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ԵՐ ԿՈՒ ԽՈՍՔ

Սի րե լի՛ ե րի տա սարդ ներ,

Հայ Ե կե ղե ցու Հա մաշ խար հա յին Ե րի տա սար դա կան 
Միա վոր ման Կենտ րո նա կան գրա սեն յա կը, հաշ վի առ նե-
լով հո գևոր գրա կա նութ յան կա րևո րութ յու նը ե րի տա սար-
դաց հո գևոր կյան քի ա ռա ջըն թա ցի ա պա հով ման հա մար, 
գնա հա տե լով առ կա հո գևոր կա րի քը, ինչ պես նաև «Ե րի-
տա սար դի ա ղո թա գիրք» ա ղո թից ժո ղո վա ծո ւի մեծ ար ձա-
գան քը թե՛ Հայ րե նի քում և թե՛ սփյուռ քում, ընդ լայ նում է 
հրա տա րակ վող գրա կա նութ յու նը՝ ա ռա վել նպաս տե լով 
ձեր հո գևոր սպա ռա զի նութ յա նը։

Հիշ յալ հրա տա րա կութ յու նը՝ նվիր ված Հա յոց Հայ րա-
պե տի գա հա կա լութ յան 20-ամ յա կին, կազմ ված է Ա մե-
նայն Հա յոց Գա րե գին Բ Հայ րա պե տի քա րոզ նե րից և 
պատ գ ամ նե րից՝ միտ ված ե րի տա սարդ նե րի հո գևոր ու 
ազ գա յին հո գե կերտ ված քի ա ռա վել պայ ծա ռեց մանն ու 
զո րաց մա նը։

Սույն ժո ղո վա ծուն բա ժան ված է թե մա նե րի՝ ե րի տա-
սար դութ յուն, ըն տա նիք, հայ րե նիք, բա նակ և այլն, ո րոնք 
ա ռանց քա յին են Վե հա փառ Հայ րա պե տի քա րոզ նե րում։

Ցան կա նում եմ հայտ նել մաս նա վոր գնա հա տանքս 
ՀԵՀԵՄ հոգ ևոր տես չի նախ կին օգ նա կան՝ Ս ևակ սար կա-
վագ Գ րի գոր յա նին հեր թա կան ադ յու նա վետ հա մա գոր-
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ծակ ցութ յան և սույն աշ խա տութ յու նը պատ րաս տե լու և 
կազ մե լու հա մար:

Լիա հույս եմ, որ վե րոնշ յալ գրքույ կը իր նպաս տը կբե-
րի Հայ Ե կե ղե ցու  հա վա տա վոր ե րի տա սարդ նե րիդ՝ ձեր 
հո գու սյու ներն ամ րաց նե լու և մեր սրբա զան հայ րե նի քը 
ա վե լի շե նաց նե լու գոր ծում։

Որ դիա կան ե րախ տա գի տութ յունս և շնոր հա վո րանք-
ներս եմ հայտ նում Վե հա փառ Հո րը՝ մշտա կան հայ րա-
խնամ հո գա ծութ յան և օրհ նութ յան հա մար թե՛ հայ րե-
նի քի, թե՛ հայ ժո ղովր դի և թե՛ մաս նա վո րա բար հայ ե րի-
տա սար դի ու ՀԵՀԵՄ Կենտ րո նա կան գրա սեն յա կի նկատ-
մամբ։

Տեր Հի սուս Ք րիս տո սի սերն ու շնորհ նե րը թող լի նեն 
բո լո րի հետ.ա մեն:

Թով մա վար դա պետ Խա չատր յան 
ՀԵՀԵՄ հո գևոր տե սուչ և 

Կենտ րո նա կան գրա սեն յա կի տնօ րեն
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ԿԱԶՄՈՂԻ  ԿՈՂՄԻՑ

Ու ղիղ են այն ե րի տա սար դի ճամ փա նե րը, 
որ մաք րութ յամբ է ըն թա նում։

(Ա ռակ ներ 20:11)

Մար դու կյան քը՝ ծնուն դից մին չև մահ, լե ցուն է 
սի րով ու սպա սում նե րով, հույ սե րով ու հույ զե րով, 
ինչ պես նաև բա զում խո հե րով ու տա րա տե սակ 
խնդիր նե րով։ Անց յա լի ու ներ կա յի խաչ մե րու կում՝ 
ա պա գան կեր տող մարդն ա զատ է ընտ րե լու իր ճա-
նա պարհն ու կեր տե լու իր ա պա գան։
Ե րի տա սար դութ յունն ապ րե լու, ա րա րե լու և ա -

պա  գա կեր տե լու ա մե նա բե ղուն շրջանն է։ Հենց այս 
շրջա նում է անհ րա ժեշտ ու ղեն շել ճա նա պար հի հե-
տա գա ըն թաց քը՝ հաս կա նա լու մեր ան ձե րի ա ռա-
քե լութ յունն այս աշ խար հում։ Լի նե լով Աստ ծո որ-
դի ներ ու լի նե լով կյան քի ա մե նաե ռուն շրջա նում, 
պետք է ա մեն ջանք գոր ծադ րենք ի մաս տա վո րե լու 
մեր կյանքն ու մեզ շրջա պա տող աշ խար հը։ Ապ րու-
մակ ցե լու կա րո ղութ յունն ու նե նանք ու մեր նե րու-
ժը ներդ նենք հա նուն հան րա յին շա հի։ Ու նե նանք 
ի մաս տութ յու նը գի տե նա լու, որ ե րի տա սարդ նե րիս 
ձեռ քում է մեր վաղ վա օ րը, Հայ րե նի քի և Ե կե ղե ցու 
ա պա գան։
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Հայ Ե րի տա սար դութ յա նը Հայ Ե կե ղե ցու շուր ջը 
հա մախմ բող կա ռույ ցը, ո րը բա ցի աստ ված սի րութ-
յու նից նրանց հո գում սեր մա նում է և հայ րե նա սի-
րութ յուն, Հայ Ե կե ղե ցին է՝ իր Ե րի տա սար դա կան 
Միա վոր ման Կենտ րո նա կան գրա սեն յա կով։ Վե հա-
փառ Հայ րա պե տի հայ րա կան տնօ րի նութ յամբ պա-
տիվ եմ ու նե ցել մի քա նի ա միս իմ ծա ռա յութ յու նը 
բե րե լու ՀԵՀԵՄ Կենտ րո նա կան գրա սեն յա կին՝ ա ռա-
վել հա ղոր դա կից լի նե լով ե րի տա սարդ նե րի ապ րում-
նե րին, ինչ պես նաև միա վո րե լու Ե կե ղե ցու ու Հայ րե-
նի քի շուրջ՝ որ պես ազ գա պահ պա նութ յան ե րաշ խիք։
ՀԵՀԵՄ-ում ծա ռա յութ յունն ինձ հա մար ե ղավ այն 

դարբ նո ցը, որ տեղ, որ պես ե կե ղե ցա կան, դրվե ցին 
հի մե րը իմ հե տա գա ծա ռա յութ յուն նե րի։ Եվ հենց այդ 
հի մե րի շնոր հիվ է, որ այ սօր իմ ծա ռա յութ յունն եմ 
բե րում Հա յոց Բա նա կում՝ նո րից հայ ե րի տա սարդ նե-
րի կող քին, ո րոնք ի րենց կյան քի գնով պաշտ պա նում 
են մեր Սուրբ Հայ րե նիքն ու Ե կե ղե ցին։
Ինձ հա մար մեծ օրհ նութ յուն և պա տիվ էր Կենտ-

րո նա կան գրա սեն յա կի Տե սու չից ստա նալ նման 
ա ռա ջարկ՝ կազ մե լու « Հայ րա պե տա կան խոս քեր և 
պատ գամ ներ» գրքույ կը, որ տեղ զե տեղ ված պետք է 
լի նեին Հա յոց Հոր խոս քերն ու պատ գամ նե րը, ո րոնք 
սխալ ված չեմ լի նի ե թե ա սեմ, որ կեն սա կան նշա նա-
կութ յուն ու նեն թե՛ ե րի տա սարդ նե րի կա յաց ման և 
թե՛ մեր Հայ րե նի քի և Ե կե ղե ցու հզո րաց ման ճա նա-
պար հին։
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Հիշ յալ պատ գամ ներն ու հոր դոր նե րը վերց ված են 
Մայր Ա թո ռի «Էջ միա ծին» ամ սագ րում տար բեր տա-
րի նե րին հրա տա րակ ված՝ Վե հա փառ Հայ րա պե տի 
ե պիս կո պո սութ յան և հայ րա պե տութ յան շրջա նում 
խոս ված քա րոզ նե րից, պատ  գամ նե րից, Սր բա  տառ 
Կոն դակ նե րից և շնոր հա վո րա կան խոս քե րից։
Ցան կա նում եմ իմ որ դիա կան շնոր հա կա լութ յու-

նը հայտ նել ՀԵՀԵՄ Հո գևոր տե սուչ և Կենտ րո նա կան 
գրա սեն յա կի տնօ րեն Հայր Թով մա Խա չատր յա նին 
ՀԵՀԵՄ-ում ծա ռա յութ յանս ըն թաց քին՝ որ պես ա վագ 
հո գևոր եղ բայր, իր խոր հուրդ նե րի և սույն հրա տա-
րա կութ յան պատ րաս տութ յունն ինձ վստա հե լու հա-
մար։
Շ նոր հա վո րե լով Վե հա փառ Հայ րա պե տին՝ իր գա-

հա կալ ման 20-ամ յա կի առ թիվ, հայտ նում եմ որ դիա-
կան շնոր հա կա լութ յունս Հա յոց Հոր մշտամ նա օրհ-
նութ յան և, ինչ պես գրքույ կում կտես նեք, հայ րա կան 
հոր դոր նե րի հա մար։
Սի րե լի՛ ե րի տա սարդ, հու սով եմ, որ Սուրբ Գր քի, 

«Ե րի տա սար դի ա ղո թագր քի» կող քին քեզ հետ միշտ 
կու նե նաս սույն գրքույ կը, որ պես հա րա տև ու ղե նիշ 
քո կյան քի։

 
Բարեշնորհ

Սևակ սար կա վագ Գ րի գոր յան
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ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

Մենք Ք րիս տո սի ժո ղո վուրդ ենք

 Ք րիս տո սի խա ղա ղութ յու նը, ո րը հա մակ 
սեր է, հույս և հա վատ, ա նե րեր վեմն է մարդ կա յին 
կյան քի կա յուն և հա մա պար փակ խա ղա ղութ յան, 
այն վե մը, ո րի վրա «Ո ղոր մութ յուն և ճշմար տութ յուն 
պա տա հես ցին, ար դա րութ յուն և խա ղա ղութ յուն համ բու-
րես ցին» ( Սաղ մոս ՁԴ 11)։

«Էջմիածին», 1986, ԺԱ-ԺԲ, էջ 46

 Ք րիս տո նեութ յան երկ հա զա րամ յա պատ-
մութ յան ըն թաց քին խա ղա ղութ յան Սերմ նա ցա նի 
բա րի հուն դե րը միշտ չէ, որ ըն կել են մարդ կա յին հո-
գու և մտքի պա րարտ ա կոս նե րում, այլ ա վե լի հա-
ճախ ա վե տա րա նա կան սերմ նա ցա նի ա ռա կի նման՝ 
չոր, տա տաս կոտ ու ո րոմ նա կա լած ան դաս տան նե-
րում։ Իսկ ա վե տա րա նա կան ճշմար տութ յունն այս է՝ 
« Զի որ ե թե ի փշոց քա ղեն թուզ և ոչ ի մո րեն վո խա-
ղող»։ Ար դա րև, թշնա ման քից սի րո և ար դա րութ յան 
պտուղ ներ չես կա րող քա ղել և ոչ էլ պա տե րազ մի, 
խա վա րի ու ար յան մեջ ա ռա ջըն թաց ու զար գա ցում 
ար ձա նագրել։

«էջմիածին», 1986, ԺԱ-ԺԲ, էջ 46

 Ք րիս տո նեութ յու նը մեր ժո ղովր դի հա մար 
ար տա քին զգես տա վո րում չէ, այլ մաշ կի գույն, նկա-



12

րա գիր, էութ յուն, որ ծաղ կող գրչով դրոշմ վել է մա-
գա ղա թին և մատ յան ներ շնչա վո րել, ա ներկ բա հա-
վա տով հայ րեն յաց մեր սուրբ հո ղին մարմ նա վոր վել 
որ պես խաչ քար, վանք ու ե կե ղե ցի։ Աստ վա ծաշնչ յան 
է Հա յաս տա նը, Հայ Ա ռա քե լա կան մեր  Սուրբ Ե կե ղե-
ցու գո յութ յամբ, մեր ժո ղովր դի անց յալ ու ներ կա հի-
շա տակ նե րով, ա վե լի ևս՝ նո րօր յա հա վա տի մեր վե-
րա զար թոն քով, որ պես ե րաշ խիք աստ վա ծաշնչ յան 
մեր հա րա տևութ յան։

«էջմիածին», 1999, Ե-Զ, 47-48 էջ

 Որ պես քրիս տոն յա ներ, Ք րիս տո սի ա նու նը 
կրող ներ, մեր կրո նա կան ու  բա րո յա կան պարտքն է 
հե տևել Ք րիս տո սի կյան քին, գոր ծին ու Ն րա Ա վե տա-
րա նին։ Չի՛ կա րե լի լի նել քրիս տոն յա ու չխա րա զա նել 
չարն ու ա նար դա րը, չդա տա պար տել բիրտ ու բռնի 
ու ժը, մա հասփ յուռ պա տե րազ մը, ո րոնք «ո ճիր են 
Աստ ծո դեմ, երկն քի դեմ, քա ղա քակր թութ յան դեմ, 
մարդ կա յին վեհ ու ազ նիվ ե րա զանք նե րի դեմ»։

«Էջմիածին», 1986, Գ-Դ, էջ 61 

 Ապ րել Ք րիս տո սով և Ք րիս տո սի հա մար, 
ա հա այս է փրկա րար ու ղին մեր կյան քի, հիմ քը, պայ-
մանն ու ե րաշ խի քը թե՛ որ պես ան հատ, և թե՛ որ պես 
հա վա քա կա նութ յուն մեր հո գևոր ա ճի ու զո րաց ման, 
նաև՝ մեր հայ րե նի քի ա ռա ջըն թա ցի ու զար գաց ման, 
աշ խար հասփ յուռ մեր ժո ղովր դի բա րօ րութ յան ու 
լու սա վոր գա լի քի:

«Էջմիածին», 2017 թ․, Դ, էջ 10
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ԵԿԵՂԵՑԻ

Ե րա նի՜ ե կե ղե ցի շի նո ղաց․․․1

 Եկեղեցին Բարձրյալի ներկայությունն է մեր 
կյանքում, ուր ամեն հավատավոր՝ աշխատավոր թե 
իշխանավոր, այր թե կին, երիտասարդ թե տարեց, 
խո նարհությամբ են մուտք գործում, իրենց հոգու 
հայցը բարձրացնում առ Աստված, գոհաբանություն 
մատուցում Տիրոջն Իր անգին պարգևների, Իր հայ-
րական խնամքի և օրհնությունների համար:

«Էջմի ածին», 2015, Ե, էջ 15

 Ե կե ղե ցին սրբութ յուն է պար գևում՝ իր նվի-
րա կան կա մար նե րի ներ քո հա մախմբ ված հա վա-
տաց յալ նե րի հո գի նե րից ներս հե ղե լով աստ վա ծա յին 
կե նա րար շնորհ նե րը, ա ռաջ նոր դե լով Աստ ծո հետ 
ա ղո թա կան հա ղոր դակ ցութ յան, Տի րոջ հետ մեր ձա-
վո րութ յան:

«Էջմիածին», 2015, Ե, էջ 15-16

 Ք րիս տո սա վանդ սպա սա վո րութ յան հետ 
մեր Ե կե ղե ցու ա ռա քե լութ յունն է ազ գա յին ինք նութ-
յան պահ պա նու մը: Այս ծի րից ներս խնամ քը պի տի 
շա րու նակ վի նոր սերն դի կրթութ յան գոր ծում, որ 
Սա հակ- Մես րոպ յան դպրո ցը հա վատ քի, մայ րե նի 

1  Էջմիածին ամսագիր, Զ 2005, էջ 11:
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լեզ վի ու հայ րեն յաց ա վանդ նե րով հար ապ րի մեր 
ժո ղովր դի կյան քում:

«էջմիածին», 2017, Զ, էջ 8

 Փոր ձութ յուն նե րով ու նա հա տա կութ յուն-
նե րով լե ցուն իր պատ մութ յան ողջ ըն թաց քում  Հայ 
Ե կե ղե ցին մշտա պես ի րա գոր ծել է քրիս տո նեա կան 
միութ յան և եղ բայ րա սի րութ յան պատ գա մը` շեշ տե-
լով «միու թիւն ի կա րևորս և սէր յա մե նայ նի» քրիս-
տո նեա կան սկզբուն քը:

«էջմիածին», 2017 թ․, Գ, էջ 12

 Ե կե ղե ցին ա մուր բերդն է մեր ազ գա յին 
ինք նութ յան պահ պա նութ յան, ազ գա յին նկա րագ րի 
կերտ ման ու ինք նա գի տակ ցութ յան ամ րապնդ ման, 
ա մուր բերդն է մեր հա վատ քի, քան զի ըստ տե րու-
նա կան ա ռա կի` սա Ք րիս տո սի վե մի վրա հաս տատ-
ված այն տունն է, որն ան սա սան ու զո րեղ է պա հում 
այս տեղ բնակ վող իր զա վակ նե րին:

«Էջմիածին» 2015, Ե, էջ 16

 Հայ րե նի քում, թե նրա նից հե ռու, խա ղա-
ղութ յան մեջ, թե՝ փոր ձութ յուն նե րի, ա պա հո վութ յան 
մեջ, թե՝ նե ղութ յուն նե րի, բո լոր ժա մա նակ նե րում 
հառ նել են հա յոց ե կե ղե ցի նե րը, խա չը պար զել եր-
կինք, որ Աստ ծո շնոր հը և օրհ նութ յու նը լու սա վո րեն 
Ք րիս տո սին հու սա ցող նե րի կյան քը և ուղ ղոր դեն դե-
պի փրկութ յուն ու հա վի տե նա կան կյանք:

«Էջմիածին», 2010, Թ, էջ 11
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 Ե կե ղե ցու կեն սու նա կութ յան և զո րութ յան 
ա կունք նե րը բխում են ան խոր տակ վե մից քրիս տո-
սա պատ վեր սի րո, ո րը միմ յանց է շաղ կա պում ու 
միա վո րում Ե կե ղե ցու յու րա քանչ յուր զա վա կի, հա-
մայն քի յու րա քանչ յուր ան դա մի սիր տը, կյանքն ու 
գոր ծե րը։ ...Դժ վա րութ յուն ներն ու մար տահ րա վեր-
նե րը հաղ թա հա րե լու ջան քե րը շա րու նակ պի տի 
ի րա գործ վեն միմ յանց հան դեպ սի րո և ծա ռա յութ-
յան ո գով, ո րի վե րա բեր յալ մեր Տե րը հանձ նա րա-
րեց. « Ձեզ նից ով կա մե նա մեծ լի նել, թող լի նի ձեր 
սպա սա վո րը. և ձեզ նից ով կա մե նա ա ռա ջին լի նել, 
բո լո րին ծա ռա թող լի նի. ո րով հե տև մար դու Որ դին 
էլ չե կավ ծա ռա յութ յուն ըն դու նե լու, այլ՝ ծա ռա յե լու» 
( Մարկ. Ժ. 43-45):

«Էջմիածին» 2014, Թ, էջ 13-14

 Հայ կրո նը, հայ ե կե ղե ցին ոչ միայն հա կա-
դիր չէ ազ գին, այլ նրա գո յութ յան մեկ ու րույն ձևն 
է: Բա վա կան չէ գո յութ յուն ու նե նալ, պետք է գո յութ-
յուն ու նե նալ սե փա կան ա նու նով, սե փա կան ար ժա-
նա պատ վութ յամբ` ան կախ, ինք նու րույն, միայն ու 
միայն քեզ նման և ոչ ու րի շի։

«Էջմիածին» 2011 ԺԱ, էջ 23

 Ճա նա չենք մեզ որ պես Հայ Ե կե ղե ցի, որ պես-
զի կա րո ղա նանք ճիշտ ըմբռ նել մեր ա ռա քե լութ յու-
նը՝ ի մաս տը մեր կյան քի, որ պես զի ան սայ թաք լի նի 
մեր ու ղին և հա վետ ա ռաջ նոր դի դե պի Սուրբ Տա-
ճարն Աստ ծո։

«Էջմիածին» 2001, Թ, էջ 18
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 Ե կե ղե ցին ծննդա վայրն է հայ հո գու, մեր 
հո գևոր ազ գա յին ինք նութ յան ա նե րեր սյու նը, ա նա-
ռիկ ամ րո ցը ազ գիս, մեր տխրութ յան փա րա տողն 
ու եր ջան կութ յան ճա նա պար հը և հույ սի ա պա վե նը: 
Ե կե ղե ցին նաև մեր ազ գա յին ամ բող ջա կա նութ յան 
հո գևոր մարմ նա ցումն է, հո գևոր մեր Հայ րե նի քը, 
մեկ ու միաս նա կան աշ խար հասփ յուռ մեր ժո ղովր դի 
կյան քում:

«Էջմիածին» 2005, Զ, էջ 10

 Հա վատ քի ան սա սան վեմ ա ռա քե լա հա վատ 
Հա յոց Ե կե ղե ցին հայ հո գու ծննդա վայրն ու պատ-
վարն է, փրկութ յան տա պա նը, որ Ա վե տա րա նի լույ-
սով և հայ րե նի ա վանդ նե րով սնում, նո րո գում ու զո-
րաց նում է ազ գա յին մեր կյան քը, կեր տում միութ յան 
մեր Տա ճա րը։

«Էջմիածին» 2001, Ը, էջ 17

 Մեր Սուրբ Ե կե ղե ցին ա մուր է հո գևոր կյան-
քի զո րութ յամբ, քրիս տո նեա կան ազ գա յին ար ժեք-
նե րի ամ բողջ պա րու նա կով, մեր ազ գի զա վակ նե րի 
միա բա նութ յամբ, առ Հայ րե նին նա խան ձախնդ րութ-
յամբ և հա վա տար մութ յամբ:

«Էջմիածին» 2011, Ե, էջ 15

 Ե կե ղե ցին հա վա քա կա նութ յունն է հա վա-
տաց յալ ժո ղովր դի՝ իբ րև Ք րիս տո սի խորհր դա կան 
մար մին, ուր հա վատ քի վե մի վրա հիմն ված միութ-
յան մեջ ներ կա է Տե րը:

«Էջմիածին» 2011, Ե, էջ 14
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 Հայ Ե կե ղե ցին հայ ժո ղո վուրդն է՝ քրիս տո-
նեա կան սուրբ հա վա տով միաս նա կան, ինքն ի րեն 
Հայ Ե կե ղե ցիով ճա նա չող ու ար տա հայ տող։ Նա յե՛նք 
հայ կյան քի ան դաս տան նե րին: Ք րիս տո նեա կան հա-
մա մարդ կա յին ար ժեք նե րով, ա զա տութ յան, ար դա-
րութ յան, խա ղա ղութ յան ձգտում նե րով է հան դեր-
ձա վոր ված հայ ինք նութ յու նը, ո րով հա կա ռակ մա-
հա շունչ փոր ձութ յուն նե րի,  դա րե րի  մեջ  ա րա րել  է 
միշտ, ի զո րու գտնվել հա ղորդ լի նե լու և ներդ րում 
բե րե լու մարդ կա յին քա ղա քակր թութ յան ա ռա ջըն-
թա ցին:

«Էջմիածին» 2001, Ա, էջ 8
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ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

 Մայր Տա ճա րը հո գե ղեն գե ղեց կա զարդ մար-
գա րիտն է մեր հա ւատ քի ան դաս տա նում, և ազ գիս 
զա վա կաց սրտե րը ի սփյուռս աշ խար հի կապ ված են 
այս ան գին գան ձին:

Հայ րա պե տա կան Սր բա տառ Կոն դա կից՝ 
Մայր Տա ճա րի վե րա նո րո գութ յան հա մար 

հա մազ գա յին  դրա մա հա վա քի կազ մա կերպ ման
Հու նիս 2019

 Ար դա րև, մեր ազ գա յին-հո գևոր կեան քում 
Սուրբ Էջ միա ծի նը դար ձել է աս տո ւա ծա հիմն ա կուն-
քը ա մե նայն օրհ նութ յուն նե րի, ա ռա տա բուխ աղբ յու-
րը հո գևոր բա րե զար դութ յուն նե րի, բաշ խո ղը Սուրբ 
Հո գու շնոր հաց առ հա վատչ յա՝ սրբա լույս մյու ռո նի, 
քա ջա լե րողն ու նո րո գո ղը հա յոց հա վատ քի: Մայր 
Ա թոռ Սուրբ Էջ միա ծի նը հրա շա կերտ իր տա ճա րով 
ե ղել է և միշտ կլի նի ազ գիս՝ Միած նի էջ քով պսակ յալ 
հո գևոր սուրբ կենտ րո նը, սերն դե սե րունդ փառքն ու 
պար ծան քը, նվի րա գործ ված ու փայ փայ ված հա յոց 
Բեթ ղե հե մը:

Հայ րա պե տա կան Սր բա տառ Կոն դա կից՝ 
Մայր Տա ճա րի վե րա նո րո գութ յան հա մար 

հա մազ գա յին  դրա մա հա վա քի կազ մա կերպ ման
Հու նիս 2019
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 Սուրբ Էջ միած նով միշտ պի տի ա մուր պա-
հենք մեր ուխ տը առ Աստ ված և մնանք հա մախմբված 
հայ րե նի քի, ազ գի և Ե կե ղե ցու սի րով ու մեր նվի րա-
կան ար ժեք նե րով:

Հայ րա պե տա կան Սր բա տառ Կոն դա կից՝ 
Մայր Տա ճա րի վե րա նո րո գութ յան հա մար 

հա մազ գա յին  դրա մա հա վա քի կազ մա կերպ ման
Հու նիս 2019

 Ար դա րև, ա ռա քե լութ յուն է Սուրբ Էջ միա ծի-
նը, ինչ պես բնո րո շել են մեր Հայ  րա պետ նե րը․ խա-
վա րից դե պի լույս, մահ վա նից դե պի կյանք ա ռաջ-
նոր դող ա ռա քե լութ յուն, ա մեն հա յի հո գում Աստ ծո 
Էջ քը պատ կե րագ րող և այս ար ժե քով հա մայն հա յոց 
միա վո րող ա ռա քե լութ յուն։

«Էջմիածին» 2001, Թ, էջ 60-61

 Սուրբ Էջ միա ծի նը Ք րիս տո սի Ա վե տա րանն 
է, որ տրվեց Ս. Գ րի գոր Լու սա վո րիչ Հայ րա պե տին։ 
Սուրբ Էջ միած նի լույսն ա մե նուր է և ճա ռա գում է մեր 
ժո ղովր դի հո գի նե րից ներս` կա պե լով նրանց մեր 
սուրբ Հայ րե նի քին:

«Քրիստոնյա Հայաստան», 2019, հունիս Բ,
 թիվ 12 (536), էջ 6
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ՀԱՅՐԵՆԻՔ

Ժո ղո վուրդ ներն ապ րում ու գո յա տևում են ի րենց հայ րե-
նի քով, իսկ հայ րե նի քը ծաղ կում է իր զա վակ նե րի նվի-

րու մով ու զո հո ղութ յուն նե րով1

 «Ուր որ Տի րոջ Հո գին է, այն տեղ ա զա տութ-
յուն է» (Բ Կորնթ. 3.17),- ա սում է ա ռաք յա լը․ ա զա-
տութ յուն՝ չա րի քից, կեղ ծի քից, ա նար դա րութ յու նից: 
Հո գևոր այս ա զա տութ յու նը կամ րապն դի հիմ քե րը 
մեր պե տութ յան, կպաշտ պա նի և նպաստ կբե րի հայ-
րե նի մեր երկ րին:

«Էջմիածին» 2011, Թ, էջ 143

 Խա ղաղ ու ա պա հով ապ րե լու ձգտու մով 
ազ   գիս զա վակ նե րը, ա պա վի նած  Աստ ծուն, ե լան 
պաշտ  պա նե լու մեր նվի րա կան հայ րե նի քը և մեր 
հայ րե րի ստեղ ծած ժա ռան գութ յու նը: Հայ րե նա սեր 
սրտե րի բո ցից մեր բա նա կը ծնունդ ա ռավ ինչ պես 
օր առ օր մե ծա ցող Սա սուն ցի Դա վիթ, ամ րապնդ վեց 
ու զո րա ցավ մար տե րում՝ իր հաղ թա նակ նե րով զո-
րաց նե լով նաև խա ղաղ կյան քի հույսն ու լա վա տե-
սութ յու նը մեր ժո ղովր դի:

«Էջմիածին» 2017, Ա, էջ 8

1 «Էջմիածին ամսագիր», Թ, 2011, էջ 6։
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  Միշտ հի շենք՝ միայն հա մախմբ վա ծութ յամբ է 
հնա րա վոր ի րա գոր ծել հզոր հայ րենի քի մեր տե սիլ քը, 
միայն օ րի նա հար գութ յամբ, ար դա րա սի րութ յամբ, ծա-
ռա յան վի րու մով, հանձ նա ռութ յուն նե րով ու զո հո ղութ-
յուն նե րով կա րող ենք ծաղ կեց նել մեր կյան քը և ամուր 
ու հաս տա տուն պա հել մեր պե տա կա նութ յու նը:

«Էջմիածին» 2016, Թ, էջ 15

 Մենք ի րա վունք չու նենք տկար լի նե լու, մեր 
կա րո ղութ յուն ներն ու հնա րա վո րութ յուն ներր վատ-
նե լու, այլ՝ հա մախմբ ված, հե տևո ղա կան ու ան նա-
հանջ շա րու նա կե լու պայ քա րը մեր ժո ղովր դի ար դա-
րութ յան հաղ թա նա կի հա մար:

«Էջմիածին» 2011, Թ, էջ 7

 Հա նուն մեր պատ մութ յան, մեր ներ կա յի, 
մեր պա պե րի ու հայ րե րի, մեր որ դի նե րի ու սե րունդ-
նե րի՝ կեր տենք մեր եր կի րը հզոր ու բար գա վա ճող, 
մեր գա լի քը՝ խա ղաղ ու եր ջա նիկ:

«Էջմիածին» 2011, Թ, էջ 5

 Հայ րե նի քը զո րա նում և Ե կե ղե ցին փա ռա-
վոր վում ու պայ ծա ռա կերպ վում է, երբ աստ վա ծա-
հա ճո կյան քով է ապ րում ողջ ազ գը, նրա բո լոր զա-
վակ նե րը։

«Էջմիածին» 2013, Ը, էջ 149

 Մեր Հայ րե նի քը ա պա հով, մեր սահ ման նե-
րը պաշտ պան ված, պե տա կան-հա սա րա կա կան մեր 
ան դաս տա նը խա ղա ղութ յան մեջ պահ պա նե լու և 
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հա մայն մեր ժո ղովր դի կյան քը շե նաց նե լու պա տաս-
խա նատ վութ յու նը ա մեն քինս է:

«Էջմիածին», 2014, ԺԲ, էջ 9

 Ան կա խութ յան պատ մութ յու նը նո րա գույն 
մեր տա րեգ րութ յան հրա շա պա տումն է՝ հյուսված 
մեր ժողովրդի արիասիրտ  զավակների հավատքով  ու  
տեսիլքով: Ան կա խութ յունը Աստ ծո պար գևն է ի դի-
մաց այն զրկանք նե րի ու կո րուստ նե րի, ո րոնք մենք 
կրե ցինք Ցե ղաս պա նութ յան և խորհրդային աստ վա-
ծա մեր ժութ յան հալածանքների տա րի նե րին: 

«Էջմիածին» 2012, Թ, էջ 9

 Նոր մար դիկ լի նենք՝ նոր եր կիր ու նոր կյանք 
կա ռու ցե լու հա մար: Ինչ պես ա ռաք յալ նե րը Տի րոջ 
Հա րութ յան ա վե տի սով փո խա կերպ ված ու զո րա ցած` 
աշ խար հը վե րա փո խե ցին, մենք էլ մշտա պես ա ճե լով 
ու զո րա նա լով հա վատ քի մեջ, պի տի դի մագ րա վենք 
ժա մա նա կի մար տահ րա վեր նե րին և վե րա փո խենք 
մեր ի րա կա նութ յու նը: Մեր պատ մութ յան նոր այ գա-
բացն է` լե ցուն մեր ան կա խաց յալ երկ րի և ազ գա յին 
կյան քի զար թոն քի հույ սե րով:

«Էջմիածին» 2012, Դ, էջ 4

 Մեր ա փե րի մեջ պի տի զո րա նա մեր Հայ րե-
նին ու դառ նա եր կի րը ի րա կա նա ցած մեր հույ սե րի։ 
Ա մեն բա րի լույ սի հետ օրհ նենք սկիզբ առ նող ա մեն 
օ րը ա զատ մեր կյան քի , օրհ նենք հա վա տով ու հա վա-
տար մութ յամբ և մեր զարթն յալ հո գու վստա հութ յամբ 
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կա ռու ցենք հա յոց բա րօր ներ կան ու գա լի քի տե սիլ-
քը, որ լույս է առ նում Լու սա վոր չի ան մար Կան թե ղից։

«Էջմիածին» 2003, Գ-Դ, էջ 4

 Մեր ժո ղո վուր դը չի տե սել Ք րիս տո սի դա-
տարկ գե րեզ մա նը, բայց Ք րիս տո սի հետ բազ միցս 
տե սել է իր հա մար փոր ված գե րեզ ման նե րի դա տար-
կութ յու նը և Ք րիս տո սի հետ հաղ թութ յան փառ քի 
պսակ ներ հյու սել։ Հայ մար դը չի կա րող չհա վա տալ 
Ք րիս տո սի հա րութ յա նը։

«Էջմիածին» 2005, Բ-Գ, էջ 4
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ԲԱՆԱԿ
Ար դար է մե ր պայ քա րը, սի րե լի նե՛ր:

 Բա նա կը սյու նե րից մեկն է մեր պե տա կա-
նութ յան: Ու ժեղ բա նա կը գրա վա կանն է մեր Հայ րե-
նի քի խա ղաղ, ա պա հով ու անվ տանգ կյան քի, մեր 
երկ րի զար գաց ման և ազ գի հա րա տևութ յան:

«Էջմիածին» 2012, Ա, էջ 3

 Բա նա կի ի րա կան հզո րութ յու նը հայ րե նա-
սեր, ար դա րա միտ ու ճշմար տա սեր հո գու մեջ է, հա-
վատ քով ու անձն դիր ծա ռա յութ յան մեջ. «Եւ այս է 
այն հաղ թութ յու նը, որ հաղ թում է աշ խար հին, մեր 
հա վատ քը»,- ա սում է ա ռաք յա լը:

«Էջմիածին» 2012, Ա, էջ 4

 Հայ զին վո րի ան վե հեր ո գին քա ջա լե րութ-
յուն է բաշ խում մեր ողջ ժո ղովր դին` ա ռաջ նոր դե-
լով ա մեն քիս ամ բող ջա կան նվի րու մով, նա խան ձա-
խնդրութ յամբ ու միմ յանց նկատ մամբ սի րով ծա-
ռա յե լու մեր Հայ րե նի քին և ի րա գոր ծե լու մեր Երկ րի 
պայ ծառ գա լի քի լու սա վոր տե սիլք ներն ու հույ սե րը:

«Էջմիածին» 2016, Ա, էջ 15

 Մաղ թում ենք, որ մեր բա նա կը միշտ լի նի հայ-
րե նա սի րութ յան դարբ նոց, անն կուն պաշտ պա նը մեր 
ժո ղովր դի արդար իրավունքների ու ա մեն ա ռա քի-
նութ յան օ րի նակ, և մեր կեան քում միշտ ա մուր լի նեն 
հույսն ու քա ջա լե րութ յու նը և հա վատ քը ա ներկ բա, որ` 
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« Տերն իր ժո ղովր դին զո րութ յուն պի տի տա և իր ժո-
ղովրդին պի տի օրհ նի խա ղա ղութ յուն պար գևե լով»:

«Էջմիածին» 2017, Ա, էջ 9

 Մեր պատ մութ յան է ջե րում Հա յոց բա նա կը 
ե ղել է ոչ միայն զեն քի ու ռազ մար վես տի, մար տա-
կան հմտութ յան, ու ժի խորհր դա նիշ, այլ նաև ո գե-
կեր տու մի ու ա ռա քի նութ յանց, քրիս տո նեա կան նվի-
րա կան ար ժեք նե րի և հե րո սութ յանց խտա ցում:

«Էջմիածին» 2017, Թ, էջ 10

 Նո րան կախ մեր պե տա կա նութ յան ա մե նա-
թանկ ու նվի րա կան ձեռք բե րումն է Հա յոց բա նա կի 
կազ մա վո րու մը, որն արդ յունքն է քա ջա րի մեր զա-
վակ նե րի պայ քա րի և առ Հայ րե նին նվի րու մի ու սի րո։

«Էջմիածին» 2016, Ա, էջ 15

 Բա նա կի տո նը պատ գամ է մեր ժո ղովր դին 
տո գոր վե լու հաղ թա նակ նե րի վստա հութ յամբ, ջանք 
ու ա վանդ բե րե լու Հա յաս տա նի ու Ար ցա խի շե նաց-
մանն ու զար գաց մա նը և ի րա գոր ծե լու ա ռա ջըն թա-
ցի ու ազ գա յին զար թոն քի մեր տե սիլք նե րը:

«Էջմիածին» 2019, Ա, էջ 15

 Հա յոց բա նա կի տո նը մեր ողջ ժո ղովր դի 
տոնն է` յու րա քանչ յուր ըն տա նի քի և յու րա քանչ յուր 
ան ձի: Բա նա կի տո նը նշե լով՝ մեր ե րախ տիքն ենք բե-
րում այն նվիր յալ ան ձանց, ո րոնք բա ցա ռիկ ա վանդ 
են ներդ րել Ար ցախ յան հե րո սա մար տի հաղ թա նա կի, 
հայ րե նի քի պաշտ պա նութ յան և հա յոց բա նա կի կա-
յաց ման ու զո րաց ման գոր ծում:

«Էջմիածին» 2020, Ա, էջ 11
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ԸՆՏԱՆԻՔ

Հայ ըն տա նի քը փոք րիկ Հայ րե նիք է, ուր ապ րում են 
նախն յաց հի շա տակ նե րը, և ան կո րուստ պահ պան վում 
հայ րե նի ժա ռան գութ յու նը, ուր եր ջա նիկ է ու հա վեր ժում 

է Հայ Հո գին։

 Այ սօր անհ րա ժեշտ է ա ռա վել զո րաց նել 
ըն տա նիք նե րի կա պը Ե կե ղե ցու հետ, հո գևոր-դաս-
տիա րակ չա կան աշ խա տանք տա նել ըն տա նիք կազ-
մե լու ո րո շում կա յաց րած հա յորդ յաց հետ, որ պես զի 
ա մուս նաց յալ ներն ա մե նայն լրջութ յամբ գի տակ ցեն 
Բարձր յա լի օրհ նութ յամբ մշտա կան միութ յան, ան-
շա հախն դիր սի րո, միմ յանց սա տա րու մի և հո գա-
տա րութ յան փո խա դարձ հանձ նա ռութ յու նը, որ հաս-
տատ վում է առ Աստ ված ուխ տադ րութ յամբ:

ՀԵՀԵՄ հա վա քին հղված պատ գա մից
Մոսկ վա, Նո յեմ բեր 2018

 Ըն տա նի քում են խնամ վում և զո րա նում հա-
վատ քը, հույսն ու սե րը, ո րոն ցով ըն տա նե կան ա -
զատ, ջերմ ու հա րա զատ մի ջա վայ րում մար դը ա ճում 
ու զար գա նում է դե պի բա րին ու կա տար յա լը:

«Էջմիածին» 2010, Ա, էջ 4 

 Ըն տա նի քը կոչ ված է շա րու նա կե լու Աստ ծո 
ա րար չա գոր ծութ յու նը և պաշտ պա նե լու մարդ կա յին 
հո գու աստ վա ծա պատ կեր նկա րա գի րը: Իր այս կո-
չու մով ըն տա նի քը սուրբ է, սնու ցո ղը, կրողն ու փո-
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խան ցո ղը աստ վա ծա դիր պատ վի րան նե րի, ո րոնց 
վրա հաս տատ վում է կյան քը Տե րու նա պար գև և կա-
ռուց վում են հա րա բե րութ յուն նե րը դե պի մեր ձա վո-
րը, առ մար դը և առ Աստ ված:

«Էջմիածին» 2010, Ա, էջ 4

 Հայ րե նի երկ րում հառ նած են ըն տա նի քի 
ամ րութ յանն ու բա րո յա կան նկա րագ րին սպառ նա-
ցող օ տար բար քե րի ու գա ղա փա րա խո սութ յուն նե րի 
 Հա յաս տան Ներ թա փանց ման մար տահ րա վեր նե րը, 
ինչ պես և գոր ծազր կութ յան, ե րե խա նե րի դաս տիա-
րա կութ յան ու ա մու սին նե րի փոխ հա րա բե րութ յուն-
նե րի մեջ դժվա րութ յուն ներ ա ռա ջաց նող ար տագ նա 
աշ խա տան քի ու սո ցիա լա կան հիմ նախն դիր նե րը: 
Սփ յուռ քում ան հանգս տաց նող է ու ծաց ման վտան-
գը, մայ րե նի լեզ վի նվազ ի մա ցութ յու նը, եր բեմն նաև 
աս տի ճա նա բար հե ռա ցու մը ազ գա յին ա վան դութ-
յուն նե րից այն ըն տա նիք նե րում, ո րոնք ստեղծ վել են 
խառն ա մուս նութ յամբ, հրա մա յա կան է մշտա պես 
ու շադ րութ յան կենտ րո նում պա հել նոր սերն դի հա-
յե ցի և քրիս տո նեա կան դաս տիա րա կութ յու նը:

ՀԵՀԵՄ հա վա քին հղված պատ գա մից
Մոսկ վա Նո յեմ բեր 2018

 Հայ րե նի քի ար ժա նա վոր զա վակ դաս տիա-
րա կե լու, պե տութ յան քա ղա քա ցի կրթե լու ա ռա ջին 
հանգր վա նը ըն տա նիքն է: Ըն տա նի քում է կերտ վում 
ազ գի ա պա գան, դրվում հի մե րը հզոր պե տութ յան: 
Ըն տա նի քի գո րո վա շատ մի ջա վայ րում են մա նուկ հո-
գի նե րում պտղա բե րում Աստ ծո խոս քի սեր ման ված 
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հուն դե րը, սնուց վում հո գևոր-բա րո յա կան ար ժեք նե-
րը, բա րին ընտ րե լու ա ներկ յուղ ո գին: Ըն տա նի քում 
մա տուց ված օ րի նա կով կրթվում են միմ յանց հան-
դեպ սե րը, վստա հութ յու նը և հո գա տա րութ յու նը: 
Արդ, նա խան ձախն դիր մնանք նվի րա կա նութ յանն ու 
ամ րութ յա նը ըն տա նի քի:

«Էջմիածին» 2019, Ա, էջ 10-11

 Ան խա թար պահ պա նենք աստ վա ծա հաս-
տատ ըն տա նիք հաս կա ցութ յու նը, նրա սրբութ յու-
նը, ազ գա յին ա վան դույթ նե րը, խնա մենք ու բարձ-
րաց նենք մեր հո գևոր ու ազ գա յին կյան քը և մնանք 
մշտա պես Տի րոջ որ դեգ րութ յան շնոր հի մեջ՝ որ պես 
հա վա տա վոր մեկ ըն տա նիք, որ պես Աստ ծո սե փա-
կան ժո ղո վուրդ:

«Էջմիածին» 2019, Ա, էջ 11

 Ար դա րև, ըն տա նիքն է ա ռա ջին սնու ցո ղը 
հա վատ քի, մայ րե նի լեզ վի, նվի րա կան այն բո լոր ար-
ժեք նե րի, ո րոնց վրա խարսխ ված է հայ քրիս տո նեա-
կան ինք նութ յու նը:

«Էջմիածին», 2011, Ե, էջ 17

 Ըն տա նի քի նա խօ րի նա կը Ե կե ղե ցու և Ք րիս-
տո սի հա րա բե րութ յուն ներն են: Ուս տի, միայն սի րո 
լրու մը, որ առ կա է Սուրբ Ե կե ղե ցու և մեր Տեր Հի սուս 
Ք րիս տո սի մի ջև, կա տա րել յալ ամ րութ յան մեջ պի տի 
պա հի հայ կա կան մեր ըն տա նիք նե րը` դառ նա լով ա մուր 
պատ վար ու միջ նա բերդ ըն տա նի քի ամ րութ յան:
Ե րի տա սար դութ յան տար վա առ թիվ Մայր Ա թոռ   ժա մա-
նած հա յոր դի նե րին աս ված պատ գա մից, Հու լիս 2018



29

ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔ

Ազ գը գո յութ յուն ու նի այն քան ժա մա նակ, 
քա նի դեռ տե սիլք ու նի և պայ քա րում է հա նուն դրա 

ի րա գործ ման1

 Զո րեղ պա հե ցեք ո գին աստ ված սի րության, 
ազ գան վի րու մի ու հայ րե նա սի րութ յան, ո գին ա րիու-
թ յան ու անն կուն հա վատ քի, որ պես զի ձեր նվիր յալ 
ջան քե րով ազ գին ու ե կե ղե ցուն հա վա տա րիմ նոր սե-
րունդ մե ծա նա՝ շա րու նա կե լով շեն ու ծաղ կուն պա-
հել թեմական կյանքր նորանոր հաջողություններով:

«Էջմիածին», 2011, Ե, էջ 15

 Ծանրակշիռ ջանքեր պահանջող ուղի պի-
տի անցնենք՝ կերտելու համար մեր ժողովրդի բա-
րօր կյանքը, ապահովելու խաղաղությունը մեր 
սահ մաններում, պաշտպանելու մեր ժողովրդի իրա-
վունքները և իրագործելու համար ազգային մեր իղ-
ձերը։․․․ Այս ճանապարհին հարկ է հավա տար մորեն 
հետևել Սուրբ Ներսես Շնորհալու պատգամին․ 
«Պահ պանենք միությունը կարևոր գործերում, ազա-
տությունը՝ երկրորդականներում և սերը՝ ամեն 
ինչում»:

«Էջմիածին», 2017, Ե, էջ 12

1  Էջմիածին ամսագիր, Դ 2016, էջ 15։
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 Մեր կյան քի ըն թաց քը, մեր կեն սա կեր պը 
մեզ ոչ թե պի տի ջլա տի, պա ռակ տի, այլ միա վո-
րի և դարձ նի հա մա խումբ՝ դի մագ րա վե լու հա մար 
մեր կյան քի մար տահ րա վեր ներն ու փոր ձութ յուն-
նե րը և լա վա տե սութ յամբ ի րա կա նութ յուն դարձ-
նե լու ազ գա յին մեր տե սիլք նե րը: ՄԵՆՔ ՔՐԻՍՏՈՍԻ 
ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ ԵՆՔ...

«Էջմիածին», 2017, Դ, էջ 11

 Մենք Ք րիս տո սի ժո ղո վուրդ ենք, մեր հա-
վա տը, որ Ք րիս տոս հա րութ յուն է ա ռել, ան հու-
սու թ յու նը փո խում է հույ սի, տկա րութ յու նը՝ ու ժի, 
ան տար բե րութ յու նը՝ նա խան ձախնդ րութ յան, ար-
ծաթ սի րութ յու նը՝ բա րե գոր ծութ յան, ծա ռա յութ յանն 
ու աշ խա տան քին միա խառ նում է նվի րու մի ու հանձ-
նա ռութ յան ո գին: Այս փո խա կեր պութ յանն ենք կոչ-
ված, ո րով միայն կա րող ենք ան կո րուստ պա հել մեր 
եր կիրն ու ազ գա յին կյան քը և հաղ թա նակ ներ ար ձա-
նագ րել մեր ժո ղովր դի ու հայ րե նի քի բա րօ րութ յան և 
ա ռա ջըն թա ցի պայ քա րում:

«Էջմիածին», 2017, Դ, էջ 11

 Մեր կրած դառնությունների, զրկանքների 
ու չարչարանքների, մեր թանկ զոհողությունների 
դիմաց` մեր Սուրբ հողում ընդմիշտ շարունակելու 
է ծաղկել հայոց հավատքը և այդ հավատքով շա-
ղախյալ հայ կյանքը: Մեր վանքերում նորանոր 
ընտանիքներ են օրհնվելու, և հայ մանուկներ են 
մկրտվելու մեր եկեղեցիների սուրբ ավազաններում` 
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նոր շունչ բերելով մեր կյանքին, շունչն ու ոգին 
վառ հավատքի, պայծառ մտքի, արարումի ու 
առաջադիմության:

«Էջմիածին», 2016, Թ, էջ 11

 Մեր ազ գա յին և ե կե ղե ցա կան ան դաս տա-
նի շե նաց ման հա մար ծա ռա յենք  միմ յանց, ծա ռա-
յենք մեր Հայ րե նի քին, ո րի օրհն յալ կյան քը պի տի 
կեր տենք, ծա ռա յենք մեր ազ գին, որ բա զում հույ սեր 
ու նի ի րա գոր ծե լու: Օգ նա կան լի նենք նեղ յալ նե րին 
և կա րոտ յալ նե րին: Միմ յանց հան դեպ սե րը, բա րի 
նպա տակն ու գոր ծը Աստ ված ան տես չի ա նում:

«Քրիստոնյա Հայաստան», 2017, Հունվար Ա, էջ 1

 Հա վատքն առ Աստ ված, սերն առ ազգս հա-
յոց և ծա ռա յութ յու նը Հայ րե նի քին ու Ե կե ղե ցուն` այս 
է ուխ տը մեր հայ րե րի:

«Էջմիածին», 2011, Թ, էջ 143
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ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԻՆ

Յու րա քանչ յուր ա ռողջ հա սա րա կութ յան շար ժիչ ու-
ժը ե րի տա սար դութ յունն է։

Հարց – Մեզ՝ հայ ե րի տա սարդ նե րիս, ի՞նչ կթե լադ րեք, 
ինչպե՞ս մեր հա վատ քը զո րեղ պա հենք և զո րաց նենք մեր 
ե կե ղե ցին:
Վե հա փառ Հայ րա պետ - Ա ղո թեք, կար դա ցեք Ա վե-

տա րան, հա ղոր դակց վեք մեր սրբութ յուն նե րին, մեր 
սրբա զան ժա ռան գութ յա նը, ըմ պեք այդ ար ժեք նե-
րից և հա վատ քը ձեր զո րեղ կլի նի: Դուք ձեզ եր ջա-
նիկ կզգաք այդ հա վատ քի մեջ:

Հան դի պում ԱՄՆ Հա յոց Ա րևմտ յան թե մի 
ե րի տա սարդ նե րի հետ, ԱՄՆ

Նո յեմ բեր 2017

 «Օրհ նե ցե՛ք Տի րո ջը, ե րի տա սարդ նե՛ր, օրհ նե-
ցե՛ք ա նու նը Տի րոջ»: Թող սաղ մո սի  այս կո չը ար ձա-
գան քի ձե զա նում, որ պես զի աստ ված սի րութ յամբ 
նաև հաս տա տուն լի նեք բա րե պաշ տութ յան, ազ գա-
սի րութ յան ու հայ րե նա սի րութ յան մեջ: Սի րե լի զա-
վակ ներ Մեր, Հա յոց Հայ րա պե տիս հոր դորն ու պատ-
գամն է ձեզ, որ ան շեջ պա հեք հա վատ քը և ան սա-
սան` հայ րե նա սի րութ յու նը ձեր հո գի նե րում, լի նեք 
ա ռաք յալ ներ հա յութ յան մեջ` ձեր ո գե շունչ, ազ գօ-
գուտ գոր ծու նեութ յամբ խնա մե լով եր կիր հայ րե նին, 
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հա վե լե լով սերն ու հա մե րաշ խութ յու նը հա մազ գա յին 
կյան քում: Ապ րեք այն պես, որ մեր ժո ղո վուր դը միշտ 
հպարտ լի նի ձե զա նով, և ձեր աշ խա տա սի րութ յու նը, 
հայ րե նան վեր ըն թաց քը և հա վատ քի բե ղուն գոր-
ծե րը լու սա ռատ նոր հո րի զոն ներ բա ցեն գա լիք սե-
րունդ նե րի հա մար։

«Էջմիածին», 2011, Թ, էջ 144

 Մեր Ե կե ղե ցին զո րա վոր կլի նի այն քա նով, 
որ քա նով մեր ե րի տա սար դութ յու նը զգա Ե կե ղե ցու 
ներ կա յութ յունն իր հո գուց ներս, երբ զգա, որ Ե կե-
ղե ցու ա ռա քե լութ յու նը նույ նա ցած է ի րենց կյան քի 
ա ռա քե լութ յան հետ։

«Էջմիածին», 2004, Բ-Գ, էջ 171

  Կա րևոր է ե րի տա սարդ նե րի ներ կա յութ յու-
նը Ե կե ղե ցում․ նրանք, հա ղորդ դառ նա լով ե կե ղե ցա-
կան կյան քին ու ա ռա քե լութ յա նը, պի տի դառ նան 
ա ռաք յալ նե րը նոր ժա մա նակ նե րի, մեր հա վատ քի 
տա րած ման, ազ գա յին սրբութ յուն նե րի, ա վան դույթ-
նե րի և ար ժեք նե րի քա րոզ չութ յան:

«Էջմիածին», 2011, Է, էջ 146

 Ե կե ղե ցու օրհ նութ յան ներ քո գտնվող մար-
դիկ ա ռանձ նա հա տուկ շնոր հի ներ քո են: Ն րանք 
Աստ ծո օրհ նութ յան, սի րո ու ո ղոր մութ յան ներ քո 
են, և Աստ ծո Ա ջը միշտ նրանց հո վա նի է, զո րա կից 
և ա ռաջ նոր դող: ... Մենք ան շուշտ նա խան ձախն դիր 
ենք, որ մեր ժո ղովր դի զա վակ ներն ա մեն քը` մա նուկ, 
ե րի տա սարդ, պա տա նի, տա րեց, հա մախմբ ված լի-
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նեն մեր Ե կե ղե ցու օրհ նութ յան ներ քո, ո րով հե տև 
լի նել Աստ ծո հետ, Աստ ծով ապ րել նշա նա կում է լի-
նել զո րեղ և կա րող հանձ նա ռութ յուն նե րի, բա րի 
ա րարք նե րի և հա վատ քի գոր ծե րի։

«Էջմիածին», 2011, Է, էջ 146

 Ճշմա րիտ քրիս տոն յան գի տի, որ իր յու րա-
քանչ յուր օ րը պար գև է իր Ա րար չից, և որ այդ պար-
գևն ա ռա վել պայ ծա ռա զարդ վում է առ Աստ ված 
հավատքից ճառագող սիրով, հավատավոր գործե-
րով:

«Քրիստոնյա Հայաստան», 2018, Հուլիս Ա, 
թիվ 13 (513), էջ 5

 100-ամ յա հե րո սա կան պատ մութ յուն ու նե-
ցող Սար դա րա պա տից մին չև օրս հայ ե րի տա սար դի 
անմ նա ցորդ նվի րու մով է նաև, որ մեր ազ գը ձեռք 
բերումներ  է  կերտել,  ազգա յին  գիտակցությունն  
ու  ո գին  բարձրացրել: Ե րի տա սար դութ յունն ա մուր 
է պա հել հա րա զատ մեր բնօր րա նը, պաշտ պա նել    
Մայր հայ րե նի քը,  ուր դա րեր ի վեր, ա վե  տա րա նա-
կան խոս քին հա մա հունչ, մեր նախ նի ներն ամ բա րել 
են բյու րա վոր հո գևոր գան ձեր` ի րենց սրտե րը նո րո-
գե լով հա վատ քի ու սի րո գոր ծե րով:

«Քրիստոնյա Հայաստան», 2018, Հուլիս Ա, 
թիվ 13 (513), էջ 4-5

 Դուք՝ ե րի տա սարդ ներդ, ո՛չ միայն մեր ազ-
գի ու ե կե ղե ցու ա պա գան եք, այլ նաև ներ կա յի այն 
զո րա վոր նե րու ժը, ո րի մի ջո ցով հայ րե նա կան և հո-
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գևոր մեր կյան քում անհ նա րի նը դառ նում է հնա րա-
վոր, և ար ձա նագր վում են նո րա նոր ձեռք բե րում ներ 
ու հաղ թա նակ ներ ազ գա յին ու ե կե ղե ցա կան մեր 
կյան քում:

« Դե պի Սուրբ Էջ միա ծին, դե պի Սր բա զան Ար ցախ» 
հա մա հայ կա կան ե րի տա սար դա կան ուխ տագ նա ցութ յան 

հա վա քի բաց ման ժա մա նակ աս ված խոս քից
Հու լիս 2019

 Այսօր էլ բազում են խնդիրները, որ ծա-
ռա ցած են մեր ազգի առջեւ Հայաստանում եւ 
Սփյուռ քում: Սիրելինե՛ր, միասնական համախմբող 
ոգին, որ առկա է ձեր մեջ, պիտի դառնա թթխմոր 
համազգային մեր կյանքի զարթոնքի:

«Քրիստոնյա Հայաստան», 2018, Հուլիս Ա, 
թիվ 13 (513), էջ 5

 Սի րե լի նե՛ր, այ սօր մեր եր կի րը կա րիքն ու նի 
իր սի րա սուն զա վակ նե րի հո գա ծութ յան, որ պես զի 
շե նա նա, հզո րա նա և բար գա վա ճի: Յու րա քանչ յուր 
ա ռողջ հա սա րա կութ յան շար ժիչ ու ժը նաև ե րի տա-
սար դութ յունն է` իր անս պառ աշ խա տա սի րութ յամբ, 
մտքի թռիչ քով, նա խա ձեռ նութ յամբ, նվի րու մով և 
լա վա տե սութ յամբ: Այ սօր վա ե րի տա սար դը մեր վաղ-
վա պե տա կան գոր ծի չը, գիտ նա կա նը, ման կա վար ժը, 
բժիշ կը, զին վո րա կանն ու հո գևո րա կանն է, ո րոնց 
ձեռ քե րում են գտնվում դե ռևս ե րի տա սարդ մեր Հայ-
րե նի քի վաղ վա ա ռա ջըն թացն ու նվա ճում նե րը:

«Էջմիածին», 2011, Թ, Էջ 143
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 Մեր ըն տա նիք նե րում, մեր ե կե ղե ցի նե րում, 
ազ գա յին ու կրթա կան մեր հաս տա տութ յուն նե րում 
կա րող պի տի լի նենք կեր տել Աստ ծո, Ազ գի, Հայ րե-
նի քի ու Ե կե ղե ցու առ ջև պա տաս խա նատ վութ յուն 
կրող ե րի տա սար դութ յուն:

«Էջմիածին», 2011, Թ, 7

 Այ սօր վտան գի առ ջև է մեր ե րի տա սար-
դութ յու նը. այդ վտանգն ան հա վա տութ յունն է, ան-
տար բե րութ յու նը հա վատ քի նկատ մամբ, այդ վտան-
գը զվար ճան քի և հա ճույ քի, Քրիս տո սի պատ վի րան-
նե րի վրա չխարսխ ված կյան քի հրա պույր ներն են, 
դրսից ներ թա փան ցող նոր ար ժե քա յին ըն կա լում-
ներն են, ո րոնք գա լիս են մեր Ե կե ղե ցու զա վակ նե-
րին հե ռաց նե լու ի րենց հայ րե րի սուրբ հա վատ քից ու 
հայ րե նա կան ար ժեք նե րի ըն կա լու մից:

«Էջմիածին», 2004, Բ-Գ, 171
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ԳԻՐ, ԴՊՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

 Գիր քը մեր հա վա տի ան բա ժան մասն է, ան-
բա ժան մասն է առ Հայ րե նին մեր նվի րու մի ու սի րո, 
ճա նա չո ղութ յան ու ա րա րու մի ո գու, ո րը Ա վե տա րա նի 
լույ սով բաց վեց ու փթթեց ու պտուղ ներ տվեց ան մահ։

«Էջմիածին», 2004, Թ-ժ, Էջ 10

 Հայ մշա կույ թը, որ սնվել է Ա վե տա րա նից, 
Ք րիս տո սի լույս պատ վի րան նե րից ու պատ գամ նե րից, 
միա ժա մա նակ դառ նում է սնու ցիչ հայ հա վա տա վոր 
հո գու հա մար, դառ նում է ա կունք, աղբ յուր հա յոր դու 
պա պակ հո գու հա մար՝ վերս տին հո գևո րով զո րաց նե-
լու իր ան ձը, հո գևո րով ամ րաց նե լու իր հո գին:

«Էջմիածին», 2004, Թ-ժ, Էջ 29

 Բա րիք է ու սու մը, գի տե լիքն ու կրթութ յու նը և 
գո վե լի ա ռա քի նութ յուն է այն՝ մարդ կանց, կյան քին ու 
ա ռա ջըն թա ցին ծա ռա յեց նե լը: Մեր ժո ղովր դի դժվա-
րին պատ մութ յան դա րա վոր փոր ձութ յուն նե րի մեջ 
գիրն ու դպրութ յու նը ե ղել են նաև փրկութ յան ու ղի՝ 
հայ և քրիս տոն յա մնա լու, ապ րե լու և վե րածն վե լու:

«Էջմիածին», 2005, Թ, Էջ 13

 Ուս ման ու կրթութ յան մեջ ձեռք բե րում նե-
րը լա վա գույն հաղ թա նակ ներն են մեր երկ րի ու ժո-
ղովր դի ճա նա պար հին դե պի բար գա վաճ ու բա րօր 
կյանք, դե պի մեր բո լոր իղ ձե րի ի րա կա նա ցում։

«Էջմիածին», 2006, Թ, Էջ 34
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 Չ կա ա վե լի ե րախ տա լից ու շնոր հա կալ 
գործ, քան մեր ա պա գա յի հու սա լի տես լա կա նի ի րա-
գոր ծու մը` ի դեմս մեր մա տաղ սերն դի ար ժա նա վա-
յել կրթութ յան:

«Էջմիածին», 2017, Թ, Էջ 21

 Հայ րե նա շի նութ յան, ազ գա յին ո գու մշտա-
նո րոգ ման և պահ պան ման լա վա գույն գրա վա կանն 
են կրթա կան կենտ րոն ներն ու դպրոց նե րը:

«Էջմիածին, 2017, Թ, Էջ 21

 Կր թութ յունն ու ի մա ցութ յու նը Աստ ծուց 
տրված բա րիք են, որ պես զի մար դը ճա նա չե լով իր 
Ա րար չին ու աշ խար հը՝ ա պա հով ու եր ջա նիկ դարձ նի 
իր կյան քի ըն թաց քը:

«Քրիստոնյա Հայաստան», 2016, 
Սեպտեմբեր Ա, թիվ 17 (469), էջ 1

 Մեր ժո ղո վուր դը բո լոր ժա մա նակ նե րում 
ա ռանձ նա հա տուկ կա րևո րութ յուն է ըն ծա յել գի տե լի-
քին ու դպրութ յա նը՝ Աստ վա ծա պար գև հա յոց այ բու-
բե նի յու րա քանչ յուր տա ռը դի տար կե լով հա յոց ինք-
նութ յան պահ պա նութ յան կոչ ված զին վոր և դպրո ցը՝ 
որ պես ազ գի հա րա տև ման ան խոր տա կե լի ամ րոց:

«Քրիստոնյա Հայաստան», 2019, 
Սեպտեմբեր Ա, Թիվ 17 (541), էջ 1

 Ք րիս տո նեա կան դաս տիա րա կութ յունն ու 
հա յե ցի կրթութ յու նը, ո րը խնա մեց մեր Ե կե ղե ցին, 
սյու  ներն են մեր ժո ղովր դի հա րա տևութ յան ու ա ռաջ-
ըն  թա ցի:

«Էջմիածին», 2017, Թ, էջ 19
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