Սիրելի ընթերցողնե՛ր,
Ահա և բոլորեց աստվածապարգև եւս մի տարի, որը լի էրoբազում
նոր ձեռքբերումներով:
Յուրաքանչյուր նոր տարի ինքնին օրացույցային մի պարզ երևույթ է,օ քանի դեռ
այն չի տոնախմբվում ու չի կարևորվում մարդկանց կողմից: Այսպիսին է նաև մարդկային կյանքը. այնoկարող է գալ ու անցնել, և մարդ այդպես էլ անդրադարձ չունենա
իր իսկ կյանքի կարևորագոյն արժեքներին: Ինչպես ամեն տարեմուտ մեզ համար
առիթ է դառնում անդրադարձի ու նոր իղձերի կյանքի կոչման, այնպես էլ քրիստոնեական մեր կյանքում յուրաքանչյուր հանգրվան պետք է առիթ դառնա կյանքը նորովի սկսելու, սխալները շտկելու և առաքինազարդ կյանքով ապրելու համար:
օ

Աստծո կողմից մարդուն նվիրաբերված
մեծագույն պարգևներից են ապաշխարությունն ու ողորմածությունը: Այս երկուսի
միջոցով մարդ անընդհատ հնարավորություն է ստանումoդառնալու այն կետին,
որտեղից սկսել էր ամեն բան: Քրիստոսով
այս դարձը դառնում է է՛լ առավել տեսանելի ու զգալի: Մանկացյալ Փրկչի Ծննունդը
աստվածային կատարյալoողորմածության
արտահայրտությունն է և սիրո բյուրեղացումը:
Թող որ այս նոր`o2019 տարում առավել ջանք թափենք` ընկալելու Աստծո կողմից մեզ տրված պարգևների իմաստը և թող որ ողջ տարում բեկված չմնա ոչ մի
սիրտ, հուսալքված չմնա ոչ մի հոգի և անպատասխան չմնա ոչ մի աղոթք:
ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ ԱՄԱՆՈՐ և ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴ

ԳՀՃ Տեսուչ Գարեգին վարդապետ Համբարձումյան

Գևորգյան ճեմարան
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ՍԲ. ԹԱԴԵՈՍ ԵՎ ՍԲ.
ԲԱՐԴՈՒՂԻՄԵՈՍ
ԱՌԱՔՅԱԼՆԵՐԻ ՏՈՆԸ
ՃԵՄԱՐԱՆՈՒՄ
Դեկտեմբերի 1-ին ճեմարանում նշվեց սբ. Թադեոս և սբ. Բարդուղիմեոս
առաքյալների տոնը։ ԳՀՃ
հանդիսությունների սրահում ցուցադրվեց «Սուրբ
Գեղարդ. Զէն Կենաց» վավերագրական ֆիլմը, բանախոսությամբ հանդես եկավ պ․գ․թ․ դոցենտ Հ․ Գրիգորյանը։ Միջոցառմանը իր
գեղեցիկ կատարումներով
մասնակցեց նաև ԳՀՃ «Էջմիածին» երգչախումբը։

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՅՑԸ
ՃԵՄԱՐԱՆ

ՄԻՋՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ

Դեկտեմբերի 3-ին ճեմարան էին այցելել Երևանի
թիվ 62 դպրոցի աշակերտները։ Նրանց ճեմարանում
ընդունեց ԳՀՃ արտաքին
հարաբերությունների բաժնի պատասխանատու բրշ․
Դավիթ սրկ․ Սահակյանը։
Դպրոցականները շրջեցին
ճեմարանում և Մայր Աթոռի տարածքում։

Դեկտեմբերի 16-ին ԳՀՃ
սաները միջհամալսարանական հանդիպումներ ունեցան ԵՊՀ Արևելագիտության և Պատմության ֆակուլտետների և Պոլիտեխնիկական համալսարանի
Կապանի մասնաճյուղի ուսանողների հետ։

ՀՅՈՒՐԵՐ ԿԱՐՄԻՐ
ԳՅՈՒՂԻՑ

ԵՐԳՉԱԽՄԲԵՐԻ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ
Դեկտեմբերի 17-ին Խ․ Աբովյանի անվան հայկական
պետական մանկավարժական համալսարանում տեղի
ունեցավ երգչախմբերի միջազգային օրվան նվիրված
միջոցառում, որին մասնակցեց նաև ԳՀՃ «Էջմիածին»
երգչախումբը։

Դեկտեմբերի 4-ին ճեմարան էին այցելել Գավառի տարածաշրջանի Կարմիր գյուղի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի Հայոց Եկեղեցու պատմության խմբակի սաները: Ճեմարանում
նրանց ընդունեց ԳՀՃ տեսուչ Տ․ Գարեգին վրդ․ Համբարձումյանը։

ԳՀՃ սաները ուսանողների հետ շրջեցին ճեմարանում, մասնակցեցին ճեմարանում իրականոցվող
«Արարող ձեռքեր» ցուցահանդեսի 12-րդ ցուցադրությանը, շրջեցին Մայր Աթոռի տարածքում և ստացան Վեհափառ Հայրապետի օրհնությունը։

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ ԵՐԵՎԱՆԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ

ՊԱՏԱՐԱԳ ՍՐԲՈՑ
ՀՐԵՇՏԱԿԱՊԵՏԱՑ
ԵԿԵՂԵՑՈՒՄ

Դեկտեմբերի 6-ին կայացավ

Դեկտեմբերի 23-ին Սբ. Հը-

ԵՊՀ աստվածաբանության, արևելագիտության,

պատմութ-

յան ֆակուլտետների և ՀՀԻ

րեշտակապետաց
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ ՄԱՅՐ
ԱԹՈՌՈՒՄ

եկեղեցում

Պատարագ մատուցեց ԳՀՃ տեսուչ Տ․ Գարեգին վրդ․ Համ-

ՈւԳԸ-ների` պատմաբանի օր-

Դեկտեմբերի 19-ին Սուրբ

բարձումյանը։ Պատարագին իր

վան նվիրված հանրապետա-

Էջմիածնի Մատենադարանում

օրհնաբեր ներկայությունը բե-

կան երիտասարդական գիտա- տեղի ունեցավ Մայր Աթոռի «Աժողովը, որի ընթացքում Դ լսա- րարատ» ամսագրի 150-ամյա-

րեց Ամենայն Հայոց Հայրապե-

րանի

ԳՀՃ սաներին։

ուսանող Թովմաս դպ. կին նվիրված գիտաժողով՝
Առաքելյանը հանդես եկավ զե- «Մայր Աթոռի գիտական հըս-

տը՝ իր օրհնությունը բաշխելով

կուցմամբ «Պելագիոսական վե- կան» խորագրով: Լիագումար
ճը և Օգոստինոս Երանելին» նիստի բացմանը մասնակիցթեմայով:
ներին իր օրհնությունը բաշխեց
ՎեհափառօՀայրապետը: Լիագումար նիստը ղեկավարեցին
ԳՀՃ Տեսուչ Հոգշ. Տ. Գարեգին
վրդ. Համբարձումյանը և ԵՊՀ
ՏՎՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ

ՍԱՐԿԱՎԱԳԱԿԱՆ
ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Պատմության ֆակուլտետի դե-

Դեկտեմբերի 25-ին Հայոց

կան պ.գ.դ. Էդիկ Մինասյանը:

Եկեղեցին նշեց Սբ Ստեփանոս
Նախավկայի տոնը, որը նաև

Դեկտեմբերի 24-ին տեղի

Եկեղեցու անդաստանում ծա-

ունեցավ ԳՀՃ և ՔՊ լսարանի

ռայող սարկավագների տոնն

սաների դպրական, ուրարակ-

է: Այս առիթով Երևանի Սբ.

րության, կիսասարկավագու-

Գրիգոր Լուսավորիչ մայր եկե-

թյան տվչություն։ ԳՀՃ Բ լսա-

ԱՄԱՆՈՐՅԱ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

րանի սաները դպիր կարգվե-

Դեկտեմբերի 28-ին ճեմա-

յանի ձեռամբ սարկավագա-

ցին, Դ լսարանի սաները ստա-

րանը կազմակերպել էր միջո-

կան ձեռնադրության արժա-

ցան ուրարներ և Ե լսարանի

ցառում սոցիալապես խոցելի

նացան ճեմարանի և Քահա-

սաները ձեռնադրվեցին կիսա-

խավերի երեխաների համար։

նայից պատրաստության լսա-

սարկավագներ ձեռամբ Գե-

Միջոցառումը կազմակերպել

րանի 35 սաներ: Շնորհավո-

րաշնորհ Տ․ Հովնան եպս․ Հա-

էին ԳՀՃ Ե լսարանի գործնա-

րում ենք մեր սարկավագ եղ-

կոբյանի։ Շնորհավորում ենք

կան հոսքի սաները։ Արդեն

բայրներին։

ճեմարանական մեր եղբայր-

ճեմարանական տարիներից

ներին։

ԳՀՃ սաները սովորում են
հոգատար լինել և դրանով
իսկ արժևորում են սեփական
ներկայությունը Հայոց Եկեղեցում:

ղեցում Տ. Հովնան եպս. Հակոբ-

Այս տոնը բոլոր քրիստոնեական եկեղեցիները հիշատակում են մեծ շուքով և հանդիսությամբ։ Յուրաքանչյուրն իր ծիսակատարությամբ, սակայն նույն ոգով, նույն աղոթական
վիճակով և նույն երջանկությամբ է դիմավորում Սուրբ Ծնունդը։ Այս ամենով հանդերձ՝
քրիստոնեական եկեղեցիները այս տոնի վերաբերյալ ունեն էական հակասություններ,
որոնք կապված են տոնը նշելու օրվա հետ։ Հակասությունն առաջ է եկել 4-րդ դարում, երբ
հռոմեկան եկեղեցին և կայսերական իշխանությունները որոշեցին փոխել հիշատակության
օրը դեկտեմբերի 25-ով, իսկ հունվարի 6-ն ընդունել որպես Տիրոջ Աստվածհայտնության՝
Մկրտության օր։ Ի սկզբանե բոլորն էլ, որպես
տոնի հիշատակության օր, ընդունել են հունվարի 6-ը, սակայն, ինչպես տոնի շուրջ հետագայում կատարված փոփոխությունները, այնպես
էլ Քաղկեդոնի 451թ․ ժողովը, եկեղեցիների պառակտման առիթ հանդիսացան ։ Հայ Եկեղեցին
դա համարեց քրիստոնեական ավանդության
կոպտագույն սխալ։ Այս հակասություններին
անդրադարձել են եկեղեցական հայրերը և այդ
առումով առաջ բերել հակաճառական բազում
երկեր։ Հունվարի 6-ը հիմնավորված ներկայացնելու փորձեր են կատարել հայ գիտական մտքի
երևելիներից Անանիա Շիրակացին, Հովհաննես
Կոզեռնը, Հովհաննես Սարկավագը և այլք։ Առաջին գիտական հիմնավորումը տվել է Անանիա Շիրակացին իր «Քննիկոն» ժողովածուում՝
«Ծննդյան ճառ» վերնագրով։ Սակայն ո՛չ հայկական հունվարի 6-ը, ո՛չ հռոմեական դեկտեմբերի 25-ը գրեթե պայմանավորված չեն Հիսուս
Նազովրեցու ծնված լինելու ստույգ կամ կասկածելի տեղեկության հետ։ Երկու տարբերակներն էլ կապված են արևի հետ։
Լատին (Կաթոլիկ) եկեղեցու՝ հունվարի 6-ը դեկտեմբերի 25-ով փոխարինելը Անանիա
Շիրակացին կապում է նախկինում հենց ա՛յդ օրը հռոմեացիների կողմից նշվող մեծ հանդիսության հետ, որը նվիրված է եղել Միհր, Միթրա և արևի այլ աստվածների պաշտամունքներին։ Չնայած այն բանին, որ քրիստոնեությունն արդեն իսկ մեծ տարածում էր գտել,
հեթանոսական տոները դեռ տոնախմբվում էին։ Ահա այս պատճառով հռոմեական եկեղեցին
336 թվականին արևի աստվածների տոնախմբության օրը փոխարինում է Քրիստոսի
Ծնունդով, որի նպատակը եղել է մարդկանց միջից հեթանոսական արևի պաշտամունքը
հետզհետե մոռացության մատնելը։ Արդեն իսկ 336-354 թվականների հին հռոմեացի եպիսկոպոսների ցուցակում հանդիպում ենք այս արտահայտությանը․ «25 Decnatus Christus in
Betleem Judeae», այսինքն՝ «Քրիստոս ծնվել է Բեթլեհեմում՝ դեկտեմբերի 25-ին»։

Սուրբ Ծնունդը դեկտեմբերի 25-ին են

նշում ո՛չ միայն բոլոր կաթոլիկներն ու
բողոքականները, այլև որոշ երկրների
ուղղափառները (Անտիոք, Ալեքսանդրիա,
Կիպրոս, Բուլղարիա, Ռումինիա և հունական եկեղեցիներ)։ Այս առումով Ուղղափառ եկեղեցիներին կարելի է բաժանել 2
մասի․ մի մասը՝ Բուլղարիա, Դանիա, Լատվիա,
Լիտվա, Մոլդովա, Սլովակիա, Չեխիա, Էստոնիա, Սուրբ Ծնունդը նշում է
դեկտեմբերի 25-ին՝ կաթոլիկների և բողոքականների հետ։ Մյուս մասը՝
Ռուսաստան, Վրաստան, Ղազախստան, Ղրղզստան, Մակեդոնիա, Սերբիա, Ուկրաինա՝ հունվարի 7-ին, սակայն այն ուղղափառները, որոնք
Սուրբ Ծնունդը նշում են կաթոլիկների հետ, Սուրբ Մկրտությունը նշում
են հունվարի 7-ին։ Պետք է գիտակցել, որ քրիստոնեական եկեղեցու սկզբնավորման առաջին
տարիներին այդքան էլ կարևորված չեն եղել Ծննդյան հիշատակումներն ու տոնախմբությունները, ինչպես նաև քրիստոնյաների համար բավական էր միայն այն փաստը, որ Մեսիան՝ Հիսուս Քրիստոս, մարդացավ, խաչվեց և հարություն առավ մարդկության աստվածացման համար ու այդ ժամանակ այդքան էլ կարևորված չէր Քրիստոսի Ծննդյան
հստակ օրվա ճշգրտումը։ Բացի այդ՝ քանի որ հետագայում և մինչև օրս էլ գիտությունը որևէ
միանշանակ տեսանկյուն առաջ չի քաշում, ապա այսպես թե այնպես պետք է ընտրվեր
համատիեզերական նշանակություն ունեցող համաքրիստոնեական, խորհրդանշական որևէ
իրադարձություն՝ հստակ սահմանված հիշատակության օրով։
Նույն օրը հիշատակում ենք և՛ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Ծնունդը, և՛ Մկրտությունը,
որոնք միասին անվանում ենք Աստվածհայտնություն։ Այս օրը մարդիկ իրար ողջունում են
այսպես․ «Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ, մեզ եւ ձեզ մեծ աւետիս», և ի պատասխան լըսում․ «Օրհնեալ է յայտնութիւնը Քրիստոսի»։ Հունվարի 6-ը համարվում է հայ հասարակության ինքնության կարևորագույն պոստուլատը։ Հայ Եկեղեցին տարվա ծիսականկանոնիկ ընթացքի («Տօնացոյց», «Յայսմավուրք»․․․) սկիզբ է ընդունում Սուրբ Ծնունդը։ Քանի
որ եկեղեցական օրը փոխվում է երեկոյան ժամերգությունից հետո, ապա պետք է նշել, որ Հայ
եկեղեցին Սուրբ Ծնունդը սկսում է նշել հունվարի 5-ի Ճրագալույցի Սուրբ Պատարագով, որը
տարվա մեջ կատարվում է երկու անգամ՝ Աստվածհայտնության (Սուրբ Ծնունդ և Մըկրտություն) և Սուրբ Հարության տոներին։ Անվանում ենք «Ճրագալույց», քանի որ վերջում
հավատացյալները եկեղեցուց ճրագ են տանում իրենց տուն՝ որպես Բեթղեհեմյան աստղ։
Տիեզերագետներն ու աստղագետները Բեթղեհեմյան աստղի մասին ուսումնասիրություններում հանգել են այն մտքին, որ դա հնարավոր է 4 մոլորակների (Յուպիտեր, Վեներա,
Երկիր, Արեգակ) հավասարման պահը եղած լինի, քանի որ այդ ժամանակ բնականորեն երկընքում կերևա հզոր լույս։ Որոշներն էլ հակված են այն մտքին, թե Բեթղեհեմյան աստղը
Ուրանն է։ Այս ամենից զատ ամենաընդունելի տեսակետը Հովհաննես Ոսկեբերանինն է, որն
ասում է, թե դա մոլորակ չէր, այլ Գաբրիել հրեշտակապետը՝ աստղի կերպարանքով։ Քանի
որ Քրիստոսին երկրպագելու գնացին մոգերը, որոնք պաշտամունք ունեին աստղերի
հանդեպ, ապա Գաբրիել հրեշտակապետը, աստղի կերպարանք առնելով, ցույց տվեց Տիրոջ
Ծննդյան վայրը՝ նրանց հավատալիքը փոխարինելով ճշմարիտ հավատքով։ Այնուհետև՝
Հունվարի 6-ի առավոտյան տեղի է ունենում Սուրբ և Անմահ Պատարագ ու կատարվում
«Ջրօրհնեք», քանի որ Քրիստոս Իր Մկրտությամբ օրհնեց ջուրը։ Պատարագիչը Սուրբ Մյուռոն է կաթեցնում ջրի մեջ և օրհնում այն, որն էլ բաշխվում է հավատավոր ժողովրդին՝ որպես
բուժիչ դեղ։ Այս ամենից հետո հոգևորականն այցելում է հավատացյալների տներն ու կատարում տնօրհնեք՝ ավետելով Հիսուս Քրիստոսի Ծնունդը։

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՈՒՐԱՐԱԿԻՐ ԷՎԻՆՅԱՆ

Աշխարհի եւ ոչ մի ժողովրդի համար աշխարհը կատարյալ չէ: Ժողովուրդներն ապրում
են եւ մեռնում ամենօրյա մաքառումների, իրենց ներունակ ողջ ուժը գործադրելու ճանապարհով: Ովքեր մինչեւ արարելը, կառուցելը, երկիրն ապահով դարձնելը կննջեն վայելքների դափնիների վրա, կմնան կես ճանապարհին կամ էլ կհեռանան պատմության թատերաբեմից: Մենք այստեղ ենք աշխարհի ստեղծման օրից, մենք մի՛շտ ներկա ենք պատմության մեծ ճանապարհին. մենք մնացո՛ղ տեսակ ենք: Հետեւապես վստահությամբ կառուցենք, հարմարավետ ու ապահով դարձնենք մեր Տունը, որ իրողություն է դառնալու յուրաքանչյուրիս աշխատանքով: Ուրախ Նոր տարի:
Հայ եւ արտասահմանյան գրականության դասախոս Վաչագան Գրիգորյան
***
Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդեան առիթով Գէորգեան ճեմարանի սաներին մաղթում եմ.
Ա. իրենց ընտրած ասպարեզի բացառիկ կարեւորութեան խոր գիտակցում,
Բ. աշխարհասփիւռ Հայոց հօտը հովուելու եւ Հայոց օրհնեալ հողի վրայ վերստին ժողովելու գործում հայ հոգեւորականի առաքելութեան առանձնացում,
Գ. այս բացառիկ ծանր ասպարէզի դժուարութիւնները յաղթահարելու ուժ եւ կորով:
Տոմարագիտության դասախոս Գրիգոր Բրուտյան
***
Հայոց օրացուցային տարին դասավորվել է այնպես, որ սկզբում դիմավորում ենք Նոր
տարին, ապա նշում Սբ. Ծննդյան եւ Աստվածահայտնության տոնը: Այս հերթականության
մեջ, անշուշտ, առաջնային կարեւորություն ենք տալիս Ամանորի տոնակատարությանը:
Սբ. Բարսեղ Մեծի՝ Քրիստոսի Ծննդյան մասին ճառում ասվում է. «Ցանկանում ենք տոնել
աշխարհի փրկության տոնը, մարդկության ծննդյան օրը»: Ամենեւին չմերժելով ամանորյա

մեր ուրախություններն ու սրտագին շնորհավորանքները՝ կուզեի, որ յուրաքանչյուրս առավել անդրադառնա սուրբծննդյան խորհրդին՝ աշխարհին ու մարդկությանը շնորհված փըրկությանը:
Հայրաբանության դասախոս Անահիտ Ավագյան
***
Նոր տարին եւ Սբ. Ծնունդը մեզի համար ամենասպասուած, ամենասիրելի ու նուիրական տօներն են։ Անոնք անցնող օրերու մեր իրագործած եւ անաւարտ ծրագիրներու, մեր
սխալ արարքներու եւ բարի գործերու ամփոփումն են եւ միաժամանակ նոր սկիզբի աւետումը։ Թող Նոր Տարին լուսաստղի նման յոյս ճառագայթէ, լոյս սփռէ եւ սէր բաշխէ համայն
մարդկութեան եւ հայ ազգին։ Ըլլանք առաւել հանդուրժող եւ շրջահայեաց։ «Խորհուրդ մեծ
եւ սքանչելի, Որ յայսմ աւուր յայտնեցաւ»: Շնորհաւոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ:
Արեւմտահայերենի դասախոս Անի ֆիշենկճյան
***
I would like to extent my sincere congratulations to the remarkably gifted future clergymen on
the occasion of New Year. May your coming year be blessed with God’s joy, peace and a healthy
dose of spiritual nourishment.
Անգլերենի դասախոս Շողիկ Քյոշքերյան
***
Ավարտվում է 2018-ը, եւ մոտ է սկիզբը նոր՝ 2019 թվականի: Իսկ ամեն մի նոր թարմություն է, հույսերի արթնացում, բայց եւ մեկ անգամ էլ հայացք գցելու առիթ: Շնորհավորում
եմ Գեւորգյան հոգեւոր ճեմարանի բոլոր ուսանողներին, նրանց ուսուցանողներին,
ամսաթերթի ընթերցողներին, մեզ՝ բոլորիս: Թող գալիք տարին լինի նպատակների իրականացման եւ նոր նպատակների ստեղծման տարի, որոնք անպայման կիրականանան:
Հայոց լեզվի եւ խոսքի մշակույթի դասախոս Արտաշես Սարգսյան
***
Մեր երկշաբաթաթերթի սիրելի ընթերցողներ, ուրախությամբ շնորհավորում եմ ամենքիդ գալիք ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան ջերմ տոների առթիվ։ Նոր տարում նույնպես աշխատելու ենք այս թերթի միջոցով մեր գաղափարները կիսել յուրաքանչյուրիդ հետ։ Խոստանում ենք ավելի հետաքրքիր նյութերով հանդես գալ։ Մաղթում ենք ձեզ խաղաղությամբ ու
սիրով լի, օրհնյալ տարի։ Թող ձեր բոլոր բարի նպատակներն ու իղձերը շուտափույթ կյանքի
կոչվեն։ Շնորհավոր Նոր տարի եւ Սուրբ Ծնունդ....
Զ լսարանի ճեմարանական Ռուսատամ սրկ. Պողոսյան

***

Կարծում եմ՝ կհամաձայնեք, որ բոլորիս համար ձմեռային այս ջերմ տոները կրում են
հույսի եւ բարության, նվիրվածության եւ միմյանց հանդեպ հոգատարության խորհուրդը:
Անցնող տարում մեր ամսաթերթի թվերում մենք ցանկացել ենք ձեզ հետ կիսել մեր մտքերն
ու գաղափարները, որոնք վերոնշյալ խորհուրդների շուրջ են եղել: Եվ ահա նոր տարի ենք
մուտք գործում՝ ավելին անելու վճռականությամբ: Մաղթում եմ, որ Նոր տարում մեր բոլորի
ընտանիքներում տիրի խաղաղություն, համերաշխություն եւ սեր: Թո՛ղ Ամանորի թարմ
շունչը մտնի մեր բոլորի ընտանիքներ, թո՛ղ սուրբծննդյան հրաշքը կրկին պատմվի ու
ջերմացնի մեր բոլորի ընտանիքները: Շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ:
Գ լսարանի ճեմարանական Արսեն դպիր Զեյնալյան
***
Սիրելի՛ հայրենակիցներ, թող այս Նոր տարին մեր հայ ազգի եւ հայ եկեղեցու համար
լինի խաղաղության եւ բարգավաճման տարի: Կցանկանայի, որ Բարձրյալին ուղղված մեր
աղոթքների եւ ցանկությունների հետ միաժամանակ հարցնենք, մտածենք ու հասկանանք,
թե Աստված ի՞նչ է ցանկանում եւ «պահանջում» մեզնից: Նրա միակ ցանկությունն Իր
պատվիրանների պահպանումն է, որոնց մեջ ամենագլխավորը սերն է՝ Իր եւ շրջապատող
մարդկանց հանդեպ: Քանզի սիրուց է ծնվում ամեն բարիք, եւ դրա բացակայությունից են
առաջանում բոլոր մեղքերը: Թող Նոր տարում շատանա սերը մեր հայ ազգի մեջ. «Իսկ նա,
ով չի սիրում, չի ճանաչում Աստծուն, քանի որ Աստված սեր է» (Ա Հովհ. Դ 8):
Գ լսարանի ճեմարանական Գեւորգ դպիր Դերմենջյան
***
«Այսօր արեւն արդարութեան, Երեւեցաւ ի մէջ մարդկան»: Նոր տարուայ եւ Սբ. Ծննդեան
տօներուն սեմին իւրաքանչիւր հայու կը մաղթեմ քաջառողջութիւն ու իւրեանց անձնական
նպատակներու իրականացում։ Սակայն իմ ամենաբաղձալի ու առաջնահերթական մաղթանքս է, որ նորածագ արդարութեան արեւին ճառագայթները՝ պայծառակերպեն մեր հոգիներն ու միտքերը, եւ այդ արեւին տօթակէզ լոյսով հարթէ մեզի այն ճանապարհը, որով
մենք պիտի հասնինք մեր հաւաքական նպատակներուն, որ պիտի նպաստէ մեր երկրի ու
եկեղեցւոյ առաւելի պայծառացման ու շինութեան։
Նախապատրաստական լսարանի ճեմարանական Հակոբ Ջուլֆայան

Սբ. Ծննդյան և Աստվածհայտնության տոնը հայ ժողովրդի ամենասիրելի տոներից
մեկն է: Դրան նախորդում է պահքը: Ու չնայած այդ պահքի օրերից մեկն էլ Ամանորն էր,
բայց հայերն ավանդաբար, խստորեն հետևելով պահքին բնորոշ կերակրատեսակներին,
նույնիսկ Ամանորյա գիշերը չեն լուծարել այն: Հունվարի 5-ի երեկոյան՝ Ճրագալույցի
Պատարագի ավարտին՝ մոմերի լույսի ներքո, խնկաբույր տանը ընթրել են, ուրախացել:
Հայ ժողովրդի կենցաղում Ծննդյան տոնի հանդիսությունները պտտվում էին նախևառաջ
եկեղեցական ծիսակարգի շուրջ: Բայց և այնպես դրանց միահյուսված էին որոշ
ժողովրդական սովորույթներ: Օրինակ՝ Ճրագալույցից հետո մարդիկ դուրս էին գալիս ու երգում.
«Այսօր տոն է Ծննդյան, ավետի՜ս,
Աշխարհ լցվավ լիություն, ավետի՜ս,
Մեր Տերն էլավ նահատակ, ավետի՜ս,
Դժոխքն էլավ դուռ խորտակ, ավետի՜ս»:
Սակայն խորհրդային աստվածամերժ կարգերի օրոք Սբ. Ծննդյան բոլոր ավանդույթները
արհեստականորեն միացվեցին հունվարի 1-ին:
70 տարի շարունակ մարդկանց մտքերը կենտրոնացնելով դեպի Նոր տարին. հունվարի 6-ն էլ,
հունվարի 7-ն էլ հայտարարվեցին աշխատանքային օրեր: Արդյունքն ակնհայտ է: Նոր տարին, որ յուրաքանչյուր քրիստոնյայի համար
հոգևոր վայելքի և հաշվետվության օր պետք է լինի, հընթացս որի մենք պետք է ջանանք
այս անցավոր ժամանակի մեջ անանց շնորհներ փնտրել՝ ի շինություն մեր հայրենիքի և ի
պայծառություն Մայր Եկեղեցու, հաճախ վերածվում է որկրամոլության, ցուցամոլության,
շվայտության զորեղ փառատոնի: Եվ այս իրարանցման մեջ մենք մոռանում ենք Նրան, ով
հիմքն ու լրումն է այս տոնի: Իսկ երբ Քրիստոս անտեսվում է մեր կյանքում, առաջանում է
դատարկություն և ունայնություն: Իսկ մենք այն կամա թե ակամա լցնում ենք հիմնականում սին ու դատարկ հավատալիքներով:
Հետաքրքիր ու տարօրինակ են Ամանորի հետ կապված սնահավատությունները:
Դրանցից մի քանիսն ունեն ճշմարտության հետքեր: Ասում են, օրինակ, որ տարեմուտի
օրերին պետք է ներողություն խնդրել նրանցից, ում վիրավորել ենք նախորդ տարվա
ընթացքում, թշնամիները պետք է հաշտվեն, վիրավորվածները՝ ներեն: Սա շատ իմաստուն որոշում է քրիստոնյայի համար, բայց պետք է հաշտվենք մեր թշնամիների հետ ո՛չ
թե անպայմանորեն տարեմուտին նախորդող օրվա ընթացքում (գալիք տարում ինչ-ինչ
հաջողություններ արձանագրելու համար միայն), այլ ամեն օր, ամեն անգամ, երբ ուզում
ենք աղոթքի կանգնել (տե՛ս Մատթ. Ե 23-24): Այլև հասկանալի է դեկտեմբերի 31-ին տնային տնտեսուհիների՝ մաքրություն անելու սովորությունը: Եվ երբ նրանք ասում են, որ
անում են դա, որպեսզի գալիք տարում հաջողություններ ունենան՝ միանգամայն պարզ է.
ի՞նչ հաջողություններ կարող են լինել թափթփված տանը: Այնուամենայնիվ, չենք կարող
հասկանալ, թե ընտանեկան երջանկության հետ ի՞նչ կապ ունի կարմիր ժապավենով
զարդարված ավել-թալիսմանը:
Բայց հիմնականում այս հավատալիքները դուրս են գալիս բանականության
սահմաններից՝ հարելով մոգական սովորություններին և, առաքյալի խոսքով, «պառավական առասպելներին» (Ա Տիմ. 4:7): Ինչեր ասես, որ չեն անում մարդիկ, որպեսզի ամանորյա գիշերը դառնա իրենց երազանքների կատարման միջոց: Սակայն այս բոլոր
սնահավատություններին հավատացող մարդիկ չեն կարողանում պատասխանել մի շատ

կարևոր հարցի՝ ինչո՞ւ: Ինչո՞ւ ես պետք է ամանորյա ցրտաշունչ գիշերը բաց թողնեմ իմ
բնակարանի դուռը, և ինչպե՞ս պետք է այդ բաց դռան միջով երջանկությունը մտնի իմ
տուն: Ինչո՞ւ ես պետք է փող դնեմ ամանորյա սեղանի սփռոցի տակ: Ի՞նչ կապ ունեն
զարդարված պայտը, կենդանակերպ մոմը, խաղողի 12 հատիկները, նոր հագուստը կամ
ճոխ սեղանը գալիք տարում իմ հաջողությունների հետ: Եվ այսպես շարունակ կարելի է
թվարկել նմանատիպ ունայնությունները, բայց մենք դա չենք անի՝ սնահավատ մարդկանց
նորանոր գաղափարներ չտալու համար: Մանավանդ այս հարցադրումները պատասխան
չունեն, որովհետև սնահավատությունը, ինչպես Մենդելեևն է նկատել, այն համոզմունքն
է, որը հիմնված չէ գիտելիքների վրա:
Չենք կարող չանդրադառնալ աստղագուշակությանը, որովհետև այն անպակաս է
ամանորյա խոսակցություններից: Այս կեղծ գիտությունն ուսումնասիրում է աստղերի,
մոլորակների և նրանց շարժման ենթադրվող ազդեցությունը մարդկության ճակատագրի
վրա: Ծագել է դարեր առաջ, այն ժամանակ, երբ մարդիկ աստվածացնում էին երկնային
լուսատուներին ու նրանց գերբնական ուժեր վերագրում: Տարածվելով Ասորեստանում,
Բաբելոնում, Եգիպտոսում, Հունաստանում, Հռոմում՝ հասել է նաև Հայաստան:
Սակայն եթե հեթանոս ազգերն ակնածում էին աստղագուշակներից և նրանց աստվածային զորությամբ լցված ու իմաստուն համարելով՝ կազմակերպում էին իրենց կյանքն
ըստ աստղագուշակության ցուցումների (պարսկական արքունիքում նրանց նույնիսկ
դասում էին պալատականների շարքը), ապա Իսրայելում այդ ուսմունքը համարվում էր
ունայն ու վնասակար: Հրեաները գիտեին Աստծո կամքը. Նա դեմ է դյութանքներին,
կախարդություններին, գուշակության տարատեսակ ձևերին, հմայություններին, վիճակ
ձգելուն, նշանագիտությանը (Ես. ԽԷ 9, 12: Եզեկ. ԻԱ 21-23, 29): Աստծո շնչով լուսավորվածի և միակ ու ճշմարիտ Աստծուն հետևողի համար միանշանակ էր. չի՛ կարելի գնալ
հեթանոսների ճանապարհներով, պետք չէ՛ զարհուրել երկնքի նշաններից, քանզի հեթանոսների բոլոր կուռքերը սնոտի են (Երեմիա Ժ 2-3):
Երբ հեթանոսները դարձի եկան, երբ ցրվեց խավարը նրանց հոգիներից և գիտակցեցին
սնահավատության ունայնությունը, մերժեցին աստղագուշակությունը, քանզի այսպես է
ասում Աստված. «Մի՛ լսեք ձեր գուշակներին, ձեր երազատեսներին ու ձեր վհուկներին,
ձեր հավահմաներին և ձեր կախարդներին» (Երեմիա ԻԷ 9):
Այսօր, սակայն, աճում է հետաքրքրությունը զանազան գուշակությունների և, մասնավորապես, աստղագուշակության հանդեպ: Շատերը մասնագիտանում են սրա մեջ՝ ընթերցասեր հասարակությանը, հեռուստադիտողներին և ԶԼՄ-ի այլ միջոցներից օգտվողներին հրամցնելով աստղագուշակության մասին բազմազան հոդվածներ, կանխատեսումներ ու հաղորդումներ: Շատերն էլ ապրում են նրանց հետևելով, ըստ հեթանոս
անցյալից մեզ հասած սնահավատությունների՝ այդպիսով լուրջ վտանգի ենթարկելով
իրենց քրիստոնեական նկարագիրն ու հոգևոր կյանքը:
Բայց ինչո՞վ է աստղագուշակությունը վնասակար: Պատասխանը պարզ է. դրա միջոցով մենք սկսում ենք հեռանալ այն հավատքից, համաձայն որի՝ Աստված մեզ ազատ
կամք է տվել, որպեսզի ինքներս գտնենք Աստծուն և հոժարակամ դիմենք նրան ասելով՝
«Քո կամքը թող լինի երկրի վրա և իմ կյանքում»: Քրիստոնեության կարևորագույն սկըզբունքներից մեկն ազատությունն է (հմմտ. Բ Կորնթ. Գ 17), իսկ սնահավատությունը գալիս
է այն կաշկանդելու, կաղապարելու մեխանիկական, մոգական, երբեմն էլ՝ անտրամաբանական և անհիմն օրինաչափություններով: Աստղագուշակությանը հավատալով՝ ընդունում ենք, որ մեր կյանքը ո՛չ թե մենք ինքներս ենք տնօրինում, ո՛չ թե Աստված է
նախախնամում մեզ՝ փրկելով չարից և առաջնորդելով դեպի բարին, այլ՝ երկնային
լուսատուները: Հետևաբար, այն ամենը, ինչ կատարվում է մեր կյանքում, աստղերի պատճառով է, և մենք չպետք է պատասխանատվություն կրենք մեր արարքների համար, որովհետև կատարել ենք դրանք աստղերի ազդեցությամբ: Քրիստոսի քարոզչության առաջին

կոչն էր. «Ապաշխարե՛ք, որովհետև երկնքի արքայությունը մոտեցել է» (Մատթ. Գ 2): Իսկ
արդ, ինչի՞ համար ես պետք է ապաշխարեմ, եթե մեղանչել եմ ո՛չ թե իմ ազատ կամքով,
այլ աստղերի ներգործությամբ: Խաթարվում է զղջման գաղափարը՝ քրիստոնեության կարևորագույն առաքինությունն ու մեր փրկության գրավականը:
Այլև, եթե ընդունում ենք, որ Աստված իշխանություն չունի մեր ազատ կամքի վրա, իսկ
աստղերն ունեն, դրանով իսկ վերադառնում ենք կռապաշտությանը՝ աստղերին Աստծուց
վեր դասելով:
Այնուամենայնիվ, մի աստղ կա, որն իրապես օգնել է մարդկանց. արևելքում ծագելով՝
այն առաջնորդեց մոգերին նորածին Փրկչի մոտ (Մատթ. Բ 2) և կարծես հստակ ցույց տվեց,
որ ոչ թե իրեն, այլ Տիրո՛ջն է պետք պաշտել: Ոչ թե աստղն է փրկելու, այլ այն Մանկիկը,
որը ծնվեց Բեթղեհեմ քաղաքում: Մնում է միայն, որ կարողանանք ճանաչել Նրան:
Տոնական օրերին հաճախ ենք լսում. «Ես խոյ եմ… ես կապիկ եմ… իսկ ես՝ ցուլ»: Բայց այս
ամենին ի պատասխան տեղին է մեջբերել Եսայի մարգարեի բերանով Տիրոջ կողմից
ասված խոսքը. «Եզն իր տիրոջն է ճանաչում, և էշը՝ իր տիրոջ մսուրը, բայց Իսրայելն ինձ
չճանաչեց, իմ ժողովուրդն ինձ չհասկացավ» (Եսայի Ա 3): Ուրեմն, ջանանք ճանաչել ու
հասկանալ Աստծուն, մոտենալ Նրան և ապրել մեր Տիրոջ բարեխնամ աջի և ո՛չ թե
աստղերի պաշտպանության ներքո:
Նոր տարին հրաշալի տոն է: Այն լի է քրիստոնեական գաղափարներով, բարությամբ:
Օրինակ՝ Նոր տարին հրաշալի առիթ է սբ. Նիկողայոս հայրապետի բարեխոսությունը
ստանալու համար. չէ՞ որ աղքատներին ողորմություն բաշխող, երեխաներին անակնկալ
նվերներով ուրախացնող և յուրաքանչյուր ընտանիքում ամանորյա սպասված հյուր Ձմեռ
պապի իրական նախատիպը
հենց նա է՝ Դ դարի նշանավոր
սուրբ հայրապետը, ում անվան
հետ է կապված անգլիական
Սանտա (սուրբ) Կլաուսը (Նիկողայոս): Հիշենք, որ Նոր տարին մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս
Քրիստոսի հրաշափառ Ծնընդյան նախատոնակն է կարծես,
Աստծո խորախորհուրդ Հայտնությանը պատրաստվելու առիթ: Երբ տոնածառն ենք զարդարում կարմիր աստղը թող
հիշեցնի մեզ Բեթղեհեմյան աստղի մասին: Մենք էլ փորձենք քայլել այդ աստղի հետևից,
գտնել Տիրոջն ու ընդունել նրան մեր հարկից ու մեր հոգուց ներս՝ ի մտի ունենալով, որ
Արքան ծնվեց ո՛չ թե շքեղ դղյակում կամ ճոխ կերակուրներով լի տանը, այլ կենդանիների
համար նախատեսված խոնարհ մսուրում, «որովհետև իջևանատանը նրանց համար տեղ
չկար» (Ղուկ. Բ 7)։ Յուրաքանչյուրս կարիքն ունենք, որ Արքան ծնվի մեր սրտերում։ Իսկ
մի՞թե նա երկրորդ անգամ կծնվի հպարտ, ցուցամոլ, սնահավատ ու հղփացած սրտում։
Ո՛չ. նա կփնտրի խոնարհ ու մաքուր սիրտը՝ այնտեղ ծնվելու, բնակվելու համար։ Անցկացնե՛նք, ուրեմն, Ամանորը քրիստոնեաբար, որպեսզի օրեր անց հրեշտակի նման
ուրախության պարգևումով ազդարարենք՝ ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՎ ԵՎ ՀԱՅՏՆԵՑԱՎ:

ԹՈՎՄԱՍ ՈՒՐԱՐԱԿԻՐ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Լավագույն բարեմաղթությունն է, որ առաջիկա տարին լինի
խաղաղության տարի, և իրականանա մարդկության դարավոր
այն երազանքը, որ պատկերավոր արտահայտված է Բեթղեհեմի Մանուկի ծննդյան ավետիսի երգում․ «Փա՜ռք ի բարձունս
Աստուծոյ, և յերկիր խաղաղութիւն, ի մարդիկ հաճութիւն»
(Ղուկ․, Բ 14)։ Նոր տարվա սեմին Հայաստանյաց Առաքելական
Սուրբ եկեղեցին ի խորոց սրտի նորանոր հաջողություններ է
բարեմաղթում իր աչքի լույս Հայրենիքին․ նա բարեմաղթում է,
որ ավելի ծաղկի, ավելի հզորանա և բարգավաճի մեր սիրասուն
Հայրենիքը։ Մարդկային կյանքի իսկական նպատակը ժողովուրդների ներկա ու ապագա խաղաղությունն է ու երջանկությունը։
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գևորգ Զ, 1953 թ․

***
Փրկչի Ս․ Ծննդյան և Նոր տարվա տոների առթիվ մաղթում ենք, որ Տերը ներշնչի իր սիրո
և խաղաղության ոգին համայն մարդկությանը և պետություններին, որպեսզի աշխարհում
իշխի համերաշխությունը և համագործակցությունը, և մարդկությունը խաղաղ ու երջանիկ
ապրի, մաղթում ենք, որ Տերը պարգևի առողջություն և արևշատություն։
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գևորգ Զ, 1954 թ․

***
Ջերմեռանդորեն աղոթում ենք Աստծուն, որ եկող տարին
իր հետ բերի նոր ժամանակների արշալույսը՝ խաղաղ ու բարի
օրերով։
Թող մարդկանց վրա իջնեն արդարության ու խաղաղության արեգակի շողերը, որպեսզի մարդկանց հոգիների մեջ աճի
բարի կամեցողությունը, և մարդիկ ու ժողովուրդները սովորեն
իրար հասկանալ, իրար հարգել ու եղբայրաբար գնահատել։
Աստվածառաք արդարության արեգակի լույսը թող ծաթի
խռովահույզ աշխարհի վրա։ Խաղաղության և իրար հանդեպ
հաճության ոգին թող իջնի բոլոր մարդկանց և ժողովուրդների
վրա։
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Ա, 1957 թ․
***

Հավատքի սյուն Ս. Էջմիածնի սեղանից մենք ջերմապես աղոթում ենք, որ «խաղաղության
և ի մարդիկ հաճության» շնորհները իջնեն երկրի վրա և առաջնորդ ու զորավիգ դառնան մեր
ժամանակների մարդկանց և ժողովուրդներին՝ Աստծո փառքի և մարդկանց երջանկության
համար։
Մեր Տիրոջ Ծննդյան և Աստվածհայտնության մեծ և սքանչելի ավետիսով թող մի նոր
տարվա դռները ևս բացվեն՝ հայ ժողովրդին և Հայաստանյայց եկեղեցու հեռավոր և մերձավոր
զավակներին՝ բերելով խաղաղաղ և բարի օրեր, նրանց պահելով, պահպանելով ամբողջ և
անխռով, սիրով միաբան, մեր սուրբ հավատքի վեմի վրա անշարժ, առաքինի, եկեղեցանվեր
ու ազգաշեն գործերի փառավոր հաջողությամբ։
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Ա, 1958 թ․
***
Նոր տարին իր մեջ ինքնին նոր ոչինչ չունի․ ժամանակը նույնն է երեկ և այսօր։
Նորոգությունը պիտի որոնենք և իրագործենք մեր մեջ և մեր ներաշխարհում։
Աղոթում եմ, որ Նոր տարին լինի ավելի՛ պայծառ, հայրենիքը մնա անվտանգ, Եկեղեցին
լինի տոկուն ու գործուն, պետությունը՝ ամուր ու առաջագնաց,
իսկ ժողովուրդը՝ ավելի երջանիկ։
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Ա, 1996 թ.

***
Աղոթում ենք, որ տիեզերքի Արարիչ, կյանքի Պարգևիչ և
բարության Աղբյուր Ամենակալ Աստված իր երկարաձիր
շնորհները հեղի մեր ժողովրդի զավակների վրա։
Թող Նոր Տարին նոր ու պայծառ հորիզոններ բացի մեր
ազգի, հայրենիքի և եկեղեցու կյանքում։ Թող խաղաղությունն
ու արդարությունը տիրեն ողջ մարդկության կյանքում։

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Ա, 1998 թ․

***
Նորոգված

հավատքով

դիմավորենք

Նոր

Տարին,

դիմավորենք

կամքով

ու

վճռականությամբ, որ առավել ու առավել ջանքեր և հոգածություն պիտի բերենք ի սեր մեր
Հայրենիքի ազատ ու վերածնվող կյանքի, մեր պետականության ամրության, ազգային մեր
իղձերի մարմնավորման և մեր արդար դատի պաշպանության։ Մեր հույսն ու հավատքը
պիտի լուսավորեն նոր ուղիներն ու հորիզոնները մեր կյանքի։ Չտարակուսենք փոխել, ինչ որ
անհրաժեշտ ենք համարում փոխելու ի նպաստ մեր նպատակների մարմնավորման։
Ամենակարող

Երկնավորից

պիտի

հայցենք

զորակցություն

կարոտյալ

մեր

զավակներին, վշտացյալներին՝ մխիթարություն, հիվանդներին՝ ապաքինություն, նեղության
մեջ գտնվողներին՝ ապավինություն։
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ, 2011 թ․

***

Տարեմուտը հրավեր է նորոգության, վերափոխվելու, հրաժարվելու անցյալի սխալներից
ու բացթողումներից։ Մեր հորդորն է, սիրելի բարպաշտ ժողովուրդ, որ քրիստոնեական սիրով, հայրենաշեն ջանքերով, մեր երկրում կայունության պահպանման և օրինականության
ամրապնդման նախանձախնդրությամբ մասնակցություն բերենք մեր պետական ու հասարակական կյանքի զորացմանը և ի
սփյուռս աշխարհի՝ մեր ազգային եւ
եկեղեցական անդաստանի շենացմանը։ Ծառայենք միմյանց, ծառայենք
մեր հայրենքին, որի օրհնյալ կյանքը
պիտի կերտենք, ծառայենք մեր ազգին, որ բազում հույսեր ունի իրագործելու։ Օգնական լինենք նեղյալներին
եւ կարոտյալներին։ Միմյանց հանդեպ
սերը, բարի նպատակն ու գործը Աստված անտես չի առնում։

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ, 2017 թ․

ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ ԳԱՌՆԻԿ ԴՊԻՐ ՍԱՐԴԱՐՅԱՆԸ

Մի մու՜թ գիշեր, աղոտ մի լույս,
Ու մի Մանուկ՝ եկած աշխարհ,
Սրտում՝ թախիծ, աչքերում՝ հույսն
Արարչության անապաշխար…
Մսուրի մեջ խանձարուրված՝
Մի բուռ դարձավ Աստված համայն,
Աստղ ու երկինք՝ իրար անցած,
Փառքն էին երգում Փրկիչ-Մանկան։
Մութ խավարում գիշերային
Հովիվ ու մոգ դարձան վկան
Ու մարգարեն աստվածային
Սուրբ Ծննդյան Քրիստոսական…
Լուռ բարուրվեց Աստված անբավ
Իր արարած ձեռքերի մեջ,
Լույսն անստվեր Ճրագ դարձավ,
Որ աշխա՛րհը մնա անշեջ։
Մութ խավարում աղո՜տ Մի լույս՝
Մի բուռ Աստվա՛ծ բյու՜ր-բյուրացավ՝
Սրտում՝ թախիծ, աչքերում՝ հույս,
Քրիստոս Ծնավ և Հայտնեցավ…

ՀԵՂԻՆԱԿ՝ ԳԵՎՈՐԳ ՈՒՐԱՐԱԿԻՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Մեր telegram-ի պաշտոնական ալիքը՝ t.me/gevorgyanseminary

