա րի նե րին նա 

չու նե ցաւ ո՛չ մի ա ռիթ և  ո՛չ մի ա զա տու թիւն 
կա թո ղի կո սա կան իշ խա նու թեան միայն յա-
տուկ իր պար տա կա նու թիւ նը` Միւռո նօրհ նէ քը 
կա տա րե լու: Հա յաս տա նի ա զատ ու ան կախ 
մեր նոր Հան րա պե տու թեան այս ա ռա ջին 
հնգամեակին, մեր Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի 
վայելած ազատութեան եւ վերածաղկումի 
այս նոր շրջանին, իմ կատարած այս առաջին  
Միւռոնօրհ նէ քը ես ըն ծա յում եմ որ պէս խունկ 
բու րում նա ւէտ նրա պայ ծառ և ճա ճան չող 
յի շա տա կին, որ, վստա հա բար, պի տի լի նի 
ներշնչ ման անս պառ և կեն սա րար աղ բիւր 
մեր նո՛ր հոգ ևո րա կա նու թեան  և հո գեպէս, 
ազ գա պէս ու պե տա կա նօ րէն վե րա նո րո գո ւող 
մեր ժո ղովր դին, յատ կա պէս` նոր սերն դին:

Թող իր շի րի մը լի նի մի նոր և պայ ծա-
ռա հունչ ղօ ղանջ հոգ ևոր այս «Անլ ռե լի Զան-
գա կա տուն»-ին` Մայր Ա թոռ Ս. էջ միած նին:

Ա ղօ թում եմ, որ նո րօրհ նեալ այս Միւ-
ռո նի բոյ րը տա րա ծո ւի մեր ողջ հայ ժո ղովր-
դի կեան քում թէ՛ Մայր հայրենիքում` մեր 
Հանրապետութիւնում, թէ՛ Արցախում և թէ՛ 
Սփիւռքում` որ պէս հե ղում Ս. Հո գու շնորհ-
նե րին, որ պէս շաղ կապ մեր ազ գի միու թեան, 
որ պէս շունչ զօ րու թեան, հո գե կան ա րիու-
թեան, որ պէս վա հան ընդ դէմ բո լոր տե սա կի 
չա րիք նե րի և  որ պէս երկ նա ծիր ճա նա պարհ 
խա ղա ղու թեան և  եր ջան կու թեան` վասն 
փա ռաց Աս տու ծոյ, վասն շի նու թեան և բա-
րե կար գու թեան Ե կե ղեց ւոյս Հա յաս տա նեայց  
և  ազ գիս հա յոց  հայ կա զեան. ա մէն:
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Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. 
ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ԽՈՍՔԸ

ՄՅՈՒՌՈՆՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹՅԱՆԸ
(22 սեպ տեմ բե րի, 2001 թ., Ս. էջ միա ծին)

Սի րե լի՛ բա րե պաշտ հա վա տաց յալ ներ,
Ն վի րա կան ու խորհր դա վոր այս պա հին հի շենք Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե րում 

կա տար ված ա հա բեկ չութ յան հա զա րա վոր ան մեղ զո հե րին: Հար գան քի մեր տուր քը թող հնչի 
որ պես բռնութ յուն նե րի դա տա պար տութ յուն և  ա մե նուր չա րի քի մերժ ման ու բա րու հաս տատ-
ման կոչ:   

«Այս նյու թե ղեն զանգ վա ծը պան ծա լի 
պատ կերն է երկն քի Ա րար չիդ»

(Գ րի գոր Նա րե կա ցի, Մատ յան ող բեր գութ յան, Բան ՂԳ. Դ.)

Սի րե լի՛ բա րե պաշտ ժո ղո վուրդ, վերս տին հա մայն հա յոց հո գին է Իջ ման Սուրբ Սե ղա նի 
առջև:

Ա մե նայն Հա յոց Մայր Ա թո ռը Մ յուռո նօրհ նե քի տո նա կան հրա վե րով  սի րա ռատ  իր 
գիրկն է բա ցել իր զա վակ նե րի առջև: Հա մազ գա յին մեր մկրտութ յան և Հայաս տա նում քրիս-
տո նեութ յան պե տա կան կրոն հռչակ ման 1700-ամ յա կին ձոն ված Մ յու ռո նօրհ նութ յան սրբա զան 
ա րա րո ղու թյունն ենք կա տա րում մեր ա զատ հայ րե նի քի նվի րա կան հո ղում` Սուրբ էջ միած նի 
հո վա նու ներ քո` նո րա կա ռույց այս հան դի սա դիր Բաց Խո րանին: Աշ խար հի տար բեր ծայ րե րից, 
Հա յաս տա նի բո լոր կող մե րից ուխ տա վո րա բար հա մախմբ վել ենք նոր Մ յու ռո նով առ Աստ ված 
մեր ուխ տն ու մեր Հայ Ա ռա քե լա կան միա բա նութ յու նը հաս տա տե լու:

Դա րա կազ միկ հո բել յա նի խորհր դի ներ քո կա տար վող Մեր անդ րա նիկ Մ յու ռո նօրհ նութ-
յան ա ռանձ նա կի բերկ րան քով ող ջու նում ենք մեր Ե կե ղե ցու նվի րա պե տութ յան Ա թոռ նե րի 
գա հա կալ նե րին` Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Ա րամ Ա. Մե ծի Տանն Կի լի կիո Կա թո ղի կո սին, Ե րու սա ղե մի Հա-
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յոց Պատ րիարք Ա մե նա պա տիվ Տ. Թոր գոմ 
ար քե պիս կո պոս Մա նուկ յա նին, Կ. Պոլ սո Հա-
յոց Պատ րիարք Ա մե նա պա տիվ Տ. Մես րոպ 
ար քե պիս կո պոս Մու թաֆ յա նին: Ող ջու նում 
ենք ներ կա յութ յու նը Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յան նա խա գահ Տիար Ռո բերտ Քո-
չար յանի, հայ րե նի պե տա կան ա վա գա նու և 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յունում հա վա-
տար մագր ված դես պան նե րի, օ տա րերկր յա 
պե տա կան և հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի:

Սի րո Մեր ող ջույն ենք բե րում այս տեղ 
ներ կա` Քույր ե կե ղե ցի նե րի շնոր հա զարդ 
հոգևոր պե տե րին ու ներ կա յա ցու ցիչ նե րին: 
Մեր շնոր հա կա լութ յու նը Ձեզ, սի րե լի՛ հոգ ևոր 
եղ բայր ներ մեր, որ ազն վո րեն ըն դու նե ցիք 
Մեր հրա վե րն ու այ սօր կի սում եք հա վա տա-
վոր մեր ժո ղովր դի տո նի ու րա խութ յու նը: Մեր 
ող ջույ նը նաև բո լոր նրանց ե կե ղե ցի նե րի 
հով վա պե տե րին, հոգ ևոր և պե տա կան ներ-
կա յա չու ցիչ նե րին, մեր Եկե ղե ցու բա րե պաշտ 
զա վակ նե րին, ով քեր չկա րո ղա ցան մաս նակ-
ցել տո նախմ բութ յա նը` Միաց յալ Նա հանգ նե-
րում տե ղի ու նե ցած ող բեր գա կան դեպ քե րի 
պատ ճա ռով:

Հայ րա կան օրհ նութ յամբ ող ջու նում 
ենք  տի րախ նամ մեր Ե կե ղե ցու թե մա կալ 
ա ռաջ նորդ նե րին, թե մա կան և հա մայն քա-
յին վար չա կան մար մին նե րի պատ վար ժան 
ան դամն ե րին, ուխ տա պահ ե կե ղե ցա կա նաց 
ողջ դա սին, Մայր Ա թոռ Ս. Էջ միած նի մե ծազ-
նիվ բա րե րար զա վակ նե րին ու հա մայն մեր 

հա վա տաց յալ ժո ղովր դին ի Հա յաս տան, Ար-
ցախ և  ի Սփ յուռս: Մեր գնա հա տան քն ու օրհ-
նութ յու նը` գե ղեց կա զարդ այս կա ռույց նե րի` 
«Սուրբ Տր դատ» Բաց Խո րա նի հո վա նա վոր 
Տի կին Լո ւիզ Մա նուկ յան- Սի մո նին և «Սուրբ 
Գիր գոր Լու սա վո րիչ» մուտ քի կա մա րի բա-
րե րար ներ Տեր և Տի կին` Սե նիկ և  Անա հիտ 
Գ ևորգ յան նե րին, ինչ պես նաև` շի նա րա րութ-
յունն ի րա կա նաց նող ճար տա րա պետ ներ 
Ջիմ Թո րոս յա նին ու Ռո մեն Ջուլ հակ յա նին, 
Մայր Ա թո ռի գշխա վոր ճար տա րա պետ 
Ռու բեն Ա զատ յա նին, շի նա րար ներ Գ րի շա 
Գ րի գոր յա նին և Գա գիկ Գալստ յա նին, բա-
րե կարգ ման աշ խա տանք նե րը գլխա վո րած 
Ա լեք սանդր Ա նան յա նին:

Այ սօր, սի րե լի՛ հա վա տաց յալ ժո ղո վուրդ, 
ինչ պես շա րա կա նա գի րը պի տի ա սեր` եր կի րը 
վերս տին երկն քի է փոխ վել` հա մակ ված Մ յու-
ռո նօրհ նե քի ջեր մութ յան շա ռա գույ նով, մեր 
հո գի ների ա ղո թա բույ րով և մեր շուր թե րից 
առ Աստ ված վե րա ռաք վող  օրհ ներգությամբ: 
Ար դարև, միահ յու սել  ենք մեր ա ղոթք նե րը, 
ինչ պես 1700 տա րի  ա ռաջ մեր նախ նի նե րը, 
ով քեր ազ գո վին կանգ նե ցին Աստ ծո ա ռաջ, 
կեն դա նա րար Սուրբ Խա չով տյառ նագ րե ցին 
մեր եր կի րը որ պես ա ռա ջին քրիս տոն յա պե-
տութ յուն և Ա րա ծա նիի ջրե րում մկրտվե լով` 
դար ձան ուխտ ման կանց Ե կե ղեց վո և Աստ ծո: 
Եվ «երբ մտան գե տը, սաս տիկ լույս եր ևաց 
լու սա վոր սյան նման, - գրում է Ա գա թան գե-
ղոս պատ մի չը, - ու նրա վրա Տե րու նա կան 
խա չի նշա նը... իսկ օ ծութ յան յու ղը, որ Գ րի-
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գո րը մարդ կաց վրա էր թա փում, գե տի մեջ 
շրջան կա տա րե լով, մարդ կանց շուրջն էր 
պտտվում: Եվ ա մեն քը զար մա ցած օրհ նութ-
յուն էին տա լիս ի փառս Աստ ծո»:

Հա վա տա կերտ այն օ րե րին նո րա դարձ 
հա յութ յու նը, իբրև ազգ սուրբ և Աստ ծո սե-
փա կան ժո ղո վուրդ, նոր ա զա տագր ված և 
Մեծն Տր դա տի թա գի ներ քո միա վոր ված 
Հա յաս տա նի տար բեր ծայ րե րից հա վաք վեց 
երկ րի միջ նաշ խար հում` ա րա րա տահայաց 
Մայր Ա թոռ Սուրբ էջ միած նում, Լու սա վո րիչ 
Հայ րա պե տի` Հա յոց Ս. Գ րի գո րի հետ կա-
տա րե լու Հա յաս տան յայց  Ա ռա քե լա կան մեր 
Սուրբ Ե կե ղե ցու ա ռա ջին Մ յու ռո նօրհ նե քը: 
Նոր Մ յու ռո նի մեջ հեղ վեց  Սուրբ Թա դեոս 
ա ռաք յա լի ձեռ քով Հա յաս տան բեր ված 
ե րա նե լի յու ղը, որ օրհ նել էր մեր Տեր Հի սուս 
Ք րիս տո ս: Տե րու նա կան յուղն այդ, Լու սա վոր-
չի Ա ջով շա րու նա կա բար խառն վե լով նորաեփ 
Մ յու ռո նին, հա սել է մեզ` որ պես սրբութ յուն 
սրբութ յանց, քան զի` այս նյու թե ղեն զանգ վա-
ծը, ինչ պես Սուրբ Նա րե կա ցին է փա ռա բա-
նում, պան ծա լի պատ կերն է երկն քի Ա րար չի:

Մ յու ռո նը ճշմա րիտ կնիքն է մեր հա-
վա տի և Սուրբ Հո գու էջ քը մեր ան ձե րին. 
ո րով աստ վա ծա յին շնորհն է բնակ վում մեր 
մեջ` սրբա գոր ծե լով ու շա րու նակ նո րո գե-
լով մեզ: Մյու ռո նով սրբված` դառ նում ենք 
ժա ռան գա կի ցը Ք րիս տո սի և հանձ նա ռու` 
բա րին ընտ րե լու, բա րիք գոր ծե լու, քան զի 
մյու ռո նադ րոշ մը ցրում է խա վա րը մեղ քի և 
լու սա վո րում մեր մեջ աստ վա ծա կերտ ա նեղծ 

պատ կե րը մար դու: Ա րար չա գործ լու սե ղեն 
այս խորհր դով Սուրբ Մյու ռո նը ձուլ վել է հայ 
կյան քի բան ված քին, ինչ պես գույ նը` մաշ կին: 
Սր բա րար կա նաչ Մ յու ռո նով շա ղախ ված է 
մեր հող հայ րե նին` նա հա տակ նե րի սուրբ ար-
յան հետ միա խառն ված: Մ յու ռո նով հայ ենք, 
Մ յու ռո նով` քրիս տոն յա: Մ յու ռո նով «հայր 
մեր ճա նա չեմք զՍուրբ Ա ւե տա րանն և մայր` 
Ա ռա քե լա կան Սուրբ Ե կե ղե ցին»:

Յոթ նարփ յա շնոր հաց սրբա լույս Մ յու-
ռո նը, ինչ պես 301 թվա կա նին Ա րա ծա նիի 
ջրե րում շրջա ն  էր գոր ծում նո րա դարձ մեր 
ժո ղովր դի շուրջ ու կայծկլ տում խա չան-
շան երկ նա ռաք լույ սե րի հետ, 1700 տա րի 
պտույտ ներ է գոր ծել հա յոց կյան քից ներս 
և միա վո րել մեզ, զո րաց րել իբրև հայ քրիս-
տո նյա, սրբութ յամբ շա ղա խել ու հա վեր ժին 
է կամր ջել մեր պատ մութ յունն ու ներ կան, 
հա յոց բո լոր գա լիք դա րե րը:

Այ սօր Մ յու ռո նօրհ նութ յան սրբա զան 
խորհր դով վերս տին ող ջա գուր վե ցին ան ժա-
մա նակն ու ան ցա վո րը, միա վոր վե ցին աստ-
վա ծա յինն ու նյու թե ղե նը, և ծն վեց 1700-ամ-
յա կի սրբա լույս Մյու ռո նը հա յոց` կրե լով իր 
մեջ ան կա խութ յան ու վե րածնն դի ո գին և 
հա վա տը հաղ թա նակ նե րի, ո րով պի տի 
մկրտվեն մեր զա վակ նե րը, օծ վեն մեր ե կե ղե-
ցի նե րը, սրբվի ու օրհն վի հա նուր հայ կյանքն 
ի սփյուռս, և Աստ ված պի տի բնակ վի ու գոր ծի 
հա յոց մեջ: Ար դարև, Մ յու ռո նը մեզ է սպա սում` 
երկ նա յին  սի րո ա նու շա բույ րով: Ըն դու նենք 
1700-ամ յա կի Մ յու ռո նն այն խնդութ յամբ, միա-
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բա նութ յան  այն սի րով, ո րով մեր նախ նիք 
դի մա վո րում էին Սուրբ Մ յու ռո նը հա յոց թե մեր 
տա նող Մայր Ա թո ռի նվի րակ նե րին:

Տես նե՛նք նա խախ նա մա կան տնօ րի-
նութ յու նը մեր կյանքում, ո րով կանչ ված ենք 
լի նե լու ազգ սուրբ և Աստ ծո սե փա կան ժո-
ղո վուրդ, հրա վիր ված ենք Մ յու ռոն կրե լու, 
Մ յու ռո նով շնոր հըն կա լը լի նե լու քրիս տո սա-
պարգև ա զա տութ յա նը և  որ դեգ րութ յա նը հա-
վի տե նա կան կյան քի: Հի րա վի, Աստ ծո կամքն 
է` ա ռա քե լա հաս տատ Հայ Ե կե ղե ցու Մյու ռո-
նով մեզ հայ պա հել, մա հա բեր փոր ձութ յուն-
նե րի, ա վեր նե րի, կո րուստ նե րի քա ռու ղի-
նե րում հա րութ յան ա ռաջ նոր դել, հող մե րից 
աշ խար հեաշ խարհ սփռված` հայ րե նի քով և 
Սուրբ Էջ միած նով մեկ ու միաս նա կան պահ-
պա նել: Աստ ծո խնա մա տար ներ կա յութ յան 
այս գի տակ ցութ յամբ ու հա վա տով ապ րենք 
ու ապ րեց նենք մեր սրտե րում հա յոց Մ յու ռո նի 
բազ մա փայլ խոր հուր դը, հե ռու լի նենք օ տա-
րա մուտ քա րո զչութ յուն նե րից, օ տա րաց նող  
ու մո լո րեց նող  ուղ ղութ յուն նե րից: Ճա նա չենք 
մեզ որ պես Հայ Ե կե ղե ցի, որ  կա րո ղա նանք 
ճիշտ ըմբռ նել մեր ա ռա քե լութ յու նը` ի մաս տը 
մեր կյա քի, որ  ան սայ թաք լի նի մեր ու ղին և 
հա վետ ա ռաջ նոր դի դե պի Սուրբ Տա ճարն 
Աստ ծո:

Հա յոց հա մազ գա յին մկրտութ յան լու-
սե ղեն խորհր դի ներ քո փառք տանք Բարձր-
յա լին, որ ա նաստ վա ծութ յան ու բռնութ յան 
տաս նամ յակ նե րից հե տո այ սօր հա զա րա վոր 
հա յոր դի նե ր` մեծ ու մա նուկ, մեր Ե կե ղե ցու 

Սուրբ Մ յու ռո նի կե նա րար դրոշմն են ստա-
նում, և  օրա վուր զօ րա նում է Հայ Ե կե ղե ցին 
Հա յաս տա նի ան կա խութ յան դրո շի նե քո` 
հոգ ևոր անանց ար ժեք նե րով զո րաց նե լով 
պե տա կա նութ յու նը հա յոց և հա նուր հա յոց 
կյան քը:

Ա ղո թենք առ Աստ ված, որ հայ րե նական 
մեր կյանքի վե րա շի նութ յան  լայն ճա նա պար-
հին նորոգ վի մեր մեջ սուրբ հա վա տը Տե րու-
նա կան`  Սի րո հաղ թութ յան  հա վա տը, որով 
կյանքն է հաղ թա նա կել  մյու ռո նադ րոշմ  հա-
յոց հո ղում ու լցվել ա րար ման բերկ րան քով:

Հայ ցով առ Աստ ված խնդրենք Երկ նա-
վո րից, որ եղ բայ րա կան սի րո մեջ զո րաց նի 
մեր Քույր ե կե ղե ցի նե րն ու ն րանց հոգ ևոր 
ա ռաջ նորդ նե րին, որ  օրհ նութ յամբ պսակ վի 
Քրիս տո սի տիե զե րա կան Սուրբ Ե կե ղե ցու 
ա ռա քե լութ յու նը` հա նուն աշ խար հի խա ղա-
ղութ յան, ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մութ յան ու 
հա մա գոր ծակ ցութ յան:

Շ նոր հա բաշխ այս օ րը միա կամ ու միա-
բե րան ա ղո թենք և հայ ցենք. « Տե՛ր Աստ ված  
ամե նա կալ, թող իջ նեն սր ա  մեջ Սուրբ Հո գուդ 
երկր պա գե լի  շնորհ նե րը, որ լի նի սա ա նա
պա կան զգեստ, կա տա րե լութ յան կնի ք` ըն
դու նե լու սուրբ ան վա նա կո չութ յուն Միած ին 
Քո Որ դու ան վամբ... լի նե լու Քեզ ժո ղո վուրդ 
հա րա զատ, ազգ սուրբ` կնքված այս ա նա
րատ Մյու ռո նով եւ մեր սրտե րում բնակ վող 
Ք րիս տո սով»` այ սօր եւ միշտ եւ հա վիտ յան. 
ա մեն:                                    
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. 
ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ԽՈՍՔԸ 
ՍՐԲԱԼՈՒՅՍ ՄՅՈՒՌՈՆԻ ՕՐՀՆՈՒԹՅԱՆԸ

( 28 սեպ տեմ բե րի, 2008 թ., Մայր Ա թոռ Սուրբ Էջ միա ծին)

 Յա նուն Հօր եւ Որդ ւոյ եւ Հոգ ւոյն Սր բոյ. ամէն:

«Կ պատ րաս տես Սուրբ օ ծութ յան հա մար յուղ... 
Դա սրբութ յուն է եւ ձեզ հա մար սրբութ յուն էլ թող մնա»: 

(Ե լից. Լ. 25, 32)

Սի րե լի՛ ուխ տա վոր բա րե պաշտ ժո ղո վուրդ,
Երկն քի բար ձունք նե րից այ սօր վերս տին սրբութ յուն է իջ նում, օրհ նութ յուն, շնորհ և խն-

դութ յուն է բաշխ վում մեր հայ րե նի քին, մեր հո գի նե րին, հա մայն հայ կյան քին: Մայր Ա թոռ 
Սուրբ Էջ միած նում, ազ գիս աշ խար հասփ յուռ զա վակ նե րի ա ղո թա կան մաս նակ ցութ յամբ, տե-
րու նա պատ վեր խոս քի հա մա ձայն, Մ յու ռոն ենք օրհ նում: Փառք, բյուր փառք և գո հութ յուն 
ա մե նախ նամ Աստ ծուն:

Աստ ծո բա րե րար կամ քով է, որ Վա րա գա Սուրբ Խա չի տո նա կան օ րը խնդա գին հո գի նե-
րով սր բա լույս Մ յու ռո նի օրհ նութ յան հա մար հա մախմբ վել ենք Միած նաէջ մեր սրբա վայ րում, 
ո րը երկ նա յին լույ սե րով ան վախ ճան ժա մա նակ նե րի հա մար ճար տա րագծ վել է որ պես մեր 
ժո ղովր դի հա վատ քի վկա յա րան և  ուխ տի խո րան: Դա րեր ի վեր ուխ տա վոր հո գով ա ռաջ-
նորդ վե լով այս տեղ՝ ազգս հա յոց զո րա նում ու նո րոգ վում է հա վատ քով, տես նում հա վեր ժութ-
յան իր լու սա ճեմ ու ղին, դե պի փրկութ յուն, դե պի Աստ ված իր ճա նա պար հը: « Զի սա լու սա-
ւո րէ զմեզ հա ւա տով և բու սու ցա նէ ի Տանն Աս տու ծոյ... Զի սա նո րո գէ զմեզ շնոր հօք Հոգ ւոյն 
Սր բոյ և ս նու ցա նէ և պտ ղա բե րէ և դա լա րի պա հէ» ( Սի մեոն Եր ևան ցի Կա թո ղի կոս): Սուրբ 
Էջ միած նի աստ վա ծա պարգև հո գես նունդ այս ա ռա քե լութ յու նը Սուրբ Գ րի գոր մեր Լու սա վո-
րիչ Հայ րա պե տի ժա մա նակ նե րից Սուրբ Մ յու ռո նով սփռվում և բաշխ վում է մեր ե կե ղե ցի նե-
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րին, մեր օ ջախ նե րին, աշ խար հասփ յուռ հայ 
կյան քին: 

Մ յու ռո նօրհ նութ յան այս շնոր հա նո րոգ 
օ րը մեր Ա րար չի հետ հաշ տութ յան խորհր-
դա նիշ ձի թե նու ճյու ղի բեր քին խառ նե ցինք 
բնութ յան ա մե նից ազ նիվ, բու ժիչ և բու-
րումն ա վետ հյու թե րը: Այս ար դար նյու թին 
միա խառ նե ցինք հին Մ յու ռո նը, ո րով սերն-
դե սե րունդ փո խան ցում ենք մեր Տի րոջ օրհ-
նած յու ղը, խառ նե ցինք և նո րաեփ Մ յու ռո նը 
Մե ծի Տանն Կի լի կիո Կա թո ղի կո սութ յան: 
Օրհ նե ցինք մեր նվի րա կան մա սունք նե րով՝ 
Տե րու նա կան փրկա րար Խա չով, Սուրբ գե-
ղար դով, Ա ջով մեր Լու սա վո րիչ Հայ րա պե-
տի: Մեր հո գու ա մե նա ջերմ ա ղոթք նե րով 
հայ ցե ցինք բա րե խո սութ յու նը մեր սուրբ 
հայ րե րի, որ  նո րօրհն յալ Մ յու ռո նը Սուրբ 
Հո գու ներ գոր ծութ յամբ դառ նա «կնիք երկ-
նա վոր ա նա պա կա նութ յան», երկ նա յին յոթ-
նարփ յա շնորհ նե րը բաշ խի մեր կյան քին և  
ինչ պես Աստ ված է տնօ րի նել՝ լի նի ու միշտ 
մնա սրբութ յուն մեզ և բո լո րի հա մար: Այ սօր 
նյու թը Սուրբ Հո գու երկ նա հեղ շնորհ նե րով 
սքան չե լա գործ զո րութ յուն է ստա նում, այ-
սօր նյու թը հայ ցով և ա ղոթ քով բա նա կան ու 
շնչա վոր է դառ նում. «Երդ վեց նում եմ քեզ, 
նյութ ձե թի, հա նուն ա մե նա կա րող Հոր... որ-
պես զի ա մեն ներ գոր ծութ յուն սա տա նա յի և 
զո րութ յուն նրա քե զա նից հա լած յալ լի նի, 
որ պես զի օրհ նութ յամբ զո րա նաս՝ քե զա նով 
օծ յա լին դրոշ մե լու Սուրբ Հո գին՝ հա նուն  
ամե նա կա րող  Հոր և Որ դու՝ մեր Տեր Հի-

սուս Ք րիս տո սի» ( Կա նոն Ս. Մ յու ռո նի օրհ-
նութ յան):

Աստ ծո բա րե րար կամ քով սուրբ և սր-
բա րար է Մ յու ռո նը: Լու սան յութ, ա նու շա-
բույր Մ յու ռո նով սրբվում են ե կե ղե ցի նե րը, 
դառ նում Աստ ծո տուն: Մ յու ռո նով օծ վե լով՝ 
ե կե ղե ցա կան նե րը կոչ վում են Տի րոջ Սուրբ 
Սե ղա նի սպա սա վո րութ յան: Շ նոր հա կիր և 
շ նոր հա բաշխ Մ յու ռո նով մկրտութ յան ա վա-
զա նից ծնվում ենք որ պես Աստ ծո սե փա կան 
ժո ղո վուրդ, որ պես Հայ Ա ռա քե լա կան Սուրբ 
Ե կե ղե ցի: Սուրբ Մյու ռո նի դրոշ մով ճա նա-
չում, ապ րում, զգում և պահ պա նում ենք մեր 
հայ և ք րիս տոն յա ինք նութ յու նը, մեր ազ գա-
յին ամ բող ջա կա նութ յու նը: Մ յու ռո նադ րոշմ 
հաղ թել ենք վասն հա վա տի և վասն հայ րեն-
յաց կե նաց ու մա հու մեր բո լոր պա տե րազմ-
նե րը, մեր գո յութ յան և լի նե լութ յան բո լոր 
մար տե րը: Մ յու ռո նի զո րութ յամբ ու լույ սով 
միա վո րել և միա վո րում ենք մեր անց յա լը, 
ներ կան ու մեր զա վակ նե րի ա պա գան: 

Մ յու ռո նօրհ նութ յու նը, սի րե լի՛ հա յոր դի-
ներ, կոչ է և հ րա վեր ազ գիս՝ մնա լու սրբութ-
յան շնոր հի մեջ, մեր ժե լու չա րն ու չա րի գոր-
ծե րը, մեր կյան քում անստ վեր պահ պա նե լու 
Տի րոջ Ա վե տա րա նի լույ սը: Մ յու ռո նօրհ նութ-
յու նը պատ գամ է ապ րե լու Ք րիս տո սով, 
ըն թա նա լու Ք րիս տո սի հետ, քան զի Սուրբ 
Մ յու ռո նով ի Ք րիս տոս մկրտված՝ Ք րիս-
տո սով հան դեր ձա վոր վե ցիք (հմմտ. Գաղ. 
Գ. 27): Տի րոջ հետ, տե րու նա պարգև սի րով 
միայն մեր կյան քում պի տի գե րա կա յեն բա-
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րութ յունն ու ար դա րութ յու նը, մեր սրտե րում 
ան սա սան ու ան բիծ պի տի մնա մեր հայ րե-
րի սուրբ հա վատ քը, մեր ու ղին լի նի բազ-
մարդ յուն և բա րե հույս: 

Այ սօր Մենք՝ Հայ րա պետ Հա յոց, քա-
ջա լեր ենք ու լա վա տես, լի ա պա գա յի հույ-
սե րով, քան զի Հա յաս տան և Ար ցախ մեր 
հայ րե նի աշ խար հում, վե րա զար թոնք ապ-
րող մեր Ե կե ղե ցում, մեր ան կախ պե տա-
կան կյան քում, մա նա վանդ մեր ժո ղովր դի 
առողջ նե րաշ խար հում զգում և տես նում ենք 
արթ նա ցող, հա սու նա ցող կամքն ու պա հան-
ջը մաքր վե լու, սրբվե լու, ար դար հա սա րա-
կութ յուն և պե տութ յուն կա ռու ցե լու: Տես նում 
ենք կամքն ու պա հան ջը ա մո քե լու ազ գա-
յին վեր քե րը, հաղ թա հա րե լու ե կե ղե ցա կան 
մեր կյան քի դժվա րութ յուն նե րը, ժա մա նա կի 
բե րած բա ժա նումն երն ու տա րա կար ծութ-
յուն նե րը, որ  հա յոց ան դաս տա նում միշտ և  
առ հա վետ լի նենք մեկ ու միաս նա կան՝ մե՛կ 
ազգ, մե՛կ հա վատք, մե՛կ Ե կե ղե ցի՝ միաս նա-
կան հայ րե նի քով և միա կամ, միա խոր հուրդ 
ըն թա նանք դե պի նոր ձեռք բե րումն եր, մեր 
ար դար իղ ձե րի ու ար ժա նի նպա տակ նե րի 
ի րա գործ ման` Աստ ծո կող մից նա խախ նամ-
ված բա րի հանգր վան ներ: 

Լա վա տես ենք ու քա ջա լեր Աստ ծո՝ ազ-
գիս պարգ ևած բա րիք նե րից, աշ խար հասփ-
յուռ հայ կյան քի մեջ պտղա բե րող բա րի գոր-
ծե րից, ի րա կա նութ յուն դար ձող ծրագ րե րից, 
որ ծա ռա յում են մեր ժո ղովր դի բա րօ րութ-
յա նը, մեր հայ րե նի քի բար գա վա ճմանը, մեր 

Սուրբ Ե կե ղե ցու պայ ծա ռութ յա նը: Միա վո-
րենք ու զո րաց նենք մեր ջան քե րը, որ հայ-
րե նի մեր եր կի րը ծաղ կունք ապ րի աստ վա-
ծաշ նորհ խա ղա ղութ յան և ա զա տութ յան 
մեջ, հ զո րա նա տի րա վանդ ճշմա րիտ սի րով, 
իր զա վակ նե րի նվի րու մով, տա ղան դով ու 
ա րա րու մով: Խ նամք տա նենք ու հո գանք, 
որ  մեր աշ խար հասփ յուռ Ե կե ղե ցին միշտ 
պայ ծառ լի նի նախն յաց ա վան դով ու կար-
գա վո րութ յամբ, էջ միած նակ նիք հայ հո գուն 
հա վա տա րիմ աստ վա ծա սեր ժո ղովր դով: 
Թող լու սե ղեն Մ յու ռո նի ազ գա հա վաք հրա-
շա գործ զո րութ յան շնորհ նե րով ար գա սա-
վոր վի միութ յունն ու մեկ ա ռա քե լութ յու նը 
մեր Սուրբ Ե կե ղե ցու, միա բա նութ յու նը մեր 
ժո ղովր դի:

Մ յու ռո նօրհ նութ յան այս սրբա զան օ րը, 
սի րե լի՛ բա րե պաշտ հա վա տաց յալ ներ, հո-
գու հա յաց քով վերս տին տես նենք մեր Տի-
րոջ  էջ քը  հրեշ տակ նե րի զոր քե րի հետ, ոս կե 
մուր ճի հար վա ծով անդն դա յին ու ժե րի կոր-
ծա նու մը, տես նենք երկ նան ման խո րա նից 
աղբ յու րա ցող կեն դա նա րար ջրե րով հա մա-
տա րած ո ղո ղու մը Հա յոց աշ խար հի, որը լու-
սա վոր չա տե սիլ պատ կերն է մեր ժո ղովր դի 
մկրտութ յան` Սուրբ Հո գով վերս տին ծննդի, 
և զո րա նանք հո գով, տո գոր վենք նոր հույ-
սե րով, վե րածն վող կյան քի նոր զար թոն քով:

Ժո ղո վուրդ հա յոց, ժո ղո վուրդ շնոր հըն-
կալ և հաղ թա կան, որ դա րե դար ապ րածդ 
կյան քով, սխրա լի վկա յութ յուն նե րով հա վա-
տա րիմ ես Սուրբ Էջ միած նով Աստ ծո հետ 
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հաս տա տած ուխ տիդ, հա նա պազ նո րոգ վի՛ր 
հա վատ քով, պայ ծա ռա ցի՛ր ե կե ղե ցա շեն և 
հայ րե նան վեր գոր ծոց ար դար ու բա րի ար-
գա սիք նե րով, որ Աստ ծո օրհ նութ յան ներ քո 
հա վերժ ան սա սան մնա  ք րիս տո սապ սակ 
Մայր Ա թոռ Սուրբ Էջ միա ծի նը, միշտ ապ րի 
ա զատ ու ինք նիշ խան Ա րա րա տով հա վերժ 
թա գադր յալ մեր Հայ րե նի քը, և հայ կյան քը 
լույ սով նա յի գա լի քին: 

Այս մաղ թան քով և զ գա ցումն ե րով ող ջու-
նում ենք այս տեղ ներ կա յութ յու նը Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան նա խա գահ Տիար 
Սերժ Սարգս յա նի, Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի 
Հան րա պե տութ յան նա խա գահ Տիար Բա կո 
Սա հակ յա նի, հա յոց պե տա կան ա վա գա նու՝ 
մաղ թե լով հա ջո ղութ յուն ներ վասն Հա յաս-
տա նի և Ար ցա խի ա ռա ջըն թա ցի, վասն Ար-
ցա խի մեր ժո ղովր դի ա զատ ապ րե լու ար-
դար ի րա վուն քի: 

Ի Ք րիս տոս սի րո եղ բայ րա կան ող ջույն 
ենք հղում ն վի րա պե տա կան մեր Ա թոռ նե րի 
գա հա կալ նե րին՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա րամ Ա. Մե ծի 
Տանն Կի լի կիո Կա թո ղի կո սին, Երու սա ղե մի 
Հա յոց Պատ րիարք Ա մե նա պա տիվ Տ. Թոր-
գոմ ար քե պիս կո պոս Մա նուկ յա նին և Կոս-
տանդ նու պոլ սի Հա յոց Պատ րիարք Ա մե նա-
պա տիվ Տ. Մես րոպ ար քե պիս կո պոս Մու-
թաֆ յա նին՝ հայ ցե լով ի րենց կյան քին Տի րոջ 
օրհ նութ յունն ու զո րակ ցութ յու նը: 

Ու րախ ենք մեր ժո ղովր դի հա մար նվի-
րա կան այս օ րը Սուրբ Էջ միած նում ող ջու նե-
լու հոգ ևոր Մեր եղ բո րը՝ Նո րին Ա մե նասր-

բութ յուն Բար դու ղի մեոս Ա. Տիե զե րա կան 
Պատ րիար քին՝ հայ ցե լով Տի րոջ հո վա նին 
բա րե պաշտ իր հո տին:

Ի Ք րիս տոս սի րո Մեր ող ջույնն ենք բե-
րում նաև Քույր ե կե ղե ցի նե րի շնոր հա զարդ 
հոգ ևո րա կան նե րին, Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յու նում հա վա տար մագր ված դես-
պան նե րին, օ տա րերկր յա պե տա կան և 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին՝ մաղ թան քով Տի րոջ 
հա նա պազ ա ռաջ նոր դութ յու նն ի րենց ա ռա-
քե լութ յա նը:

Հայ րա կան օրհ նութ յամբ ող ջու նում ենք 
մեր Ե կե ղե ցու թե մա կալ ա ռաջ նորդ նե րին, 
թե մա կան և հա մայն քա յին վար չա կան մար-
մին նե րի պատ վար ժան ան դամն ե րին, ուխ-
տա պահ ե կե ղե ցա կա նաց ողջ դա սին, ձեզ, 
ուխ տա վոր զա վակ ներ Մեր, և հա մայն հա-
վա տաց յալ մեր ժո ղովր դին՝ ի Հա յաս տան, 
Ար ցախ և  ի Սփ յուռս:

Հայ ցենք միաս նա բար, որ Բարձր յա-
լը խա ղա ղութ յուն պարգ ևի աշ խար հին, Իր 
շնոր հի ներ քո խա ղաղ պա հի մեր հայ րե նի-
քը, ա պա հով ու անվր դով՝ մեր ժո ղովր դին ի 
սփյուռս աշ խար հի: 

Թող նո րօրհն յալ Մ յու ռո նը, ինչ պես 
Աստ ված է տնօ րի նել, լի նի ու միշտ մնա 
սրբութ յուն մեզ եւ բո լո րի հա մար. ա մեն:





ՀԱՅՈՑ ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐԸ 

ՍՐԲԱԼՈՒՅՍ ՄՅՈՒՌՈՆԻ ՄԱՍԻՆ

Հրատարակության պատրաստեց՝
Տ. Շահե վրդ. Անանյանը

Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆ – 2015

Հրա տա րակ չական բաժնի 
տնօ րեն՝

Շահե վրդ. Անանյան

Հրա տա րակ չական խորհրդի 
անդամներ՝

Գ և ո ր գ  ե պ ս .  Ս ա ր ո յ ա ն , 
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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ՄԻՒՌՈՆՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ - 2015, Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆ
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ՄԻՒՌՈՆՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ - 2015, Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆ
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ՄԻՒՌՈՆՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ - 2015, Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆ
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ՄԻՒՌՈՆՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ - 2015, Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆ
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ՄԻՒՌՈՆՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ - 2015, Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆ
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ՄԻՒՌՈՆՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ - 2015, Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆ


