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ՆՈՐԻՆ ԱՄԵՆ. Տ. ՆՈՒՐՀԱՆ ԱՐՔ. ՄԱՆՈՒԿԵԱՆԻ,
ՊԱՏՐԻԱՐՔԻ Ս. ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԱԹՈՌՈՅՍ
Ահաւասիկ կէս դարէ ի վեր Սուրբ Աթոռոյս Գահակալ՝ Ամենապատիւ Տ. Նուրհան
Պատրիարք Մանուկեան ամենայն լրջութեամբ ու նուիրումով կը ծառայէ Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ եւ Հայ ժողովուրդին:
Նորին Ամենապատուութիւնը լման յիսուն տարի սիրով է կրած իրեն աւանդ տըրւած սրբազան սքեմն ու վեղարը: Ան իր ուխտին վեհութեամբ գործեր է անդադրում:
Իր հոգեւոր կոչումին արդար պահանջքով՝ ան սրտեռանդ կերպով սպասարկեր է նախահարց փառաւորած Հայ Եկեղեցիին որպէս աբեղայ, վարդապետ, եպիսկոպոս եւ
պատրիարք՝ հովուելով համայնքներ յԱմերիկա եւ այսօր՝ յԵրուսաղէմ:
Սաղմոսերգուն մարդկային կեանքի մասին կ’ըսէ. «Մեր կեանքի տարիները եօթանասուն են... «եւ անկէ աւելիին փառքը աշխատանք ու ցաւ են» (Սղմ. Ղ. 10):
Հրաշքը, որ կ’երեւի Նուրհան Պատրիարք Սրբազանի կեանքին մէջ այն է որ ան
եօթանասուն եւ աւելի տարիներու զենիթին դեռ կը պահէ իր երիտասարդական կորովը եւ մշտաշարժ գործունէութիւնը: Սաղմոսերգուին ակնարկած «աշխատանքը» կը
տեսնենք որ կը շարունակուի առանց դադարի Նորին Ամենապատութեան կեանքին
մէջ: Իսկ «ցաւը»... ինք միայն գիտէ: Մեր գիտցածն ու տեսածը այն է, որ չենք նշմարեր
այն ոչ իր խօսքին մէջ եւ ոչ ալ իր դէմքին վրայ. մեր փափաքն է, որ մեր տեսածը լինի
տեւական իրականութիւնը:
Իսկ յիսուն տարիներ շարունակ Աստուծոյ անդաստանի հերկի սրբազան աշխատանքին մէջ ձեռքը միշտ մաճին վրայ պահելը քիչերուն տրուած շնորհ մըն է, որուն
ահաւասիկ կ’արժանանայ Նուրհան Պատրիարք Հայրը:
Նորին Ամենապատուութիւն Տ. Նուրհան Պատրիարք Մանուկեան, աւազանի անունով՝ Պօղոս, ծնած է Հալէպ, 24 Յունիս, 1948-ին: Նախնական ուսումը ստացած է Հալէպի
Հայկազեան վարժարանէն ներս:
1961-ին ընդունուած է Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Դպրեվանքը,
ապա 1966-ին ընդունուելով Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքութեան Ժառանգաւորաց
վարժարանը, եկած է Սուրբ Երկիր՝ Երուսաղէմ:
1968-ին ձեռնադրուած է Սարկաւագ:
1971-ին ձեռամբ Երջանկայիշատակ Տ. Եղիշէ Պատրիարք Տէրտէրեանի ձեռնադրուած է կուսակրօն քահանայ՝ վերակոչուելով Տ. Նուրհան Աբեղայ: Նոյն տարին նըշանակուած է Ժառանգաւորաց վարժարանի եւ Ընծայարանի փոխ-տեսուչ:
1972-1973 թթ. նշանակուած է Զուիցերիոյ (Ժնեւ) հոգեւոր հովիւ: 1973-ին ստացած
է վարդապետական աստիճան:
1976-1977 թթ. նշանակուած է Ժառանգաւորաց վարժարանի եւ Ընծայարանի
տեսուչ:
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1974-1980 թթ. նշանակուած է Իսրայէլի (Հայֆա-Եաֆա) հայ գաղութներուն հոգեւոր հովիւ:
1980-1982 թթ. նշանակուած է Հոլանտայի հայոց հոգեւոր հովիւ:
1982-ին Երջանկայիշատակ Տ. Թորգոմ Արքեպիսկոպոս Մանուկեանի հրաւէրով
մեկնած է Նիւ Եորք՝ ուսանելու Եպիսկոպոսական Ընդհանուր Աստուածաբանական
ճեմարանէն ներս եւ աւարտած է անոր եռամեայ շրջանը:
1985-1993 թթ. եղած է Սփրինկֆիլտ (ՄԷսէչուսեց) քաղաքի հայոց հոգեւոր հովիւ:
1990-ի Հոկտեմբեր 29-ին ստացած է Ծայրագոյն Վարդապետութեան 10 աստիճանները:
1994-ին եղած է Հիւսթընի (Թեքսաս) Սուրբ Գէորգ Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ:
1998-ին ընտրուած է Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքութեան Սուրբ Աթոռի Լուսարարապետ:
1999-ի Դեկտեմբեր 14-ին ձեռնադրուած եւ օծուած է Եպիսկոպոս:
2001-ին արժանացած է Արքութեան պատուին:
2009-ին Երուսաղէմի Հայ Պատրիարք Տ. Թորգոմ Արքեպիսկոպոս Մանուկեան
Սուրբ Աթոռոյս Լուսարարապետ՝ Տ. Նուրհան Արքեպիսկոպոս Մանուկեանը նշանակած
է Պատրիարքական Փոխանորդ:
2013-ի Յունուար 23-ին Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց Միաբանութեան կողմէ
Լուսարարապետ Տ. Նուրհան Արք. Մանուկեան կ՚ընտրուի Երուսաղէմի Հայոց 97-րդ Պատըրիարք:
Նորին Ամենապատուութիւն Պատրիարք Սրբազան Հայրը հրատարակած է երկու
պատմական վէպեր՝ «Եւ եղեւ Լոյս», եւ «Դարձեալ եղեւ լոյս», ինչպէս նաեւ 52 քարոզներու հատոր մը, Ս. Յակոբի Բեմէն:
Արդարեւ, Նորին Ամենապատուութիւնը կիսադարեան ուխտաւորն է այս Ուխտին, յամառ, աննահանջ բոլոր անոնց դէմ որոնք պարտուեցան կեանքէն: Եւ գեղեցիկ
ալեւոյթը, պտղաբերձ այս աշունը որ Պատրիարք Սրբազանինն է այսօր, իր եօթանասուն
տարիներու բարձունքին վրայ, աւելի քան սիրելի է: Իր կեանքը արտացոլացումը եղաւ
հայ եկեղեցականի աւանդական մտապատկերին, օժտուած այն անբացատրելի յատկութեամբ, որով մէկը պատկանելով հանդերձ կարգի մը, ասպարէզի մը, կ՚ըլլայ անկէ
աւելին:
Յոբելեար Պատրիար Սրբազանը, որ իր հոգիի եւ մտքի առաջին ու քաղցրագոյն
ձայները եւ նախածագ ու խռովիչ կայծերը Երուսաղէմէն առաւ, հակառակ դուրսի թեմերուն մէջ իր հովուական կեանքին, հոգիով ու մտքով միշտ կապուած զգացած է ինքզինք Ս. Յակոբեանց Աթոռին:
«Սիոն» յանուն բովանդակ Միաբանութեան, կը շնորհաւորէ Ամենապատիւ Պատըրիարք Սրբազան Հօր քահանայութեան յիսնամեակը, եւ կը մաղթէ որ Տէրը տակաւին
երկար եւ քաջառողջ տարիներ պարգեւէ շնորհազարդ Գահակալին, կարենալ պսակելու անոր բոլոր ակնկալութիւնները Ս. Աթոռոյ պայծառատենչ կեանքին:
ԽՄԲ.

