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ԾՆՆԴԵԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
ՊԱՐՍՊԱՊԱՏՈՒԵՑԱՒ
ՄԸ ԵՒՍ
(ԲԵԹՂԵՀԷՄ ԵՐԹԱԼ ԿԱԼՈՒԱԾ
ՉՈՒԶՈՂ ՀՈՎԻՒԸ)
Իր գահակալութենէն
վերջ,զօրութիւնները
Երուսաղէմի Պատրիարք
Ամեն. երգեցողութեամբ
Տ. Նուրհան Արք.
Հրեշտակներն
ու երկնային
լոյսերով ու քաղցր
Մանուկեան
որդեգրած էվերջ,
նոր քաղաքականութիւն
մը, որ
պարսպապատել
վանքաերկինքը
կենդանացնելէ
մեկնած էին: Հովիւները
լոկ,է իրենց
ոչխարներուն
հետ
պատկան
կալուածները՝
համաձայն
վանքի պիւտճէի
կարողութեան:
կեցած
տմոյն
աստղի լոյսին
տակ, տակաւին
կը նայէին
հեռուն, բլուրներէն անդին,
ուր մեծ
աստղկալուածը,
մը ինքզինքը
Անոնց աչքերը
մութին մէջէնսկսան
կրակ 2016
կ’առնէին,
Առաջին
որուկ’այրէր:
պարսպապատման
աշխատանքները
թ. աշհեռուներէն
տակաւին
բխող
մեղեդիներուն
թեւովը:
նան, կը գտնուի Պարոն-Տէր կալուածի մօտ եւ ունի աւելի քան երկու տիւնում տարածք:
Կալուածի
ընտրութիւնը
չէր, տարէցը,
քանի որտեսնելու
կառավարութիւնը
կալուածին
«Բեթղեհէմ
երթանք,պատահական
ըսաւ հովիւներէն
համար այս
հրաշալի
քովը
գտնուող
ճամբան
լայցնելու
աշխատաքները
արդէն
սկսած
էր
2015
թ.
իրողութիւններուն արդիւնքը, զոր երկինքը կը բանայ մեր աչքերուն առաջ այսաշնան,
գիշեր,
եւ շինարարները
քանիցս այցելած
այս կալուածը
եւ նոյնիսկ մասնաւոր
ներկով
արդարութեան,
բարութեան,
սիրոյ և էին
խաղաղութեան
պատգամներուն
կենդանակերպը
նշումներ ղրկելով,
ըրած ձիթենիի
ծառերուն
վրայ: Յստակ
էր կառավարութեան
ծրագիրը
եւ
աշխարհ
աստղերու
եւ հրեշտակներու
միաձոյլ
հանդէսի մը մէջ,
յորդումի
եթէ Պատրիարքարանը
արագ
չարձագանքէր սաղաւարտով»:
եւ պարսպապատման աշխատանքները
հանելու
չափ այս գիշերը,
իր անհունասփիւռ
չսկսէին,
ապա
քանի
մը
ամիսներ
անց
կալուածը
ճանապարհաշինութեան
նպատակով
Դաւթի քաղաքը, հեռուն, բլուրի մը բարձունքին՝
կը ցնծար, նորանշոյլ
աստղի
պիտի
բռնագրաւուէր:
շողերովը պատմուճանուած: Անայց խորերէն մոգեր եւ արքաներ ճամբայ կ’իյնային,
ստաշխով ու ոսկիով բեռնաւոր, խուզարկելու համար ծնող մանկան վայրը:
Հովիւները կը պատրաստուէին մեկնելու, սակայն անոնցմէ մին, որ Ամովս կը
կոչուէր, կռթնած իր գաւազանին, լուռ եւ անտարբեր, չէր ուզեր շարժիլ: «Երթանք,
ըսաւ հովիւներէն ամենէն տարէցը, տեսէք ահա լոյսը կը շատնայ քաղաքին վրայ,
պատռելով հորիզոնը, եւ աստղերու ոսկի փոշին կը բարձրանայ արքայավար երիվարներու սմբակներուն վերեւ»:
Սակայն Ամովս ժխտական շարժեց իր գլուխը եւ չուզեց ընկերանալ մեկնելու
պատրաստ հովիւներուն:
Յետոյ, յանկարծ, լսուեցաւ քաղցր ու խորունկ ձայն մը, երկնքէն ու երկրէն
բխող, որ կ’ըսէր. «Այսօր մարդոց համար Փրկիչ մը ծնաւ Դաւթի քաղաքին մէջ, եւ
Անոր փառքն է որ կը շողայ երկնքին վրայ»:
«Երթանք, ըսին հովիւները Ամովսին, չե՞ս լսեր հրեշտակին ձայնը որ նոր Փրկչին
ծննդեան բարի լուրը կ’աւետէ մեզի»:
«Ոչինչ կը լսեմ ես, ըսաւ Ամովս, հոգիս լուռ է եւ անարձագանք, ամառուան
երկնքին պէս»:
Սրտմտեցաւ տարեց հովիւը ընկերոջ այս անտարբերութեան համար, ու ըսաւ.
«ԴունՊարսպապատման
աչքերովդ տեսար աշխատանքները
երկնային զօրութիւնները
եւ ականջներովդ
լսեցիր
անոնց
իրականացնելու
համար նախ
մասնագէտքաղցր
համերգը, որոնք
Տիրոջ փառքը
կ’երգէին
բարձունքներու
մէջպարիսպ
եւ երկրիմը
վրայ»:
ներու օգնութեամբ
կալուածին
սահմանը
որոշուեցաւ,
ապա քարէ
շարուեցաւ
կալուածիուրիշ
ամբողջ
աշխտանքները
կատարուեցան
Հովիւներէն
մը երկայնքով:
հեգնանքով Այս
ըսաւ.
«Որքան ատեն
որ երկինքը չէՊաղեստիփլած եւ
նէն
հրաւիրուած
մասնագէտներու
կողմէ:
Պարսպապատման
աշխատանքները
լեռները կը պահեն իրենց տեղը, Ամովս պիտի չուզէ համոզուիլ եղածին:
Անիկա աւելի
աւարտելէ
վերջ, ճամբայէն
կալուած
հողէ ճանապարհ
մեծ
ու եղերական
ապացոյց մինչեւ
մը կ’ուզէ,
քան Աստուծոյ
ձայնը»: մը բացուեցաւ եւ մասնաւոր երկաթեայ դուռ մը զետեղուեցաւ:

356 ՍԻՈՆ
436
436 ՍԻՈՆ

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ – ՆՈՅԵՄԲԵՐ – ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ – ՆՈՅԵՄԲԵՐ – ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

2018
2018

ասոր համար ալ միշտ թելադրելի պիտի ըլլար հաւատացեալին համար կարդալ Յովհաննու Աւետարանին Ա. գլուխը. «Նովաւ կեանք էր եւ կեանքն էր լոյս մարդկան, եւ
լոյսն ի խաւարի անդ լուսաւորէր, եւ խաւար նմա ոչ եղեւ հասու»: Եւ անշուշտ Լոյսը
ինք է Քրիստոս, որուն մուտքը մեր խաւար կեանքերէն ներս, իր հետ բերաւ յոյսը
փրկութեան, բոլոր անոնց որոնք գլխիվայր ինկած են մեղքերու փոսին մէջ: Քրիստոսի
Ծնունդով լուսաւորուեցաւ մեր մութ աշխարհը, ինչպէս նաեւ յոյսն ու սէրը մտան մեր
անյոյս եւ անսէր ու ցուրտ աշխարհէն ներս: Ան՝ ինչպէս շատեր կ’ակընկալէին, մուտք
չգործեց մեր աշխարհէն ներս փառքով եւ ոյժով, այլ առնելով ծառայի կերպարանք,
խոնարհաբար մտաւ մեր կեանքերէն ներս, քաջ գիտնալով թէ այդ էր միա՛կ եւ ճիշդ
ձեւը հասնելու մէջ սիրտերուն:
Աստուածորդւոյն ծնունդը իր հետ կը բերէ Նոր Տարի մը, նոր շրջան մը կը պարզուի
մեր աչքերուն, ուր մեզի կարելիութիւնը կ’ընծայուի դառնալու Աստուծոյ արժանաւոր
զաւակներ: Թող մեզմէ իւրաքանչիւրին համար 2019 Տարին ըլլայ Քրիստոսի սիրով
օծուն ու բարիքներով լեցուն տարի մը:
Շնորհաւոր Նոր Տարի
Անցեալ տարուայ աշնան, երբ Ժառանգաւոր սաներ գացին Պարոն-Տէրի կալւածը ձիթապտուղ հաւաքելու, առաջին անգամ ըլլալով այցելեցին նաեւ վերոյիշեալ
կալուածը եւ հոն եւս ձիթապտուղ հաւաքեցին: Անցնող տասնամակներու ընթացքին,
ԽՈՀԵՐ
առաջին անգամն է, որ վանքըԱՄԱՆՈՐԵԱՅ
այդ կալուածէն բերք
կը ստանար:

Պատրիարք Սրբազանը հոգեկան մեծ ուրախութիւն կ’ապրէր ամէն անգամ
Բարիք ընել ուզողին գանձարանը միշտ լեցուն կ’ըլլայ: Անոնք՝ որոնք հաճոյքով
տեսնելով կալուածի պարսպապատման աշխատանքներու յառաջընթացը: Նկատի
կու տան, ուրախութիւն կը հնձեն, իսկ անոնք՝ որոնք ակամայ եւ ցաւելով կու տան,
ունենալով, որ Սաղիմական աւանդութիւնը կ’ըսէ, թէ այս վայրը եղած է Գրիգոր
անոնք կը ստանան ցաւի մկրտութիւնը միայն:
Շղթայակիր Պատրիարքի ճգնավայրը, ուստի կալուածը նուիրուեցաւ Գրիգոր Շըղթայակրին
յիշատակին
եւ մըն
համապատասխան
ցուցանակ
մուտքին՝
հաՏալը ապրելու
կերպ
է, բնութիւնը ձեզի
օրինակ:զետեղուեցաւ
Ծառն իր պտուղով,
ծաղիկը
յերէն,
անգլերէն,
արաբերէն
եւ
եբրայերէն
լեզուներով:
Պատրիարք
Սրբազան
Հօր
իր ծիլով եւ կենդանին իր ձագով ճիշդ այս է որ կ’իրագործեն: Կեանքը փոխ կու տայ
օրհնութեամբ
ընթացքին
ուխտի օր մը եւս պիտի հաստատուի՝ հաւատացեալ
կեանքին զայնտարուայ
յաւերժացնելու
համար:
եւ ուխտաւոր մեր հայրենակիցներու համար այցելելու այս կալուած:
Սիրելի եւ Աստուածահաճոյ կը դառնան անոնք՝ որոնք ոսկի խօսքերու փոխան
բարիք գործել կը սիրեն եւ կու տան իրենց խոստացածէն աւելի եւ երանելի է այն
անձը՝ որ իր տալու եւ բաշխելու ժեսթին մէջ ինքզինք կը մոռնայ: Ձեր հոգին ձեր
կեանքն է եւ անոր գործունէութենէն է, որ կը ծնին վիշտն ու երջանկութիւնը:
Միայն արծիւներն են որոնք կը թռչին անհունին մէջ, մօտիկ աստղերուն, եւ վերէն
կը նային անդուդներուն: Պարագան նոյնն է սրտանց եւ առանց ակնկալութիւններու
տուողին, որ վեր կը մնայ հասարակ ու սովորական հարուստ մօտիկներէն, վերէն
նայելով կեանքի անդուդներուն մէջ սողացող մարդկային տզրուկներուն:
Մինչ գիշերը կը յառաջանայ ու մենք կը մտնենք Նոր Տարուան սեմէն ներս,
բոլորս կ’ունենանք հին եւ ինքնակոչ հիւր մը ճամբած ըլլալու գոհունակութիւնը,
իսկ անդին կը պատրաստուինք սրտագինս ողջունելու Նոր Տարին՝ Ամանորը, միշտ
անոր բարիքներէն եւ բերելիք նուէրներէն լաւ ու առատ բաժին մը ունենալու մեծ
ակնկալութիւններով, եւ այս մէկը Յոյսին հրաշագործ զօրութիւնն է, որ միշտ կը
յայտնուի Ամանորի գիշերը բոլոր սիրտերուն մէջ անխտիր, նոյնիսկ կեանքի բիրտ
հարուածներէն խոցոտուած հոգիներուն, զարմանալիօրէն կեանքի սէրը արթնցնելով
Կարեւոր
է հոս նշել,միայն
թէ պարսպապատման
աշխատանքներու
աշխարհէն
ու մարդոցմէ
փուշ եւ տատասկ ստացած
սիրտերուծախսը
մէջ: ամբողջութեամբ հոգաց Պատրիարքարանը: Պարոն-Տէրի կալուածի եւ վերոնշեալ կալուածի
պարսպապատման աշխատանքները աւարտելէ ետք, պարիսպ չունեցող ուրիշ կալՆ.Ա.Մ.
ւածներ եւս պիտի պարսպապատուին:

