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Նիւ Եորքի մէջ մահացած Միջազգային հեղինակութիւն վայելող փրոֆ. 
Վահագն Տատրեանի աճիւնը պիտի տեղափոխուի Հայաստանի 
Հանրապետութիւն:
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութեան «Ֆէյսպուք»ի 
պաշտօնական էջը այս մասին տեղեկացնելով՝ կը գրէ.
«Հաշուի առնելով միջազգային հեղինակութիւն վայելող փրոֆէսըր 
Վահագն Տատրեանի անկոտրում պայքարը արդարութեան եւ Հայոց 
Ցեղասպանութեան վերաբերեալ իրազեկուածութեան բարձրացման համար, 
իր մեծ գիտական ներդրումը Ցեղասպանութեան ուսումնասիրութեան 
գործին մէջ՝ որոշում կայացուած է անոր աճիւնը տեղափոխել Հայաստանի 
Հանրապետութիւն: Այս ուղղութեամբ աշխատանքները արդէն իսկ 
կ՝իրականացուին»:

Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտէն 
տակաւին  չէ տեսակցած  Ատրպէյճան 
գտնուող հայ զինծառայող՝ 
Արայիկ Ղազարեանին հետ: Այս 
մասին յայտնած է Կարմիր Խաչի 
միջազգային կոմիտէի հայաստան-
եան գրասենեակի հաղորդակցման 
ծրագրերու ղեկավար՝ Զառա 
Ամատունին, «Արմէնփրես»-ի հետ 
զրոյցի ժամանակ:
«Դեռ զինծառայողի հետ տեսակցութիւն չէ եղած: Մենք երկխօսութեան մէջ 
ենք իշխանութիւններու հետ»,- ըսած է Ամատունին:
Ատրպէյճան յայտնուած զինծառայող Արայիկ Ղազարեանի հարցով,  
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտէն ներգրաւուած է գաղտնի 
երկկողմանի երկխօսութեան մէջ՝ համապատասխան իշխանութիւններու 
ներկայացուցիչներուն հետ:
Նշենք որ ըստ Արցախի պաշտպանութեան նախարարութեան, 12 
օգոստոսին  դեռեւս չպարզուած հանգամանքներով, մարտական դիրքը 
լքած է զինծառայող Արայիկ Ղազարեանը: Ատրպէյճան յայտարարած է որ 
զինծառայողը կը գտնուի իրենց մօտ :

Ցեղասպանագէտ Վահագն Տատրեանի 
Աճիւնը Հայաստան Պիտի Փոխադրուի

 «Կարմիր Խաչ»ը Տակաւին Չէ Տեսակցած 
Ատրպէյճան Գտնուող Հայ Զինուորին Հետ
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Իսրայէլը 2006ի Պատերազմին Մղողը 
Ամերիկան Էր. Նասրալլա

Հըզպալլա Իր Ուժերով Ունակ Է Ոչնչացնել Իսրայէլը

«Թահրիր Ալ Շամ»Ը Հրապարակած Է Գերի Ինկած 
Սուրիացի Օդաչուին Լուսանկարը

Հըզպալլայի առաջնորդ Հասան Նասրալլա յուլիսեան պատերազմի 
յաղթանակին ու աւարտին առիթով հեռասփռուած իր խօսքին մէջ ԱՄՆ 
ամբաստանեց 2006ի պատերազմին, որպէս հրահրող: Անոր կարծիքով 
Յուլիսի պատերազմը ամերիկեան շատ աւելի լայնածաւալ ծրագիր էր, որ 
ձախողեցաւ:
Այս էր պատճառը, որուն հետեւանքով Իսրայէլ ամենեւին պատրաստ չէր  
նման տարողութեամբ պատերազմի: Իսրայէլ պարզապէս գործիք մըն էր 
եզրափակեց Նասրալլա:

Իրանի յեղափոխական պահակներու ընդհանուր հրամանատար Հուսէյն 
Սալամի յայտարարած է, թէ Հըզպալլա այնքան փորձառութիւն ու 
հնարաւորութիւններ վաստակած է Սուրիոյ պատերազմին, որ կը կարենայ 
ինքնուրոյն ոչնչացնել Իսրայէլը, որեւէ պատերազմի ժամանակ:
Ան լրատուական միջոցներուն ըսած է, թէ Միացեալ նահանգներու հետ 
բանակցութեան գործընթացը  այլեւս մոռցուած կը համարուի իրանի 
ժողովուրդի կողմէ, նշելով, թէ  «բանակցութիւնը խաբկանք մըն է եւ ոչ 
լուծման ճանապարհ, թշնամին բանակցութեան անուան տակ ճնշումներ 
բանեցնելով  կ’ուզէ մեր յանձնուիլը»,-աւելցնլով, որ  «Թշնամիի 
քաղաքականութիւնը աւելի զօրացուց Իրանը ընդդէմ Իսրայէլին»:
Ան շեշտած է «Մենք չենք արտօներ թշնամիի ներկայութիւնը մեր 
տարածաշրջանին մէջ:»
Սալամի անդրառնալով Ամերիկայի սխալ քաղաքականութեան, 
եզրափակած  է՝ «Մենք արմատախիլ պիտի ընենք աղքատութիւնը Իրանի 
մէջ եւ պիտի զարգացնենք մեր ռազմական եւ պաշտպանաողական 
կարողութիւնները»:

Թահրիր Ալ-Շամ խմբաւորումը համա-
ցանցի ճամբով տարածած է  վերջերս  
գերեվարուած  Սուրիոյ  բանակի  օդա-
չուին լուսանկարը։ Այս մասին լուրը  կը 
հաղորդէ  «Ալ Արապիյա»  կայանը։
Յիշեցնենք, որ  Սուրիոյ բանակին 
պատկանող ռուսական  Սուխոյ  տիպի   
կործանիչ մը վար  առնուած  էր Իտլիպ 
նահանգի վերեւ։
Դէպքէն ժամ մը անց նշեալ  ահաբեկչա-
կան խմբաւորման մամլոյ աղբիւրներ 
նշած էին, որ  կարողացած են գերեվարել 
կործանիչի օդաչուն:  
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Նշան Յարութիւնեան

Նշան Արտաշէսի Յարու-
թիւնեան 
Ծնած է Օգոստոսի 17, 1937ին, 
Ապարան, Ափնագիւղ/, 
շինարար-ճարտարապետ, 
շինարարական կառավարիչ, 
ՀԽՍՀ վաստակաւոր շինարար 
(1982)։
1951ին աւարտած է Ափնա-
գիւղի 7-ամեայ դպրոցը, 1959ին՝ 
Երեւանի տեխնիկումը, 1983ին՝ 
Երեւանի ճարտարագիտական 
հիմնարկի ճարտարապետայ-
շինարարական բաժանմունքը։
1960-1964  ծառայած է խոր-
հրդային բանակին մէջ։ 1964-
2002 աշխատած է ՀԽՍՀ, 
ապա՝ ՀՀ քաղաքաշինութեան 
նախարարութեան մէջ։ 
 2002-2006 Երեւանի “Ջրմուղ-
կոյուղի” փակ բաժնետիրական 
ընկերութեան “Ջրառ եւ 
թեքնիքական կեդրոնացուած 
սպասարկում” մասնաճիւղի 
տնօրէն-գլխաւոր տնօրէնի 
տեղակալ։ “Երքիմշին”ի մէջ իր 
պատասխանատու պաշտօն 
վարած միջոցին կառուցած 
է  “Ռոսիայ” կինոթատրոնը, 
“Հրազդան” մարզադաշտը, 
հայ-ամերիկեան “Հանթս-
ման” եւ “Քարիթաս Իտալիա-
նոյ” գործարանները, “Ուխ-
տատուն” թանգարանը, 
վերակառուցած է “Նաիրիտ”, 
1 եւ 7 գործարաններու 
շէնքերը։ Կառուցած  է 
ճանապարհներ, ջրատարներ, 
մաքրման կայաններ, մշա-
կութային, կենցաղային, 
թեթեւ արդիւնաբերութեան 
բաժիններ, մեթրոյի վերգետ-
նեայ կայարաններ, բնակելի 
շէնքեր։

Ս. Աստուածածին Վանքի Ուխտ Շաբաթը Այս Տարի 
Եւս Հաւատացեալներու Հոծ Բազմութեամբ Նշուեցաւ

Հովանաւորութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. Կաթողիկոսին եւ 
կազմակերպութեամբ Կաթողիկո-
սարանի Քրիստոնէական Դաս-
տիարակութեան բաժանմունք-
ին, 12-16 Օգոստոս 2019-ին Ս. 
Աստուածածին Վանքի ուխտի 
տօնին առիթով տեղի ունեցան 
Աստուածամօր նուիրուած հոգե-
պարար դասախօսութիւններու, 
խորհրդածութիւններու եւ աղօ-
թասացութիւններու շարք մը, 
ինչպէս նաեւ օրական դրութեամբ 
մատուցուեցաւ Ս. եւ Անմահ 
Պատարագ։

Երկուշաբթի առաւօտուն ուխ-
տաւորները հաղորդուեցան 
«Մարիամ Աստուածածնի 
Կուսութիւնը» նիւթով, որ 
ներկայացուց Հոգշ. Տ. Աշոտ 
Աբղ. Խաչատուրեան։ Երեկոյեան 
պատարագը մատուցեց Հոգշ. Տ. 
Օշին Աբղ. Չուալերթանեան, իսկ 
Գերշ. Մակար Եպս. Աշգարեան 
նախագահեց աղի օրհնութեան 
արարողութեան։
Երեքշաբթի առաւօտուն Հոգշ. Տ. 
Աւետիք Աբղ. Տէր Կարապետեան 
խօսեցաւ «Աստուածածինը Հին 
Կտակարանին Մէջ» նիւթը։ 
Հոգշ. Տ. Լեւոն Աբղ. Եղիայեան 
մատուցեց Պատարագը, որուն 
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աւարտին կատարուած խունկի 
օրհնութեան նախագահեց Հոգշ. 
Տ. Անանիա Ծ. Վրդ. Գուճանեան։ 
Այս պատարագին մասնակցեցան 
եւ Ս. Խորանին սպասարկեցին Ս. 
Վարդանանց եկեղեցւոյ ծխատէր 
քահանան եւ դպրաց դասը։
Չորեքշաբթի առաւօտուն «Աստուա-
ծածինը Նոր Կտակարանին Մէջ» 
նիւթը ներկայացուց եւ երեկոյեան 
պատարագը մատուցեց Հոգշ. 
Տ. Սարգիս Աբղ. Աբրահամեան՝ 
մասնակցութեամբ Ս. Աստուածածին 
եկեղեցւոյ ծխատէր քահանային 
եւ դպրաց դասին։ Պատարագի 
աւարտին կատարուած ջուրի 
օրհնութեան նախագահեց Հոգշ. Տ. 
Սմբատ Վրդ. Սապունճեան։
Հինգշաբթի առաւօտուն Հոգշ. 
Տ. Գէորգ Աբղ. Գարակէօզեան 
ուխտաւորներուն մանրամասնեց 
«Աստուածածինը Հայ Եկեղեցւոյ 
Ծէսին մէջ» նիւթը եւ երեկոյեան 

մատուցեց Պատարագը՝ Ս. 
Քառասնից Մանկանց եկեղեցւոյ 
ծխատէր քահանային եւ դպրաց 
դասին մասնակցութեամբ։ Հոգշ. 
Տ. Վիգէն Վրդ. Տալգլըճեան 
նախագահեց իւղի օրհնութեան 
արարողութեան։

Վերջապէս, Ուրբաթ առաւօտուն 
Հոգշ. Տ. Յակոբ Աբղ. Եագուպեան 
ներկայացուց «Աստուածածինը 
Շարակնոցին մէջ» նիւթը։
Թող Աստուածամայրը բոլորին 
ուխտը ի կատար ածէ։

Ատրպէյճանի արտաքին գործոց 
նախարարութիւնը (ԱԳՆ) նամակ-
ներով դիմած է ՄԱԿ-ի եւ ԵԱՀԿ-ի 
գլխաւոր քարտուղարներուն, 
ինչպէս նաեւ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի 
խումբի (ՄԽ) համանախագահող 
երկիրներու արտաքին գործոց 
նախարարներուն եւ միւս բոլոր 
անդամներուն՝ Հայաստանի 
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի 
յայտարարութիւններուն հարցով: 
Այս մասին կը տեղեկացնէ 
Ատրպէյճանի արտաքին գործոց 
նախարարութեան մամլոյ 
քարտուղար Լէյլա Ապտուլլաեւա՝ 
մեկնաբանելով Հայաստանի 
արտաքին գործոց նախարար 
Զօհրապ Մնացականեանի մէկ օր 
առաջ կատարած յայտարարութիւնը:

14 Օգոստոսին, արտաքին գործոց 
նախարար Զօհրապ Մնացականեան 
Ուրուկուէյի արտաքին գործոց 
նախարար Ռոտոլֆօ Նին Նովօայի 
հետ ասուլիսի մը ընթացքին 
յայտարարած էր, որ վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեանի՝ Ստեփանակերտի 
յայտարարութիւնը չենթադրեր 
Արցախեան բանակցային գործ-
ընթացին մէջ փոփոխութիւններ 
մտցնել:
Ըստ Ապտուլլաեւայի՝ Զօհրապ 
Մնացականեան, հերթական 
անգամ կրկնելով Նիկոլ Փաշի-
նեանի՝ Ստեփանակերտի 
յայտարարութիւնը, «ինքզինք 
անյարմար դրութեան մէջ կը դնէ 
միջազգային հանրութեան, առաջին 
հերթին՝ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի 

համանախագահներուն առջեւ»:
«Նման անպատասխանատու 
հռետորաբանութիւն ոչ միայն 
ամբողջութեամբ կը հակասէ 
միջազգային իրաւունքին, 
միջազգային միջնորդներու 
դիրքորոշման, այլ նաեւ կրնայ 
ջնջել հակամարտութեան 
խաղաղ կարգաւորման 
միտուած բոլոր ջանքերը», ըսաւ 
Ապտուլլաեւա՝ աւելցնելով, որ 
Ատրպէյճան նամակներով դիմած 
է ՄԱԿ-ի եւ ԵԱՀԿ-ի գլխաւոր 
քարտուղարներուն, ինչպէս նաեւ 
ԵԱՀԿ ՄԽ համանախագահող 
երկիրներու արտաքին գործոց 
նախարարներուն եւ միւս բոլոր 
անդամներուն, մանրակրկիտ կեր-
պով նկարագրելով իրավիճակին 

Ատրպէյճան Փաշինեանի Արցախեան Յայտարարութիւններուն Հարցով Նամակներ Յղած Է ՄԱԿ-ին Եւ ԵԱՀԿ-ին
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վտանգաւոր ըլլալու երեւոյթը:
Ըստ Ապտուլլաեւայի՝ Ատրպէյճան 
Հայաստանի վարչապետին յայտա-
րարութիւնը կը նկատէ իբրեւ 
«իրավիճակի յետագայ սրման 
փորձ»:
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ԳԷՈՐԳ ԱԲՂ. ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն

հաւատացեալէն հասնելով մինչեւ պատարագիչ:
Միայն կարգն ու կանոնը չէ որ պիտի ապրինք: Եկեղեցւոյ մէջ մեր 
լրջութիւնը, կեդրոնացումը, բծախնդրութիւնը եւ մանաւանդ յարատեւ 
հետեւողականութիւնը շատ կարեւոր է: Ուրեմն, միայն հետեւիլը չի բաւեր, 
գործօն դերակատարութիւն պիտի ունենանք եկեղեցւոյ մէջ: Նախ պիտի 
դիտենք, պիտի հասկնանք թէ ինչ կը պատահի եկեղեցւոյ մէջ, յետոյ պիտի 
քննենք մեր տեսածները, որմէ ետք եկեղեցւոյ մէջ մեր մասնակցութիւնը 
պիտի բերենք երգելով կամ զանազան տեսակի ծառայութիւններով: Ծէսը 
միայն բուրվառի, մոմի կամ խունկի օգտագործումը չէ, այլ՝ իր մէջ կը ներառէ 
քրիստոնէական հաւատքի վարդապետութիւնը: Եկեղեցւոյ մէջ իւրաքանչիւր 
շարժում, իւրաքանչիւր սպաս խորհրդանշական իմաստ մը ունի: Այս 
պատճառով պատմութեան ընթացքին եկեղեցւոյ կեանքին մէջ յառաջ եկած 
են վերիվայրումներ, թիւրիմացութիւններ եւ մինչեւ իսկ հակառակութիւններ, 
որոնցմէ մէկն է սրբապատկերի օգտագործումը:  
Կաթողիկէ եկեղեցւոյ եւ հայ առաքելական եկեղեցւոյ միջեւ կան ծիսական 
տարբերութիւններ, այդ տարբերութիւններէն մէկն է աւագ խորանի 
պատկերին գործածութիւնը: ընդհանրապէս Կաթողիկէ եկեղեցին եկեղեցւոյ 
անուանակոչութեան համաձայն իր աւագ խորանին կը զետեղէ սուրբի 
պատկեր, զոր օրինակ՝ Սուրբ Եղիա եկեղեցւոյ պատկերը կ’ըլլայ Սուրբ 
Եղիայի պատկերը: Իսկ հայ եկեղեցւոյ դիրքորոշումը յստակ է: Աւագ խորանի 
պատկերի գործածութիւնը միշտ եղած է Աստուածամօր այն պատկերը որ 
հասած է մեզի սուրբ Բարթողիմէոս Առաքեալի ձեռամբ: Հետեւաբար, հայ 
եկեղեցին Տիրամօր պատկերի գործածութիւնը առաքելաւանդ հիմունքներու 
վրայ հաստատուած է:
Եկեղեցւոյ մէջ պատկերներու գործածութիւնը ունի իր Աստուածաբանական 
բացատրութիւնը, որովհետեւ եկեղեցւոյ մէջ զետեղուած պատկերներուն 
ընդմէջէն կը փոխանցուի քրիստոնէական վարդապետութեան եւ 
աւանդութեան ուսուցումները: Աւանդութեան համաձայն, Սուրբ սեղանին 
պատկերը կարելի է փոխել Տաղաւար տօներուն՝ Աստուածայայտնութեան, 
Յարութեան, Պայծառակերպութեան, Վերափոխման եւ Խաչվերացին:
Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Տօնացոյցին համաձայն, Աստուածամօր 
ընծայուած հետեւեալ տօները կը նշուին:
1) Տօն Յղացման Ս. Կուսին Մարիամու Յաննայէ
Ս. Կոյս Մարիամ թէեւ ծնաւ բնութեան օրէնքին համաձայն, այսինքն իր 
հօրմէն ու մօրմէն, բայց իր կեանքի սկզբնաւորութենէն իսկ բարոյապէս զերծ 
մնաց հասարակ մահկանացուներու արատաւորութենէն[3]: Այս պատճառով 
Եկեղեցւոյ մէջ տօնելի եղաւ Աննայի յղութիւնը, զոր Հայ Առաքելական եւ 
յոյն ուղղափառ եկեղեցիները Աննայի յղութեան տօնը կը յիշեն Դեկտեմբեր 
իննին, իսկ Կաթոլիկ Եկեղեցին՝ ութին:
Աննայի յղութեան տօնը հին չէ իբրեւ եկեղեցական տնօրինութիւն, այդ իսկ 
պատճառով յատուկ շարական մը չկայ յղութեան տօնին նուիրուած:
2) Տօն Սրբուհւոյ Աստուածածնի Ծննդեան Յաննայէ
Ս. Աստուածածնի ծննդեան մասին պատմական ստոյգ տեղեկութիւններ 
չկան: Ըստ աւանդութեան, Աստուածամօր ծննդեան վայրը Նազարէթ պէտք 
է ըլլայ:
Հայ Առաքելական Եկեղեցին Ս. Աստուածածնի ծնունդը Սեպտեմբեր ութին 
կը կատարէ, որ օրուան որ զուգադիպի անիկա:
Հայ Եկեղեցին Աստուածամօր ծննդեան տօնը սկսած է նշել ԺԳ. Դարէն 
սկսեալ:
3) Տօն Ընծայման Ս. Աստուածածնի Երից Ամաց Ի Տաճարն
Աստուածածնի երրորդ տօնն է երեք տարեկան հասակին անոր տաճար 
ընծայումը:
Հրէական սովորութեանց համաձայն ուխտապահ ծնողները (ինչպէս օրինակ՝ 
Յովակիմի եւ Աննայի պարագային) իրենց զաւակները երեք տարեկան 
հասակին տաճար կ’ընծայէին: Որովհետեւ ուխտի զաւակ էր Մարիամ եւ 
իր ծնողքին անդրանիկը, Տիրոջ պատուէրին համաձայն պէտք էր ընծայուէր 
տաճար (Հմմտ. Ելք 22.23): Յովակիմ եւ Աննա առանց վարանելու իրենց 
խոպան արտին դալար երախայրին՝ Սրբուհի Մարիամը ընծայեցին Տիրոջ, 
որպէսզի Հզօրին շնորհքովը լեցուն եւ օրհնեալ զաւակ մը ըլլայ: Տակաւին 
մատղաշ հասակին՝ երեք տարեկանին Մարիամը ընծայեցին Տաճար:
Մարիամի ընծայման տօնը բոլոր եկեղեցիները ամէն տարի Նոյեմբեր 21-ին 
կը յիշատակեն[4]:

Հայ աղօթագրութեան հանճարային ծնունդ՝ Ս. Գրիգոր Նարեկացիին 
պատկերացումով անշօշափելի եւ անտեսանելի էակներուն՝ 
Հրեշտակներուն մարմնացումն էր Սրբուհի Մարիամը: Գրիգոր 

Նարեկացի երբեք արտաքին տեսքին մասին չէ որ կ’ակնարկէր, այլ՝ ան իբրեւ 
հոգեւոր եւ երկնային տեսիլքներու թիրախ անձնաւորութիւն եւ Արքայութեան 
տեսարանին ճարտար քանդակագործ, իր ոսկեծոր գրիչէն Սուրբ Կոյս 
Մարիամի բարոյական անմատչելի բարձունքին անդրադառնալով՝ զայն 
կը պատկերացնէ իբրեւ «Հրեշտակ՝ մարդոցմէ, մարմնատեսիլ Քերովբէ» 
(Բան Ձ.): Ամենասրբուհին իբրեւ հողեղէն բնութիւն իր անարատ կեանքով 
երանելի դարձաւ Աստուծոյ խօսքով ստեղծուած անբիծ հրեշտակներուն, 
իր խոնարհութեամբ գերազանցեց Աստուածակիր քերովբէները եւ 
եղաւ «երկնաւոր թագուհի», «անմահ Կեանքի Ծառը՝ բոցեղէն սուրով 
շրջապատուած» ու «շնչաւոր եդեմ»ը:  
Արդեօք ո՞վ է այն Կոյսը, որ Աստուծոյ եւ մարդոց կողմէ այսքան 
փառաբանանքի եւ օրհնութեան արժանացած է: Ի՞նչպիսի կեանք մը 
որդեգրած է ան, որ աշխարհի Փրկիչը հաճեցաւ իր միջոցով լոյս աշխարհ գալ:
Մարիամի ծնողներն էին՝ Յովակիմ եւ Աննա, որոնք անզաւակ ծերացած 
էին, բայց իրենց յառաջացած տարիքին թախանձագին աղօթքներով եւ 
ուխտադրումներով աղջիկ զաւակ մը ունեցան եւ զայն կոչեցին Մարիամ: Երբ 
Մարիամ երեք տարեկան եղաւ անոր ծնողները իրենց ուխտին համաձայն 
Մարիամը տաճար ընծայեցին եւ յանձնեցին տաճարին քահանային՝ 
Զաքարիային, որ յետագային Յովհաննէս Մկրտիչի հայրը պիտի ըլլար: 
Մարիամ շուրջ 12 տարեկան էր, երբ դարձաւ իր ծնողքին տունը՝ Նազարէթ[1]  
եւ շուրջ 15 տարեկանին նշանուեցաւ Յովսէփի հետ[2]:
Ապա, Աստուած Գաբրիէլ հրեշտակը ղրկեց Մարիամի մօտ:
«Հրեշտակը Մարիամի գալով ըսաւ.
 - Ուրախացի՛ր, շնորհալի՛ կոյս, որովհետեւ Աստուած քեզի հետ է:
Մարիամ այս խօսքին վրայ խռովեցաւ. Կը մտածէր թէ ի՛նչ կը նշանակէ այս 
ողջոյնը: Սակայն հրեշտակը ըսաւ իրեն.
Մի՛ վախնար, Մարիա՛մ, որովհետեւ Աստուծոյ շնորհքին արժանացար: Ահա 
պիտի յղանաս եւ զաւակ մը ծնիս, որ Յիսուս պիտի կոչես: Անիկա մեծ պիտի 
ըլլայ եւ Բարձրեալին Որդին պիտի կոչուի: Տէր Աստուած անոր պիտի տայ 
իր հօրը՝ Դաւիթի գահը, եւ անիկա Յակոբի սերունդներուն վրայ յաւիտեանս 
պիտի թագաւորէ: Անոր թագաւորութիւնը անվախճան պիտի ըլլայ:
Մարիամ ըսաւ հրեշտակին.
- Ատիկա ի՞նչպէս կրնայ պատահիլ, երբ ամուսնացած չեմ:
Հրեշտակը պատասխանեց.
- Սուրբ Հոգին քեզի պիտի գայ եւ Բարձրեալին զօրութիւնը քու վրադ պիտի 
հանգչի. Ուստի ծնելիք զաւակդ սուրբ է եւ Աստուծոյ Որդի պիտի կոչուի: 
Ահա ազգականդ Եղիսաբէթն ալ, հակառակ ծեր եւ ամուլ ըլլալուն՝ վեցերորդ 
ամիսն է որ յղի է: Գիտցի՛ր, որ Աստուծոյ համար անկարելի բան չկայ:
Մարիամ ըսաւ.
 - Աստուծոյ աղախինն եմ, թող քու ըսածդ ըլլայ:
 Ապա հրեշտակը գնաց Մարիամի քովէն»: (Ղկ 1.28-38)
Սոյն պատմութենէն մեկնելով այն եզրակացութեան կը հասնինք, որ Մարիամ 
Աստուածածին սովորական աղախին մը չէր ժամանակին մէջ ապրած եւ 
թաղուած, այլ՝ Բարձրեալին զօրութեան՝ Ս. Հոգիին եւ Աստուծոյ շնորհքին 
արժանացած անձ մըն էր:
Առ այդ, Հայ Առաքելական Եկեղեցին ոչ միայն շարականներուն ընդմէջէն կը 
փառաբանէ եւ կ’օրհներգէ Ս. Կոյս Մարիամի մեծութիւնը, այլեւ՝ իր հարուստ 
եւ առաքելաւանդ ծէսին ընդմէջէն կը կենդանացնէ Աստուածամօր տիպարը 
եւ անոր կեանքին օրինակելի վարքագիծը:
Ծէսը հայ եկեղեցւոյ կեանքին մէջ առանցքային տեղ կը գրաւէ: Անիկա միջոց 
մըն է, որ մենք մեր քրիստոնէական հաւատքը արտայայտենք աղօթքի ու 
շարականի երգեցողութեան ընդմէջէն: Ծէսը այն հանգոյցն է որ երկինքն 
ու երկիրը զիրար կը միացնէ:
Ծէսը իր բուն իմաստով կը նշանակէ կարգ ու կանոն:
Ծէսը լոկ մեր շարժուձեւերով պիտի չարտայայտենք, այլ՝ ճշմարիտ 
վերացական ապրումներով պիտի արտայայտենք: Հետեւաբար, եկեղեցւոյ 
մէջ խորհրդաւոր պահը կը ստեղծուի ապրումով, սկսեալ ամէնէն համեստ 

 03

«Հրեշտակ Ի Մարդկանէ, Մարմնատեսիլ Քերովբէ»
 (Ս. Գրիգոր Նարեկացի)

[1] Այժմ Նասարա։
[2] Աւանդութեան համաձայն «շատեր եղան որ Մարիամը առնել ուզեցին, բայց Յովակիմ եւ Աննա իրենց ուխտի զաւակ մէկու մը տալու որոշումը իրենք չուզեցին տալ, 

այլ՝ Աստուծոյ յանձնեցին» ¥Համապատում, էջ 5¤։
[3] Աստուածածնի անարատութեան գաղափարը պատմութեան ընթացքին ծնունդ տուաւ անարատ յղութեան հարցի մը։ Կաթողիկէ Եկեղեցին 1854-ին, Տիրամօր անարատ 

յղութիւնը ընդունած է իբրեւ հաւատոյ վարդապետութիւն։ Իսկ Հայ Առաքելական Եկեղեցին Աստուածամօր անարատ յղութիւնը վերապահած միմիայն Աստուածածին 
յղութեան։

[4] «Ըստ աւանդութեան, ժամանակ մը մնաց նա հոն, եւ յետոյ վերստին դառնալով, եօթնամեայ հասակին, խառնուեցաւ այրիներէ եւ կոյսերէ բաղկացեալ նուիրեալ 
կանանց այն խումբին՝ որոնք բարեպաշտ կեանք մը կþապրէին Տաճարին հովանիին տակ. եւ որոնցմէ էր Աննա մարգարէուհին։ Եօթը տարիներ եւս հոն մնալէ վերջ, 
խօսեցեալը եղաւ Հիւսն Յովսէփին» Սուրբք եւ Տօնք Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ, էջ 269¤։
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Պատիւ Արժանաւորին

Յուշ-Երեկոյ Նուիրուած՝ Երանելի Իգնատիոս Մալոյեանի 
Ծննդեան 150 Ամեակին

Կիրակի, 11 Օգոստոս 2019-
ին, երեկոյեան ժամը 7:30-ին, 
Զմմառու Մայրավանքի Երանելի 
Իգնատիոս Մալոյեանի անուան 
ամփիթատրոնին մէջ, տեղի ունե-
ցաւ Երանելիին նուիրուած յուշ-
երեկոյ:
Յոբելեանին նախագահեց՝ Ամեն. 
եւ Գերերջ. ՏՏ Գրիգոր Պետրոս 
Ի. Կաթողիկոս-Պատրիարք՝ Տանն 
Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց Հայրա-
պետը: 
Սոյն միջոցառումը կազմակեր-
պութիւնն էր Երանելի Իգնատիոս 
Մալոյեան դպրեվանքի տեսչու-
թեան:
Յուշ-երեկոյին ներկայ էին պետա-
կան նախարարներ Տիարք՝ Աւետիս 
Կիտանեան, Ռիշար Գույումճեան, 
պետական բարձրաստիճան այրեր 
եւ երեսփոխաններ, ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. 
Կաթողիկոսի ներկայացուցիչ Հոգշ. 
Տ. Անանիա Ծ. Վրդ. Գուճանեան, 
Մարունիներու Մար Պշարա Րաաի 
Պատրիարքի ներկայացուցիչ՝ 
Եուհաննա Ռաֆիք Ալ Ուարշա 
առաջնորդը,  Պէյրութի լատիններու 
թեմի առաջնորդ Արհ. Տ. Սեզար 
եպս. Եսայեան, Հայ Կաթողիկէ 
եպիսկոպոսաց եւ կղերից դասը, 
Անարատ Յղութեան հայ քոյրերու 
միաբանութեան անդամները, 
գլխաւորութեամբ` մեծաւոր մօր՝ 
Արուսեակ Սաճոնեանի, քոյր 
եկեղեցիներու հոգեւորականներ, 

բարեսիրական, մշակութային եւ 
կրթական մշակներ եւ հայորդիներ:
«Տէրունական աղօթք»ով եւ 
Հոգեւոր Տիրոջ օրհնութեամբ 
ընթացք առած յուշ-երեկոյին 
բացման խօսքը արտասանեցին 
հայերէնով՝ դպրեվանքի Տեսուչ 
Հ. Գրիգոր Վրդ. Պատիշահ, 
արաբերէնով՝ փոխտեսուչ Հ. 
Տիգրան Վրդ. Փիլիպպոսեան, անոնք 
հակիրճ ձեւով ներկայացուցին  
դպրեվանքի պատմութիւնը «270 
տարի առաջ՝ 1749-ին, Միջին 
Արեւելքի մէջ հիմնադրուած՝ 
Զմմառու Պատրիարքական 
Կղերի Միաբանութեան վանական 
համալիրի յարկին տակ՝ 1750-էն 
գործող տարածաշրջանի առաջին 
հայկական հոգեւոր ճեմարանը՝ 
դարբնոցը հանդիսացաւ խումբ 
մը անզուգական Զմմառեան 
միաբաններու, որոնք իրենց 
անձնուէր եւ ազգանուէր գործու-
նէութեամբ՝ սփիւռքի տարածքին 
եւ ներկայիս հայրենիքի մէջ 
եւս՝ իրենց նշանակելի աւանդը 
բերին ազգապահպանութեան 
եւ մարդակերտման նուիրական 
գործին: 2001-ին, կրթօճախի ժառան-
գաւորաց բաժինը վերաիմաս-
տաւորուեցաւ՝ վերանուանուելով 
նուիրեալ միաբան վարդապետի, 
Մեծ հայու՝ Իգնատիոս Մալոյեանի 
անունով: Ան իր նահատակութեամբ 
վկան դարձաւ՝ վասն հաւատոյ եւ 
հայրենեաց զոհաբերումին, որով 2001 
Հոկտեմբեր 7-ին, Հռոմի Սրբազան 
Քահանայապետ՝ Յովհաննէս Պօղոս 

ԳՐԻԳՈՐ ՊՈՅԱՃԵԱՆ

Բ.-ի կողմէ Երանելի հռչակուեցաւ», 
հայր սուրբերը Երանալիին բարե-
խօսութիւնը հայցելով եզրափա-
կեցին իրենց խօսքը:
Ապա Հ. Մաշտոց վրդ. Զահթերեանը 
ընթերցեց ՀՀ կրթութեան եւ 
գիտութեան նախարարութեան 
սոյն տօնի առթիւ յղած ուղերձը, 
ըստ որում «1915թ. ապրիլ ամիսը 
հայ ժողովրդի եւ մարդկութեան 
պատմութեան մէջ ողբերգական 
ու սարսափելի էջերից մէկն 
է, որը պատմում է, թէ որքա՛ն 
ծայրահեղօրէն տարբեր կարող 
է լինել Մարդը: Այս պատճառով, 
յիշութեան մէջ անդրադառնալով 
անցած դարասկզբի դէպքերին, մենք 
վեր ենք հանում ոչ միայն դաժան եւ 
արիւնարբու պատկերներ, այլեւ 

մարդկային հոգեւոր սխրանքի 
օրինակներ, որպէսզի դրանցով 
կրթուեն, դաստիարակուեն եւ 
ոգեշնչուեն մեր մանուկները եւ 
երիտասարդները:
Նահատակուած Երանելի Իգնա-
տիոս Մալոյեանը այն հայն էր եւ 
հոգեւորականը, որի օրինակը կարող 
է ուսանելի լինել թէ՛ դպրեվանքի 
սաների եւ թէ՛ ցանկացած հայի 
համար: 
Ապրել գաղափարի համար, 
ապրել  ոգեղեն կեանքով եւ սփռել 
կրթութեան լոյսը մեր ժողովրդի 
երկնաշնորհ առաքելութիւնն 
է: 1750 թուականին հիմնուած 
Միջին Արեւելքի առաջին կրթ-
օճախը հանդիսացող Զմմառի 
Պատրիարքական կղերի միա-
բանութեան դպրեվանքը դրա 
լաւագոյն ապացոյցներից մէկն 
է: Կրելով Երանելի Իգնատիոս 
Մալոյեանի անունը՝ դպրեվանքը 
մի կողմից արձանագրում է 
իր ձեռքբերումները դաստիա-
րակութեան եւ կրթութեան գոր-
ծում, միւս կողմից՝ նախանշում է 
իր հետագայ ընթացքը, գործու-
նէութիւնը, իր ապագան:
Թո՛ղ Երանելի Իգնատիոս 
Մալոյեանին նուիրուած սոյն յուշ-
երեկոն եւս մէկ առիթ հանդիսանայ 
գիտակցելու եւ իմաստաւորելու մեր 
կորուստները եւ ձեռքբերումները, 
ինչպէս նաեւ հետագայ նպա-
տակները եւ խնդիրները: 
Արագընթաց փոփոխութիւնների 
այս դարում չարի դէմ պայքարը չի 
վերանում: Սեփական գոյի, տեսակի 
համար մաքառումը շարունակւում է: 
Եւ այս իմաստով մեծ է դպրեվանքի 
եւ քարոզուող բարոյական ու 
մարդկային օրինակների դերը»:
Ուղերձին յաջորդեց ժառանգաւորաց 
երգչախումբի կատարողութեամբ 
«Տէր Ողորմեա» եւ «Կիլիկիա» 
մաղթերգը: 
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Լիբանանահայ Կեանք

ՀԲԸՄ-ի Վեթերաններ

Պտոյտ Դէպի Հիւսիսային Լեռնալիբանան 

2008 թուականէն սկսեալ Հայկական 
Բարեգործական Ընդհանուր 
Միութեան վեթերաններու համա-
խմբումը ամրան եղանակին պտոյտ 
կը կազմակերպէ երկու նպատակով. 
առաջին՝ Միութեան անդամները քով 
քովի բերելու, իրարու ծանօթացնելու 
եւ իրարմով ուրախացնելու առիթ 
մը ստեղծել, երկրորդ՝ նոյն չափ 
կարեւոր նպատակ մը՝ Միութեան 
անդամներուն ծանօթացնել մեր 
երկրորդ հայրենիքին՝ Լիբանանի 
բնութիւնը, պատմութիւնը, մշա-
կոյթը, ու զանազան գաւառներ 
այցելելով ծանօթանալ այդ տեղի 
մարդոց կենցաղին, բնաւորութեան 
եւ ունեցած դժուարութիւններուն:
Յիշենք մի քանի վայրերու անուն-
ներ ուր վեթերանները այցելած են 
վերջերս: Հիւսիսային Լիբանան 
Միզյարա, կեդրոնական եւ արեւմ-
տեան Պէքաա՝ Զահլէ եւ Ռաշայա, 
Հարաւային Լիբանան՝ Մաղտուշէ 
եւ Լիբանանի հարաւային սահմանի 
գիւղերը:
Այս տարուան մեր պտոյտը կրկին 
Հիւսիսային Լիբանան էր, Պշարրի 
եւ Տիման:
Պէտք է խոստովանիլ որ իւրաքան-
չիւր պտոյտ որ կը կազմակերպուի 
վեթերաններու համախմբումին 
կողմէ, ամիսներու աշխատանք 
կը խլէ անդամներէն, որոնք 
նախօրօք կ’այցելեն այդ վայրերը. 
հետազօտելով պատմական յու-
շակոթողներ, ճամբաներուն վիճակը, 
ճաշարաններն ու փոխադրական 
միջոցները:
Թուական 4 Օգոստոս 2019. շուրջ 
հարիւր հոգի, ամէն սեռի, տարիքի 
վեթերան անդամներ եւ հիւրեր 
հաւաքուած էին Հըրշ Թապէթի 
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ–ի Զապէլ Մովսէսեան 
շէնքին բակը, ուրկէ երկու խոշոր 
հանրակառքերով առաւօտեան ժամը 
8-ին ճամբայ ելանք դէպի Հիւսիսային 
Լեռնալիբանան՝ Պշարրի: Առաջին 
կանգառը եղաւ Պաթրուն, 
Պիթար Պէյքըրիի ծաղարանը, 

ուր նախաճաշի սպասարկութիւն 
տեղի ունեցաւ: Ժամ մը ետք կրկին 
ճամբան էինք: Երկրորդ կանգառը, 
Պէյրութէն վաթսուն մէկ քիլոմեթր 
հեռաւորութեան վրայ գտնուող 
Նապու արուեստից  թանգարանը՝ 
էլ Հէրրի ծովեզերեայ գիւղի մէջ, 
Շըքքայի շրջանը: Հոյակապ 
երկյարկանի շէնք մը, տաճարի 
նմանող, կառուցուած պողպատէ, 
պղնձագոյն ձողերով, ծովեզերեայ 
գեղեցիկ տեսարանով շրջապատին 
մէջ:
Նապու արուեստից թանգարանի 
բացումը տեղի ունեցած է 2018-
ին, հիմնադիրներ են՝ Ժաուատ 
Ատրա, Պատր-էլ-Հաժ, եւ Ֆիտա 
Ժտիտ: Հիմնադիրները նպատակ 
ունեցած են Լիբանանի պատմական 
եւ ժամանակակից արուեստի գոր-
ծերը ծանօթացնել հանրութեան: 
Ցուցադրուած են գեղանկարիչներ 
Տաւուտ Քորումի, Սեզար Ժըմայէլի, 
Օմար Ունսիի, անոնց կարգին Փոլ 
Կիրակոսեանի, Սեդա Մանանեանի 
եւ ուրիշներու գործեր: Թանգարանը 
ՆԱՊՈՒ անունը առած է Միջագետքի 
Իմաստութեան չաստուածէն: 
Շէնքին ճարտարապետները եղած 
են իրաքցիներ՝ Մահմուտ Օպէյտ 
եւ Տիա Ազզաուի: Թանգարանին 
մէջ կան հնութիւններ Հռոմէական, 
Բիւզանդական եւ Արաբական 
շրջանէն, արձաններ, կաւէ ամաններ 
եւայլն: Թանգարանի մուտքը ձրի է, 
քաջալերելու համար այցելել ուզող-
ները
Վայելելէ ետք Նապու թանգարանի 
արուեստի գործերուն գեղեցկու-
թիւնը ու հիանալի ծովափին 
տեսարանը, ժամը 12-ին ճամբայ 
ելանք դէպի Տիման՝ Պշարրի, 
Քուրայի աւանի Ամյուն քաղաքէն, 
ձիթենիներու պարտէզներու մէջէն 
անցնելով: Դժբախտաբար Պշարրիի 
սահմանին հանրակառքերէն մին 
խանգարուեցաւ, ու կարելի չեղաւ 
զայն տեղւույն վրայ նորոգել: 
Ճամբորդական գրասենեակը ուրիշ 

կարգադրութիւն մը ըրաւ, առաջին 
հանրակառքը Պշարրիի ճաշարանը 
հասնելէն ետք, վերադարձաւ 
խանգարուած հանրակառքին մօտ 
ու մնացեալ ճամբորդները հասցուց 
Պշարրի: Տիման այցելելու ծրագիրը 
յետաձգուեցաւ:
Պշարիի ճաշարանին մէջ վայլելէ 
ետք Լիբանանի համադամ 
աղանդերներն եւ խորովածները, 
օղին ու գինին, վիճակահանութեան 
խաղեն ետք, մէկ մեծ եւ երկու 
միջակ հանրակառքերով ճամբայ 
ելանք դէպի Տիման՝ Պշարրի մէջ, 
Սուրբ Գատիշայի բլուրներուն 
նայող, Պէյրութէն 100 քլմ. ու 
Թրիփոլիէն 34 քլմ. հեռաւորութեան 
վրայ: Տիման եղած է Մարոնիթ 
Պատրիարքներու ամառնային 
հանգստավայրը: Առաջին պատրի-
արքը որ հոն հաստատուած է, 
եղած է Իլիաս Հուայէք (1895-1931), 
1905 թուականին, եւ եկեղեցին 
կառուցուած է իր օրով: Տիման 
ունի նաեւ մատենադարան: 

Պատմութեան համար հոս կ’արժէ 
յիշել Իլիաս Հուայէքի յաջորդող 
մարոնիթ պատրիարքներու 
անունները հերթական կարգով.
Անթուան Արիտա 1932-1955
Պուլոս Մաուշի  1955-1975
Անթոնիոս Խուրէյշ 1975-1986
Նասրալլա Սֆէյր 1986-2011
Պըշարա Րաաի 2011- ....
Տիման անունը Սիրիաք լեզուով կը 
նշանակէ արձան:
Շուրջ կէս ժամ շրջագայելէ ետք 
Տիմանի մէջ, երեկոյեան ժամը 
7-ին ճամբայ ելանք դէպի Պէյրութ, 
անցնելով գիւղաքաղաքներէն՝ 
Հալաթ, Ժըզէ եւ Հասրուն: Ժամը 
9:30-ին Անդրանիկ Սեւան ակումբ 
էինք յոգնած ու յագեցած օրուան 
նորութիւններէն:
Շնորհակալութիւն պտոյտը 
կազմակերպող յանձնախումբի 
անդամներուն, Շահէին, Մարոյին, 
Սեւակին, Սագոյին, Ասոյին, 
Մարալին, Նորային, Րաֆֆիին, 
Մայքին եւ Շանթին:

ՄԱՐԻԱ ՈՒՍՏԱԳԱՐԱՅԵԱՆ ՂԱՐԻՊԵԱՆ
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Պատիւ Արժանաւորին

Յուշ-Երեկոյ Նուիրուած՝ Երանելի Իգնատիոս 
Մալոյեանի Ծննդեան 150 Ամեակին

Օրուան բանախօս՝ Ժագ Քէշիշեան 
ամենայն մանրամասնութեամբ եւ 
խորազնին ուսումնասիրութեամբ 
ներկայացուց Երանելիին վարքը, 
ծաւալած գործունէութիւնը, 
նահատակութիւնը եւ երա-
նելիացումը ըսելով. «1915 թուին, 
ազգային արժանապատուութեան 
ոտնահարումի եւ հայ ժողովուրդի 
ուսին ծանրացած անագորոյն 
լուծի մռայլ օրերուն՝ Երանելի 
Մալոյեան, իր կեանքի 46-րդ 
տարին, ցեղասպան թուրքին 
խարդաւանանքին զոհ գնաց: 
2019 թուականը կը յատկանշուի 
Երանելի Մալոյեանի ծննդեան 150 
ամեակի յիշատակումով: Աւազանի 

անունով՝ Շուքրալլա Մալոյեան, 
ծնած է Մարտին 1869-ին, 1883-ին 
կ’ընդունուի Զմմառու դպրեվանք: 
1896-ին, ուսումը յաջողութեամբ 
աւարտելէ ետք քահանայ կը 
ձեռնադրուի, ստանալով Իգնատիոս 
անունը: 1911-ին, Մարտին քաղաքի 
եւ անոր շրջակայ գիւղերուն 
եպիսկոպոս կ’ընտրուի եւ օծումը 
կը ստանայ Հռոմի մէջ: 1912-
ին, կը մեկնի Մարտին, ուր կը 
ստանձնէ տեղւոյն Առաջնորդական 
պաշտօնը: Ան իր անսասան 
հաւատքով, անսպառ եռանդով, 
հեղինակութեամբ եւ եղերական 
վախճանով՝ հայ ժողովուրդի 
բիւրաւոր նահատակներուն դասին 
միացաւ»:

Սկիզբը Էջ 04



Þ³µ³Ã / 17.8.2019  06

Սկիզբը Էջ 03

4) Աւետումն Ս. Աստուածածնի
Աստուածածնի չորրորդ տօնն է 
Մարիամի Աւետումը Գաբրիէլ 
հրեշտակապետին կողմէ: Աւետման 
տօնը միմիայն Աստուածամօր 
նուիրուած չէ, այլ՝ հաւասարապէս 
եւ նոյնիսկ առաւելաբար կը 
պատկանի Յիսուսի կեանքին եւ 
մասնաւորաբար փրկագործական 
տնօրինութեան:
Ըստ աւանդութեան, երբ Ս. Կոյս 
Մարիամ իր սովորութեան համաձայն 
կ’ընթերցէր մարգարէական գիրքերը, 
կը հասնի Եսայի Մարգարէութեան 
այն հատուածին, ուր գրուած է. «Տէրը 
ինք նշան պիտի տայ քեզի. ահա կոյսը 
պիտի յղանայ ու որդի պիտի ծնանի 
եւ անոր անունը Էմմանուէլ պիտի 
կոչուի» (Ես 7.14), անակնկալօրէն 
աստուածային պատգամ մը կը 
փոխանցուի Գաբրիէլ հրեշտակին 
կողմէ. «Ուրախացի՛ր, շնորհալի՛ 
կոյս, որովհետեւ Աստուած քեզի հետ 
է» (Ղկ 1.28): Մարիամ ցնծութեամբ 
կը հնազանդի եւ ուրախութեամբ 
կ’ընդունի Տիրոջ ծրագիրը ըսելով. 
«Աստուծոյ աղախինն եմ, թող քու 
ըսածդ ըլլայ» (Ղկ 1.38):
Հայ Առաքելական Եկեղեցին 
Աւետման տօնը կը յիշատակէ Ապրիլ 
եօթին:
5) Վերափոխումն Ս. Աստուածածնի
Վերափոխում բառին բուն իմաստը 
եկած է գրաբարէ, որ կը նշանակէ 
վեր, դէպի երկինք փոխադրուիլ եւ 
ոչ թէ նորէն փոխուիլ:
Յետ Քրիստոսի խաչելութեան 
Մարիամ 15 տարի Երուսաղէմի 
մէջ կը վայելէ առաքեալներուն 
հոգածութիւնը եւ ի մասնաւորի 
Յովհաննէս Առաքեալի 
խնամակալութիւնը, որովհետեւ 
ինչպէս որ գիտենք Յիսուս խաչին 
վրայ Յովհաննէսի յանձնարարած 
էր, որ նեցուկ կանգնի եւ պաշտպան 
դառնայ Տիրամօր: Քրիստոս իր 
երկրաւոր առաքելութեան 
վերջին պահերուն, երբ համայն 
մարդկութեան մեղքի բեռը կրած կը 
հայէր գողգոթայի բարձունքէն, տեսաւ 
Տիրամօր զուսպ տառապանքը: 
Մեր Տէրը իբրեւ գթառատ եւ 
ողորմած Աստուած, Սուրբ խաչէն 
պատուիրեց իր Սրբազկեաց մօր եւ 
սիրելի աշակերտին, ըսելով. «Մա՛յր, 
ահաւասիկ զաւակդ: Յետոյ ըսաւ 
իր աշակերտին. ահաւասիկ մայրդ» 

(Յհ 19.26-27): Այնուհետեւ Ս. Կոյս 
Մարիամ իր մահկանացուն կը կնքէ 
շուրջ 60 տարեկանին:
Բոլոր առաքեալները ներկայ 
կ’ըլլան Տիրամօր թաղման, բացի 
Բարթողիմէոս Առաքեալէն: 
Տիրամայրը կանխազգացում 
կ’ունենայ, որ Բարթողիմէոս կրնայ 
չափազանց ազդուիլ եւ անմխիթար 
մնալ զրկուելով յուղարկաւորութեան 
մասնակցելու վերջին յարգանքէն: 
Ուստի, իր կենդանագիր նկարը 
կու տայ Յովհաննէս Առաքեալին, 
որպէսզի փոխանցէ Բարթողիմէոս 
Առաքեալին:
Ըստ աւանդութեան, Բարթողիմէոս 
Առաքեալ պատկերը կը տանի 
Հայաստան, որ հալածանքներու 
բերումով կը ստիպուի Անձեւացեայ 
գաւառի Դարբնաց քար կոչուած 
տեղը պահել: Առաքեալը նոյն վայրին 
մէջ կուսաստան կը հաստատէ, 
որպէսզի հաւատաւոր կոյսերու 
միջոցով պահպանուի Աստուածամօր 
պատկերը: Սակայն հակառակ այս 
բոլորին, Բարթողիմէոս Առաքեալ 
կը փափաքի անպայման, վերջին 
անգամ ըլլալով, անձնապէս տեսնել 
Տիրամօր երեսը:
Առաքալները գերեզմանոց 
կը հաւաքուին եւ կը փորձեն 
Բարթողիմէոս Առաքեալի 
փափաքին գոհացում տալ: Անոնք 
կը բանան գերեզմանը, բայց չեն 
գտներ Աստուածամօր մարմինը եւ 
անմիջապէս կը յիշեն, որ Յիսուս 
իր մօրը խոստացած էր երկինք 
փոխադրել: Այս պատճառով 
Աստուածամօր երկնաւոր կեանքին 
վախճանը կ’որակուի ննջում բառով 
փոխան մահ բառով[5]:
Ա՛յս դրուագին, կը հետեւի Ս. 
Աստուածածնի նուիրուած մեծագոյն 
տօներէն՝ Վերափոխման Տաղաւար 
տօնը[6]:
6) Տօն Գիւտի Գօտւոյ Ս. 
Աստուածածնի
Աստուածամօր սեփական 
իրեղէնները հաւատացեալներու 
կողմէ յարգանքի արժանացան, 
սրբութեան եւ պաշտամունքի 
առարկաները դարձան, որովհետեւ 
Աստուածամօր Վերափոխումէն ետք 
անոր մարմնական մասունքները 
գոյութիւն չունէին:
Ե. Դարուն Երուսաղէմի մէջ 
գտնուեցաւ Տիրամօր Ս. Գօտին[7]  
եւ փոխադրուեցաւ Կ. Պոլիս, 
որպէսզի անոր Ս. Գօտին զետեղուի 

«Հրեշտակ Ի Մարդկանէ, Մարմնատեսիլ Քերովբէ»
 (Ս. Գրիգոր Նարեկացի)

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ մէջ:
ԺԸ. Դարուն երբ Հայաստանեայց 
Առաքելական Եկեղեցւոյ Տօնացոյցը 
կը վերախմբագրուէր, ձեռնարկու 
վարդապետներէն ոմանք Տիրամօր 
Գօտիին յայտնաբերման յիշատակը 
Տօնացոյցին մէջ զետեղեցին 
հետեւեալ յաւելուածով. «Եթէ 
կամիս տօնել՝ տօնեա», այսինքն՝ 
Տիրամօր Գօտիին յայտնաբերման 
յիշատակը ձգուած էր 
պաշտօնակատար եկեղեցականին 
կամքին: Ապա, 1774 թուականին 
Սիմէոն Երեւանցի Կաթողիկոս իր 
հրատարակած Տօնացոյցին մէջ 
վերջնականապէս օրինականացուց 
Գօտիի յայտնաբերման տօնը եւ 
թելադրեց տօնել Ս. Աստուածածնի 
Վերափոխման տօնին երրորդ 
Կիրակին:
7) Տօն Սրբուհւոյ Աստուածածնի 
Տփոյ Գտմանն
Աւանդութեան համաձայն կը 
պատմուի թէ Ե. դարուն, Գալիբիոս 
եւ Կանդիտոս իշխանազուն երկու 
եղբայրներ, երբ Երուսաղէմ ուխտի 
գացած են, լսած են, որ Գալիլիոյ 
գիւղերէն մէկուն մէջ հրաշքներ կը 
պատահին: Անոնք հետաքրքրութենէ 
մղուած այցելած են այն գիւղը եւ 
բաւական պրպտումներէ ետք գտած 
են այն տունը, ուր միշտ հրաշքներ 
կը կատարուէր: Երկու եղբայրները 
տան մէջ փոքր սնտուկ մը տեսած 
են, որուն մէջ պահուած է Տիրամօր 
լաչակը, այսինքն՝ գլխադիրը 
կամ գլուխին ծածկոյթը: Անոնք 
խորամանկութեամբ, նոյն չափով 
սնտուկ մը կը պատրաստեն եւ 
ծերունիին մօտ գտնուող Ս. Լաչակին 
սնտուկը իւրացնելով Կ. Պոլիս կը 
տանին ու կը յանձնեն Լեւոն կայսրին 
(457-474): Լեւոն կայսր մեծ շուքով 
եւ արարողութեամբ Աստուածամօր 
լաչակը կը զետեղէ Ս. Աստուածածին 
Եկեղեցւոյ մէջ:
Աստուածամօր տուփին կամ 
լաչակին յիշատակութեան տօնը 
Հայ Եկեղեցին վերջնականապէս 
օրինականացուցած է 1774-ին, 
իսկ ոգեկոչման թուականը ճշդած 
է Հոգեգալստեան հինգերորդ 
կիրակին:
8) Խաղողօրհնէքը Ինչպիսի՞ 
Կապակցութիւն Մը Ունի 
Աստուածածնի Վերափոխման 
Տօնին Հետ
Խաղողօրհնէքը Աստուածածնի 
Վերափոխման տօնի խորհուրդին 

հետ որեւէ կապակցութիւն մը չունի: 
Աստուածաշունչին համաձայն 
երախայրիքը պէտք է Աստուծոյ 
ընծայուի ինչպէս Ելից գիրքին մէջ 
գրուած է. «Քու արմտիքներուդ ու 
հեղանիւթներուդ երախայրիները 
մի ուշացներ...» (Ելք 22.29), նաեւ 
կը հանդիպինք Ղեւտացւոց գիրքին 
մէջ, ուր կ’ըսէ. «Տէրը խօսեցաւ 
Մովսէսին՝ ըսելով. “Խօսէ՛ Իսրայէլի 
որդիներուն ու ըսէ անոնց. երբ 
մտնէք այն երկիրը, որ ձեզի պիտի 
տամ ու անոր հունձքը հնձէք, ձեր 
հունձքէն երախայրի որայ մը 
քահանային պէտք է բերէք. ան ալ 
Տէրոջը առջեւ երեցնելով պէտք 
է մատուցանէ որան, որպէս զի 
ձեզի համար ընդունելի ըլլայ...”» (Ղկ. 
23.9-11):
Սովորաբար երախայրիներու 
ընծայումը կը կատարուի Օգոստոս 
ամսուն, որովհետեւ Օգոստոսին է 
որ պտուղներուն մեծ բաժինը կը 
հասուննան:
Իւրաքանչիւր պտուղի երախայրիքը 
օրհնելը երկար աշխատանք 
կը պահանջէր ու ժամանակ կը 
խլէր, այս պատճառով Եկեղեցւոյ 
Ս. Հայրերը պտուղներուն 
մէջէն ազնուագոյնը եղող եւ 
քրիստոնէական ըմբռնողութեան մէջ 
իբրեւ հաղորդութեան խորհրդանիշ 
նկատուող խաղողը ընտրած եւ 
բոլորին փոխարէն օրհնած են 
զայն մեծ հանդիսաւորութեամբ 
ու ծիսական կարգադրութեամբ: 
Ինչպէս Ս. Ներսէս Շնորհալի 
Հայրապետի խաղողօրհնութեան 
աղօթքին մէջ կը կարդանք. «...Ո՜վ 
Տէր, օրհնութեանդ մեծագոյն 
շնորհին արժանացաւ խաղողը, որ 
Միածին որդիիդ փրկագործութեան 
համար՝ արեան նիւթը եղաւ, եւ որով 
գնուեցանք ու ազատեցանք մեղքի եւ 
մահուան ծառայութենէն: Խաղողի 
այս հիւթն էր, որ Խորհուրդի 
վերնատան մէջ Իր ձեռքն 
առնելով օրհնեց ըսելով. “Այս 
իմ արիւնս է”: Այս օրհնութեամբ 
խաղողի սեռին պատկանող, այսինքն 
բոլոր պտուղները, ընդունեցան 
կատարեալ օրհնութիւն.....Ո՜վ Տէր, 
այս նուիրուած պտուղին խառնէ 
եւ միացուր Քու աստուածային եւ 
հոգեւոր օրհնութիւնդ, որպէսզի 
այս նիւթական պտուղը ճաշակելով, 
Քու օրհնութեանդ աննիւթ շնորհը 
միանայ ասկէ ճաշակողներու 
հոգիներուն հետ, ընդունելով 
այս ճաշակումին հետ մեղքերէ 
մաքրութիւն եւ թողութիւն...»:

[5] Սկզբնական դարերուն Ս. Կոյս Մարիամի տիպարը դաւանագիտական լուրջ տարակարծութիւններու նիւթ եղած է նորակազմ համայքներու միջեւ: «429 թուին, Կ. 
Պոլսոյ պատրիարք՝ Նեստոր (կ’ուսուցանէր թէ Քրիստոս ունի երկու բնութիւն եւ երկու անձ, ի տարբերութիւն ուղղափառ վարդապետութեան, որ Քրիստոսի անձին մէջ 
կ’ընդունի մէկ միաւորեալ բնութիւն եւ մէկ անձ) եւ իր հետեւորդները մերժեցին Մարիամը կոչել “Աստուածածին”, առարկելով որ Մարիամ ծնունդ չտուաւ Աստուծոյ, 
այլ լոկ Քրիստոսի մարմինին էր որ ծնունդ տուաւ: Նեստոր կ’ըսէր թէ Քրիստոս ծնաւ իբրեւ կատարեալ մարդ, եւ իր ծնունդէն ետք էր որ Աստուած եկաւ եւ բնակեցաւ 
անոր մարմինին մէջ, եւ այդ իսկ պատճառով զայն “Աստուածածին” կոչելու փոխարէն, կը կոչէր՝ Քրիստոսածին կամ մարդածին: Եկեղեցւոյ հայրերը ուժեղ կերպով դէմ 
դրին Նեստորին: Կիւրեղ Աղեքսանդրացին [Եգիպտացի ազնուական եւ բարեպաշտ ընտանիքէ, ազգական Թէոփիլոս պատրիարքին, որմէ ձեռնադրուած է եւ 412-ին 
անոր յաջորդած է իբրեւ պատրիարք Աղեքսանդրիոյ: Կորովի պաշտպան մըն է ուղղափառ հաւատքին: Նախագահած է Եփեսոսի տիեզերական երրորդ ժողովին, 431 
թուականին] ընդարձակ գիտութեամբ մը պաշտպանեց Մարիամին համար գործածուած “Աստուածածին” եզրը եւ դատապարտեց Նեստորը: 431 թուին գումարուած 
Եփեսոսի ժողովի ընթացքին հաստատուեցաւ ու վերջնականապէս որդեգրուեցաւ “Աստուածածին” եզրը:
451 թուին Քաղկեդոնի ժողովը նաեւ հաստատեց “Աստուածածին” բառին գործածութիւնը: “Եթէ Մարիամէն ծնածը Աստուած է՝ Մարիամն ալ Աստուածածին է”, կ’ըսէ 
Կոստանդին Կաթողիկոս» (Աստուածածին Մարիամ եւ Անոր Վերափոխման Խորհուրդը, էջ 31-32)
[6] Հայ Առաքելական Եկեղեցին մէկէ աւելի տօներ յատկացուցած է սուրբ Կոյս Մարիամին, որոնց մէջ սակայն ամէնէն յատկանշականն ու վեհաշուքը Վերափոխման 
տօնն է, զոր, իբրեւ մեծ տօն, Ընդհանրական Եկեղեցին դասած է Տաղաւար կոչուած աւագ տօներու շարքին, չորրորդ տեղը վերապահելով անոր:
[7] Ժամանակին Արեւելեան կիներու զգեստին կարեւոր մէկ մասն էր գօտին։
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Կուսինէ, Վերգինէ, Վերժին, Արշալոյս, Գեղանոյշ, 
Գեղանիկ եւ Երջանիկ անունները։
Ներքեւի տեղեկութիւնը առնուած է Արթուր 
Շահնազարեանի «Երգ ու բան» հատորից, 
Երեւան, 1898 թ.
«Աշնանը, երբ այգիներում հասնում էր 
խաղողը, գիւղի մեծ ու փոքր, տղամարդ ու 
կին, առաւօտեան շատ մեծ խմբերով մտնում 
էին այգիները բերքահաւաքի եւ զուռնա-դհոլի 
նուագակցութեամբ կամ երգելով քաղում էին 
խաղողն ու կողովներով բարձում սայլերին, 
տանում էին տուն»:
Խաղող քաղելու համար կայ մի ժողովրդական 
երգ.-
Ժանր   Աշխատանքային
Տիպ   Գեղջկական
Ձայն   արական
Տարածաշրջան  Արտաշատ
«Քաղենք խաղողը» երգը լսել.- www.armenian-
music.am կայքով, երգիչ՝ Արթուր Շահնազարեան։
1-Քաղենք խաղողը,
Լըցնենք կողովը.
Ճութ-ճութ, ճութ-ճութ, ճութ-ճութ:
Դէ, քաղենք սեւը,
Փռենք արեւը.
Շուտ-շուտ, շուտ-շուտ, շուտ-շուտ:
Դէ՛, քաղենք խարջին,
Ծախենք տանք խարջը.
Ճութ-ճութ, ճութ-ճութ, ճութ,ճութ:
2-Քաղենք Ըռըզգի.
Աղէկ կը տան գին.
Շուտ-շուտ...
Քաղենք Լալուարի,
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ 

ՎԱՐԴԱՆ ՄԱԽՈԽԵԱՆ
(1869 – 1937)
Երեկոյ, ժայռոտ ափը

Խաղողօրհնէք
(Աստուածածնի վերափոխման տօն)

Սուրբ Աստուածածնի Վերափոխման 
տօնը (յայտնի է նաեւ որպէս 
Խաղողօրհնէքի տօն) Հայ Առաքելական 

Սուրբ Եկեղեցու հինգ տաղաւար տօներից 
չորրորդն է։ Նշւում է օգոստոսի 15-ի մերձակայ 
կիրակի օրը (Օգոստոսի 12-ից 18-ը)։ Տօնն ունի 
շաբաթապահք, նաւակատիք եւ մեռելոց։ Սուրբ 
Աստուածածնի Վերափոխման տօնի աւարտին 
բոլոր եկեղեցիներում Պատարագ է մատուցւում։
Հայ Առաքելական եկեղեցում տօնն 
առանձնայատուկ է նրանով, որ Օգոստոսի 
այս շրջանում Հայաստանի հեթանոսական 
ժամանակից եկող՝ հասունացող խաղողի 
օրհնութեան ծէսով է պայմանաւորուած։ Այսինքն՝ 
տօնի օրը, Պատարագից յետոյ կատարւում է 
խաղողօրհնէք, որից յետոյ միայն կարելի է խաղող 
ուտել։ Այդպիսով օրհնւում է տարուայ ողջ բերքն 
ու բարիքը։ Նոյն օրհնուած խաղողից օրհնուած 
գինի են պատրաստում, որը մարդիկ պահում են 
մինչեւ յաջորդ տարուայ խաղողօրհնէքը` որպէս 
լիառատութեան ապահովման նշան։
Տօնուող անուններ
Ըստ Հայ Առաքելական եկեղեցու Աստուածածնի 
վերափոխման տօնին տօնելի են՝ Մարիամ, 
Մարօ, Մարի, Մարիանոյշ, Տիրուհի, Իսկուհի, 
Սրբուհի, Մաքրուհի, Թագուհի, Լուսիկ, Լուսածին, 
Լուսաբեր, Լուսամայր, Արփենիկ, Երանեակ, 
Երանուհի, Արեգ, Արեւիկ, Լուսնթագ, Աղաւնի, 
Մարգարիտ, Նազիկ, Նազելի, Տենչելի, Դշխոյ, 
Բերկրուհի, Պերճուհի, Անթառամ, Արուսեակ, 

«Հրեշտակ Ի Մարդկանէ, Մարմնատեսիլ Քերովբէ»
 (Ս. Գրիգոր Նարեկացի)

Համադրեց՝ ՌՈՒԲԻՆԱ ՕՀԱՆԵԱՆ

Այս պատճառով է որ հայ ժողովուրդին մէջ 
աւանդութիւն դարձած է, խաղողը օրհնուելէն ետք 
ուտելը: Սակայն մահացու մեղք մը գործած չենք 
ըլլար, երբ խաղողը օրհնուելէն առաջ ուտենք: Բայց 
եթէ որոշենք չուտել Տէրունի պատուէրը յարգելու 
եւ ազգային աւանդութեան սիրոյն, այդ ժամանակ 
եկեղեցական եւ ազգային գիտակցութիւնն ու 
աւանդութիւնն է որ պահպանած կ’ըլլանք: 
Կրնայ ըլլալ արհամարհուինք ուրիշներէն մեր 
այս պահպանողական մտայնութեան համար, 
բայց հաւատացէք, որ պիտի օրհնուինք Աստուծոյ 
կողմէ եւ պիտի յարգուինք բանիմաց, իմաստուն 
ու գիտակից անձերու շրջանակէն:
Հետեւաբար, եկէք միասնաբար խորհրդածենք, 
թէ մենք այսօր ի՛նչ պատգամ ունինք քաղելիք 
Տիրամօր կեանքի օրինակէն:
Սիրելի եւ թանկագին մայրեր, Աստուածամօր 
կեանքի օրինակին հետեւելով ձեր հաւատքին 
եւ գործերուն ընդմէջէն պիտի ձգտիք ձեր 
զաւակներուն «Կեանքի հաց» եւ «Կեանքի ջուրին 
աղբիւրը» դառնալ, որպէսզի անոնք անօթենալով 
ու ծարաւնալով իրենց դատողութեան համաձայն 
կարծեցեալ ապահով ճամբաներ չերթան իրենց 
ծարաւը յագեցնելու համար:
Օրհնուած մայրեր, ձեր հաւատքին եւ գործերուն 
ընդմէջէն պիտի ձգտիք ձեր զաւակներուն 
«աշխարհի լոյս» դառնալ, որպէսզի անոնք ձեզի 
մօտենալով լուսաւորուին, պայծառակերպուին եւ 
խաւարին մէջ չմնան:
Հրեշտակակերպ մայրեր, ձեր հաւատքին եւ 
գործերուն ընդմէջէն պիտի ձգտիք ձեր զաւակներ-
ուն «Իրաւ հովիւը» դառնալ, որովհետեւ ինչպէս որ 
«Իրաւ հովիւը իր կեանքը կու տայ ոչխարներուն 
համար» (Յհ. 10:11), այնպէս ալ Իրաւ մայրը իր 
կեանքը կու տայ զաւակներուն համար:
«Երկնաւոր Թագուհի»ներ, ձեր զաւակները 

կարիքը ունին ձեր մայրական տաք շունչին: 
Կարիքը ունին ձեր անարատ կաթին, որ Աստուծոյ 
երկիւղով, ազգային շունչով ու աստուածային 
առաքինութիւններով օժտուած են:
«Շնչաւոր եդեմ»ներ, դուք Աստուածամօր 
կեանքին նմանօրինակ կեանք մը կը ձգտիք վարել, 
որովհետեւ Աստուածամայրը իր անբիծ կեանքով՝ 
սրբութեամբ ոչ միայն տիպար մայր մը դարձաւ, 
այլեւ՝ ներշնչումի աղբիւրը բոլոր մայրերուն: 
Ինչպէս երբ ալիւրին մէջ թթխմոր խառնենք 
ալիւրի զանգուածը խմորի կը վերածուի, այնպէս 
ալ աստուածապարգեւ ձեր կեանքը լիարժէք, 
նպատակասլաց եւ հոգեպէս հարուստ կը դառնայ, 
երբ անոր մէջ կը խառնէք թթխմոր, այսինքն՝ 
Աստուածամօր կեանքի օրինակը:
Եւ վերջապէս սուրբ մայրեր էք դուք, ուրեմն ձեր 
հաւատքին եւ գործերուն ընդմէջէն պիտի ձգտիք 
ձեր զաւակներուն «Ճշմարիտ որթատունկը» 
դառնալ, որովհետեւ ինչպէս որ որթատունկին 
ճիւղը, ինքն իրմէ պտուղ չի կրնար տալ, այնպէս 
ալ ձեր զաւակները եթէ պատուաստուած չըլլան 
«ճշմարիտ որթատունկին», այլ խօսքով՝ ձեզի, 
չեն կրնար պտղաբեր ճիւղեր՝ զաւակներ դառնալ:
Արդ, ներբողենք Նարեկացիի հետ, մեծարենք 
Տիրամօր անունը եւ մեր շրթներէն ու հոգիէն թող 
բխի սոյն երկնառաք աղօթքը.
«Ես մտացրիւ եւ ապաշնորհ
Այն մա՛րդն եմ որ կը սխալի...»
«...Երեսս հողին կը պաղատիմ
Քեզի, ով Մայր դու Յիսուսի
Մեղաւո՛ր եմ, բարեխօսէ՛,
Ա՛խ, քաւութի՛ւն մաղթէ ինծի.
Դու փրկանակ կեանքի հզօր,
Դուն իսկուհի՛ն ես երկնքի,
Օրհներգ, խունկի բոյր, անուշ իւղ
Երկրի վրայ քեզ կը մատուցուի» (Բան ԻԶ): Ամէն:

Էս տարուայ բարին.
Ճութ-ճութ...
Քաղենք Քիշմիշին,
Տանք մեր Անուշին.
Շուտ-շուտ...
3-Քաղենք Սաթենին,
Տանք Սաթենիկին.
Ճութ-ճութ...
Քաղենք Նազելին,
Չըմընայ կալին.
Շուտ-շուտ...
Քաղենք Արենին,
Շուտ գըցենք գինին.
Ճութ-ճութ...
4-Լըցնենք կարասը,
Որ շուտ խաղ ասը (է).
Շուտ-շուտ...
Լըցնենք տըճերը,
Որ շուտ ճըկճըկա.
Ճութ-ճութ...
Շուտ գցենք մաճառ,
Խմենք անպատճառ.
Շուտ-շուտ...
5-Փըռենք բոլ չամիչ,
Ուտենք քիչ ու միչ.
Շուտ-շուտ...
Բոլ դոշաբ էփենք,
Ձմեռը շըփենք.
Ճութ-ճութ...
Անենք բոլ կախան,
Պրծնի մեր եախան.
Շուտ-շուտ...

Սկիզբը Էջ 03



Þ³µ³Ã / 17.8.2019

Գեղարուեստական յայտագիրը 
ներկայացուեցաւ բանախօ-
սութեան ընթացքին ուր՝ Սրբոց 
Հրեշտակապետաց Միացեալ 
հոգեւոր Ճեմարանի դպրեվա-
նեցիները ասմունքեցին Վահան 
Թէքէեանի «Եկեղեցին հայկական»ը, 

Արամ Սաատոն «Տլէ Եաման»ը, 
Նշան Հաննէշեան «Իլ սօն 
թօմպէ»ն, Գէորգ Ներսէսեան 
«Հրեշտակային»ը՝ երգեցին. 
երգեհոնի ընկերակցութեամբ՝ 
Պետրոս Մարաաշլի Հատտատի: 
Ապա ցուցադրուեցաւ Երանելի 
Մալոյեանի նուիրուած տեսանիւթ:
Զմմառու Պատրիարքական Կղերի 
Միաբանութեան փոխանորդ 
եւ Զմմառու Վանքի Մեծաւոր՝ 
Գերպծռ. Գաբրիէլ Թ.Ծ.Վ. 
Մուրատեան արաբերէնով՝ աղօթք 
մը  բարձրացուց առ Աստուած: 

Այնուհետեւ ժառանգաւորաց 
երգչախումբը հնչեցուց Մալոյեանի 
նուիրուած «Բազմաչարչար» ողբ-
երգը, ապա հանրութիւնը միասնա-
բար արտասանեցին Մալոյեանի 
ձօնուած աղօթքը: 
Ամեն. եւ Գերերջ. Տ.Տ. Գրիգոր 

Պետրոս Ի. Կաթողիկոս-Պատրիարք, 
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց 
Հայրապետի «Պահպանիչ»ով 
եւ Երանելիին ձեռաց խաչի 
օրհնութեամբ վերջ գտաւ օրուան 
յուշ-երեկոն: Աւարտին ներկաները 
ստացան Մալոյեանի մասունքով 
պատրաստուած դիմանկարը:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`  ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý جريـدة سياسية أرمنـيةزارتونك
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ` 
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý 
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í 
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ 
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

ՈՒԽՏԻ ՕՐ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ՎԱՆՔԻ 
ԵՒ

ՏՕՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ

ՇԱԲԱԹ, 17 ՕԳՈՍՏՈՍ 2019

- Առաւօտեան Ժամերգութիւն՝  առաւօտեան ժամը 7։00-ին։
- Երեկոյեան Ժամերգութիւն՝ երեկոյեան ժամը 5։00-ին։
- Հանդիսաւոր Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ՝ երեկոյեան ժամը 
8։00-ին։

Պիտի պատարագէ՝
Գերշ. Տ. Շահան Արք. Սարգիսեան

Ս. Պատարագի երգեցողութիւնը պիտի կատարէ 
Կաթողիկոսարանի «Նարեկացի» մանկապատանեկան 
երգչախումբը։

Արարողութեանց պիտի նախագահէ եւ  Հայրապետական իր 
պատգամը փոխանցէ՝

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

Յաւարտ Սուրբ եւ Անմահ Պատարագին տեղի պիտի ունենայ 
խաղողի եւ մատաղի օրհնութիւն։

ԾԱՆՕԹ.- Փոխադրակառքեր տրամադրուած պիտի ըլլան 
ժամը 6:45-ին հետեւեալ վայրերէն՝
• Անթիլիասի Մայրավանք
• Ս. Յարութիւն եկեղեցի (Ճիւնի)
• Ս. Յակոբ եկեղեցի
• Ս. Աստուածածին եկեղեցի
• Ս. Վարդանանց եկեղեցի
• Ս. Գէորգ եկեղեցի
• Ս. Ագնէս վարժարան
• Պուրճ Համուտի Ազգային Ծերանոց
• Տպարան Տօնիկեան
• Ռաուտայի Ակումբ
• Է. Ակնունի Ակումբ, Ֆանար 

...

ԿԻՐԱԿԻ, 18 ՕԳՈՍՏՈՍ 2019

Ս. Աստուածածնայ վերափոխման տօնին առիթով, 
Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր 
Տաճարին մէջ պիտի մատուցուի Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ։

Պիտի պատարագէ ու քարոզէ՝
Գերշ. Տ. Մակար Եպս. Աշգարեան

Յաւարտ Ս. Պատարագին տեղի պիտի ունենայ խաղողի 
օրհնութիւն։

...

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ, 19 ՕԳՈՍՏՈՍ 2019

ՄԵՌԵԼՈՑ
Սուրբ Աստուածածնի Վանքի համանուն մատրան մէջ 
պիտի մատուցուի Ս. Պատարագ, որուն աւարտին, 
նախագահութեամբ՝ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍին
տեղի պիտի ունենայ հոգեհանգիստ մեր ազգի բոլոր 

ննջեցեալներուն հոգիներուն համար։

Պատիւ Արժանաւորին

Յուշ-Երեկոյ Նուիրուած՝ Երանելի Իգնատիոս 
Մալոյեանի Ծննդեան 150 Ամեակին

Սկիզբը Էջ 04


