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ԱՄԵՆ. ՏԷՐ ՆՈՒՐՀԱՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՕՐ
ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ՅՈՐԴԱՆԱՆ
Պատմական կարեւոր անդրադարձ ունեցաւ Ամեն. Տ. Նուրհան Արք. Մանուկեանի
այցելութիւնը Յորդանան Ուրբաթ, 28 Յունիս 2013-ին:
Բոլոր Յորդանանահայերը մեծ խանդավառութեամբ եւ գրկաբաց ընդունեցին
Երուսաղէմահայոց եւ Յորդանանահայոց Պատրիարք Հօր գալուստը ի Յորդանան:
Նոյն օրը, Պատրիարք Սրբազան Հօր կողմէ մատուցուած Պատարագը իր
խորհրդաւորութեամբ ոգեշնչեց եւ առինքնեց Ս. Թադէոս Տաճարի խուռներամ հաւատացեալներու բազմութիւնը:
Երուսաղէմէն Պատրիարք Սրբազան Հօր հետ Ամման ժամանած Հոգեւորականաց
դասը՝ բաղկացած Հոգշ. Հայրեր՝ Գուսան Վրդ. Ալճանեանէ, Բագրատ Վրդ. Պուրճէքեանէ եւ
Նորայր Վրդ. Գազազեանէ, Ամմանահայ Գաղութի Դպրաց Դասի հետ, որոնց մաս կը
կազմէր Ամմանահայ Գաղութի Հոգեւոր Հովիւ՝ Հոգշ. Տէր Հայկազուն Վրդ. Եղիայեան, շքեղ
պատարագով մը պանծացուցին Ս. Թադէոս Տաճարն ու ցնծութիւն լեցուցին հաւատացեալներու հոգիները: Պատարագի ընթացքին, Պատրիարք Սրբազան Հօր Քարոզը ներշնչեց
բոլոր բարեպաշտ հաւատացեալները:
Հոս կ'արժէ նշել, որ Ս. Պատարագին ներկաները, սրբութիւն բուրող մթնոլորտէն
խանդավառ, խոստովանելով իրենց մեղքերը, անխտիր հաղորդուեցան Ս. Սկիհէն:
Ամեն. Պատրիարք Սրբազան Հօր ի պատիւ կազմակերպուած ընդունելութիւնը
տեղի ունեցաւ նոյն օրը, Ուրբաթ երեկոյեան, ՀՄԸՄ-ի Տաքէսեան Սրահին մէջ:
Ընդունելութեան նպատակն էր ունկնդրել Պատրիարք Սրբազան Հօր պատգամը ուղղուած
Հայ Գաղութին, ինչպէս եւ Գաղութի զգացումներն ու բարոյական ակնկալութիւնները
փոխանցել կամ հաղորդել իրեն:
Ընդունելութիւնը ծրագրուած եւ կազմակերպուած էր Գաղութիս Բարեխնամ
Առաջնորդ, Գերշ. Տէր Վահան Արք. Թօփալեանի աշխատանքներով, եւ գործադրուեցաւ
Ազգային Տեղ. Խորհրդի ժրաջան անդամներուն կողմէ:
Սոյն աննախընթաց միջոցառումը ունեցաւ իր հանդիսաւոր եւ ընկերային
բաժինները: Պաշտօնական բաժնին մէջ հետեւեալ բարի գալուստի խօսքը ընթերցուեցաւ
Ազգ. Տեղ. Խորհրդի Քարտուղար, ԱՄՄ-ի եւ ՌԱԿ Վահան Թէքէեան Մշակութային
Միութեան Ատենապետ Ներսէս Ներսէսեանի կողմէ:

Ամեն. Պատրիարք Սրբազան Հայր,
Գերշ. Եւ Հոգեշ. Հայրեր,
Համեստափայլ Տիկնայք եւ Պատուարժան Պարոնայք Գաղութիս Ազգային
Հաստատութեանց, սիրելի հարազատներ,
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Յորդանանահայոց Հոգեւոր Առաջնորդ՝ Վահան Արք. Թօփալեան
Ասան կը յանձնէ Պատրիարք Սրբազան Հօր:

>>>>>>>>>>
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>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>
Հիւրասիրութենէն տեսարան մը:
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Այս հոգեզմայլ առիթը կը շոյէ մեր ազգային հպարտութիւնը, եւ կը մղէ մեզ մեր
ինքնութիւնը գովերգելու անծայրածիր հորիզոնները: Ներկայ ըլլալ այսպիսի պատմական
իրադարձութեան մը, ներկայ ըլլալ հանգրուաններու փոխանցման այս ողջ իրականութեանը, կը նշանակէ իրազէկ ըլլալ եւ վայելել կեանքը իր զարթօնքի եւ վերածնունդի
շօշափելի վերընթացներով:
Ամեն. Պատրիարք Սրբազան Հայր, բոլորս կը վկայենք, թէ ինչպիսի ջերմաշունչ եւ
ջերմեռանդ հաղորդականութիւն կը տիրէ Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց Միաբանութեան, Նուիրապետական Աթոռի եւ Ամմանահայ Գաղութի Հոգեւոր Առաջնորդարանին
միջեւ:
Յորդանանահայ գաղութը միշտ ընդունած է Երուսաղէմի Պատրիարքութիւնը
որպէս յենակ, որպէս աստուածակերտ փառահեղ հաստատութիւն, բնութեան կողմէ ողջ
հայութեան նուիրուած հոգեպարար եւ հոգեծարաւը յագեցնող սրբաղբիւր: Եւ ի զուր տեղը
չէ որ Նախախնամութեան կամքը, Նախախնամութեան հովանին իր հաւանութիւնը տուած
է, որ Երուսաղէմի սրբատեղիներու առեղծուածային կառոյցներու եւ համակարգի ապահովութիւնը վստահի Ձեզ, Ամեն. Պատրիարք Սրբազան Հայր:
Մենք բոլորս նկատած ենք Ձեզ որպէս խոհեմ, հեռատես եւ հաւասարա-կըշռուած
անձնաւորութիւն մարդկային, ընկերական եւ հասարակական կեանքի բոլոր ասպարէզներէն ներս: Դուք եղած էք տիպար եւ օրինակելի յատկանիշներով օժտուած կղերական:
Կարծէք Նախախնամութիւնը կերտած էր Ձեզ այնպիսի նկարագրով, որպէսզի հանդիսանաք Հայ Ազգին, Հայ Եկեղեցիին արժանի առաջնորդներէն մին:
Ամեն. Պատրիարք Սրբազան Հայր, Ձեր ունեցած հմտութիւնը Հայ մշակոյթի,
արուեստի, գրականութեան եւ ծիսագիտութեան ասպարէզներէն ներս, ինքնին կը հրահրէ
եւ կը պարտադրէ մեզ սքանչանալ մեր ողջ եւ շօշափելի հարստու-թիւններով:
Անկասկած որ անծայրածիր գոհունակութեամբ տոգորուած էր Գաղութիս Հոգեւոր
Առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան Արք.ի ցնծութիւնը Ձեր արժանաւոր Պատրիարք ընտրուելու
պանծալի առիթով: Հաւատացէք որ միեւնոյն յաճախականութեամբ եւ երջանկութեան վառ
արտայայտութիւններով լուսաւորուեցան մեր հոգիները եւ լայնացան մեր հեռատեսութեան սահմանները:
Մենք բոլորս՝ Ազգային Տեղ. Խորհուրդը, Գաղութիս երեք Ազգային Կազմակերպութիւնները՝ ԱՄՄ-ը, ՀՕՄ-ը, եւ ՀՄԸՄ-ը, Վարժարանիս Տնօրէնութիւնն ու Գաղութիս
բոլոր անդամները ի սրտէ կ՝ողջունեն Ձեզ եւ կը ցանկան ամենալաւը: Բոլորս արդէն
ընդունած ենք, հաւատացած ենք, որ Դուք կը հանդիսանաք ոչ միայն Ձերդ Միաբանութեան
անդամներու կողմէ Ընտրեալ Պատրիարք., այլ եւ Ամենատիրոջ հաւանութեան
արժանացած այդ անձը, որ պիտի արժեւորէ Սրբոց Յակոբեանց Միաբանութեան Աթոռը
կամ Գահը:
Այս առիթով կրկին անգամ կ'ըսենք Ձեզ բարի եկած էք, բայց միաժամանակ կը
համարձակինք խնդրել Ձեզմէ, որ յաճախ այցելէք մեր Առաջնորդարանը, մեր հայկական
կեդրոնները, որովհետեւ մենք բոլորս կարիքը ունինք Ձեր ջերմութեանը եւ հարազատութեանը:
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Բարի եկած էք Ամեն. Պատրիարք Սրբազան Հայր:

Այս առիթը ամենայարմարը նկատուեցաւ Պատրիարք Սրբազան Հօր նուիրելու
Պատրիարքական ԱՍԱՆ մը (գաւազան): Նուէրի փոխանցումը կատարուեցաւ Գաղութի
Հոգեւոր Առաջնորդ Վահան Արք. Թօփալեանի ձեռամբ:
Ասայի տուչութենէն ետք Պատրիարք Սրբազան Հայրը տուաւ իր հայրական
պատգամը բոլոր ներկաներուն: Նա մատնանշեց բոլոր զգայուն հարցերը, որոնք ծառացած
են մեր առաջ եւ կը խոչընդոտեն մեր ազգային ինքնութիւնը պահել եւ պահպանելու
ճիգերը: Ան թուաբանական եւ տրամաբանական հաշուարկներով բացատրեց թէ գաղութի
մէջ գոյութիւն ունեցող բարձր կարողութեանց տէր անձնաւորութիւնները ինչպիսի
հսկայական արդիւնք կրնան ընձեռել՝ եթէ գործեն միասնաբար: Ան իր ունեցած լայն եւ
խոհուն փորձառութեամբ մեր նորապսակ զոյգերուն համար ընդգծեց կարեւորութիւնը
իրենց զաւակները հայկական վարժարան, հայկական օճախներ ղրկելու, ունենալու եւ
պահելու համար ամրակուռ հայկական գաղութ: Ան նոյնպէս բացայայտեց Հայ Եկեղեցիի
անհրաժեշտութիւնն ու դերը ի նպաստ հայապահպանման սուրբ նպատակին:
Ապա Պատրիարք Սրբազան Հայրը խոստացաւ աւելի յաճախ այցելել Յորդանան
ականատես ըլլալու եւ հպարտանալու մեր արձանագրած յաջողութիւն-ներով:
Ներսէս Ներսէսեան
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Հաւատացեալներ աղօթքի պահուն:

