
Նոր Տարուայ եւ Սուրբ Ծննդեան ու Յայտնութեան պատգամ  

Օրերը, որոնք մեր երեկն էին, շուտով մեր վաղը պիտի դառնան: Նոր տարուայ 

առաւօտը գերազանցապէս նոր յոյսերի արեւածագն է: Չունենք խոստումներ: Ինչ էլ 

որ լինի՝ քաղաքական, տնտեսական, բարոյական վիճակն աշխարհի, Նոր Տարին 

նորոգւող կեանքի խորհուրդն է, որը մեզ բոլորիս բերում է քաղցր ու մտերիմ 

յիշատակներ:  

Նոր տարին ժամանակի մի հասկացողութիւն է, մի հանգրուան, որի իւրաքանչիւր 

մէկ վայրկեանը մի կտորն է յաւիտենականութեան:Սակայն ժամանակը 

անբովանդակ եւ անիմաստ կը լինի, եթէ մարդու միտքը, հաւատքը, կարողութիւնը 

չշահագործի ժամանակը՝ կատարելագործելու համար Աստուծոյ սքանչելի 

ստեղծագործութիւնը: Կեանքը մասերից է կազմուած՝ կրկնւող եւ նորոգող մաս: 

Այս վերջինն է, որ կեանքը դարձնում է տեւական ու կենդանի:  

Յիսուսի Ծնունդն ու Յայտնութիւնը 

մարդու եւ Աստուծոյ երջանիկ 

հանդիպման տօնն է, ոսկի օղակը երկնքի 

եւ երկրի: Շարունակենք հաւատալ «մեծ 

եւ սքանչելի խորհուրդին », յաւերժական 

Ծննդեան եւ մարդու աստուածացումին :  

Սիրելի հաւատացեալներ, երգեցէք Հայ 

Քերթողի Ծննդեան օրհնութեան 

սրտառուչ հրաւերը՝ «խորհուրդ մեծ եւ 

սքանչելի , որ յայսմ աւուր յայտնեցաւ, 

որդիք մարդկան օրհնեցէք, զի վասն մեր 

մարմնացաւ»:  

Այս զգացումով եւ սպասումներով 

ողջունում ենք Ձեր բոլորի Նոր-Տարին եւ 

մաղթում բոլորիդ զուարթութիւն եւ 

սրտագին գործակցութիւն ձեր 

ընտանեկան եւ բարեկամական 

ոլորտում:  

Իմ եւ Համայնքային եւ Եկեղեցական խորհուրդի անունից շնորհաւորում եմ Ձեր 

բոլորիդ Նոր Տարին եւ Սուրբ Ծնունդն ու Յայտնութիւնը :  

Տեր Ներսես ավագ քհն Ներսեսյան  

Հովիւ Ս.Եղիշէ Եկեղեցու  

Լոնդոն  
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Page 2 Shoghk/Շողք                        Ինչու՞ Հայաստանեայց Եկեղեցին Սուրբ Ծնունդը տօնում է Յունուարի 6-ին 

Յիսուսի Քրիստոսի երկրաւոր կեանքի ամենավաւերական աղբիւրները  չորս աւետարաններն են: ՄատթԷոսի եւ Ղուկասի 

աւետարանները սկսում են Ս.Կոյսի Աւետումի ,Յիսուսի Ծնունդի, Բեթղէհէմի Աստղի,Մոգերի Երկրպագութեան պատմութիւններով: 

Աւետարաններից ոչ մէկը տալիս է նրա ծննդեան յստակ ու ստոյգ թւականը, միայն Ղուկաս Աւետարանիչ յիշում է, որ նրա ծնունդը տեղի 

ունեցաւ այն ժամանակ, երբ Հռոմի կայսրն էր Օգոստինոսը, իսկ Սուրիոյ կառավարիչն էր Կիւրենիոսը (Ղուկ.2:1-2):  

Հնագոյն տօնացուցների համաձայն սկզբնական եկեղեցին տօնում էր միայն Քրիստոսի Յարութեան տօնը: Աւելի ուշ, երկրորդ դարում,երբ 

արդեն Աւետարանները գրւել էին, եկեղեցին ընտրեց նրա կեանքից մի շարք դեպքեր, որոնք յայտնում էին Քրիստոսի Աստուած եւ Փրկիչ 

լինելու հանգամանքը: Այդ դեպքերն էին Ս.Կոյսի Աւետումը, Յիսուսի Ծնունդը Բեթղէհէմում, Երեք մոգերի երկրպագութիւնը, Յիսուսի 

քառասնօրեայ ընծայումը տաճարին, Յորդանան գետում մկրտուելը եւ առաջին հրաշքը՝ Կանայի Հարսանիքը: Այս դեպքերը միասին 

վերցուած կազմեցին Աստուածյայտնութեան կամ Յայտնութեան (=Theophania or Epiphania) Տէրունական տաղաւար տօնը: 

Տօնակատարութիւնը սկսւում էր Յունուարի  5-ին եւ վերջանում էր  Յունուարի 13-ին: Եկեղեցու հայրապետները որոշեցին այս նոր տօնը 

կատարել Յունուարի 6-ին եւ որպէս պատմական իրողութիւն, սահմանեցին կանոն: 

-         Առաքելական 34 կանոններից 7-րդ կանոնը ասում է. «Կարգեցին առաքեալքն եւ եդին հաստատութեամբ, թէ եղիցի տաւն 

ծննդեան եւ յայտնութեան Տեառն եւ Փրկչին մերոյ, որ է գլուխ եւ սկիզբն տաւնից եկեղեցւոյ. որ աւր Զ(6) ըստ յունարէն թուոյ. եւ 

մեծապէս խմբեսցեն զտաւնն զայն ցնծութեամբ եւ ուրախութեամբ, սաղմոսիւք եւ աւրհնութեամբ եւ երգովք հոգեւորաւք, եւ 

ընթերցցին գիրք մարգարէականք եւ առաքելականք»(Կանոնագիրք Հայոց,Ա Հատոր,էջ.32). 

-         Գրիգոր Նազիանզացի Հայրապետի ԼԷ կանոններից  երրորդը հրահանգում է. «...եւ այլք փոփոխել կամելով զառաքելակնիք 

տաւն Ծննդեան յերկուս որոշելով՝ այլ  զԾննդեանն եւ այլ զՅայտնութեանն, անհաւանք մնացեալ առաքելաւանդ կանոնական 

սահմանացն զոր գրով դաւանեալ ունի եկեղեցի: Եթէ աւր Ծննդեան եւ Յայտնութեան Փրկչին մերոյ ի միասին տաւնեսցի ի Զ-ն 

Յունուարի ամսոյ զոր եւ մեծն Մատթէոս աւետարանէ, թէ «Յիսուսի Քրիստոսի Ծնունդն էր այսպէս...ծնաւ ձեզ այսաւր փրկիչ եւ 

աւծեալ տէր     (Կանոնագիրք Հայոց, Բ հատոր, էջ 183-4): 

Այս երկու Առաքելական կանոնները ոչ մի կասկած չեն թողնում, որ նախնական եկեղեցին Յիսուսի ծնունդը եւ յայտնութիւնը տօնում էին 

միասնաբար նոյն օրը՝ Յունուարի 6-ին եւ դատապարտում է նրանց, ովքեր փորձում են Յիսուսի ծնունդը մսուրի մէջ անջատել 

մկրտութիւնից: 

      -  Եփրեմ Խուրի Ասորին ( +379թ) իր Ծննդեան ճառի մէջ յիշում է, թէ իր ժամանակաշրջանին, Միջագետքի մեջ Ս.Ծննդեան եւ 

Յայտնութեան տօնը Յունուարի 6-ին էր տօնւում: 

      -  Յովհան Ոսկեբերան Հայրապետը, 386-ին, Անտիօքի մէջ խօսած իր քարոզի մէջ հաստատում է. «հազիւ տասը տարի եղաւ, որ 

Ծննդեան տօնը նոր թուականով կտօնենք»: Ակնարկութիւնը նոր թուականին է վերաբերում, այսինքն Դեկտեմբեր 25-ին: 

Ըստ Պատմական փաստերի եւ եկեղեցւոյ հայրապետների վկայութեան, սկզբում ընդհանրական եկեղեցին  Յիսուսի Ծնունդն ու 

Մկրտութեան (=Յայտնութեան) տօնը հաստատեց Յունուար 6-ին: 

Ի՞նչ պատճառներով Յիսուսի Ծննդեան եւ Յայտնութեան տօնը բաժանուեց երկու առանձին տօների:  336 թուականին 

Հռոմի  եկեղեցին  Դեկտեմբերի 25-ը պաշտօնապէս որոշել է Յիսուս Քրիստոսի ծննդեան օր: Հռովմէական կայսրութեան մէջ, Դեկտեմբերի 

25-ին ժողովրդական մեծահանդէս տօնախմբութեամբ տօնում էին «Անյաղթելի արեւ աստուծոյ տարեդարձը»՝ ( Natalis Solis Invicti ): Այս 

միջոցով Հռոմի եկեղեցին նպատակ ունէր այդ օրը տօնուող Արեւի չաստուածի ժողովրդականութիւնը վայելող տօնակատարութիւնը 

հակադրել «Արդարութեան Արեգակի»՝ Քրիստոսի ծնունդի տօնակատարութեան հետ (natus Christus in Betleem Judeae): Այս նոր 

կարգադրութեամբ  Յիսուսի Ծնունդը սկսեցին տօնել Դեկտեմբերի 25-ին, իսկ Յայտնութիւնը շարունակեցին տօնել Յունուար  6-ին: 451 

թուականին Քաղքեդոնի չորրորդ Տիեզերական ժողովը Դեկտեմբեր 25-ը վերջնականապէս հաստատել է Յիսուսի ծննդեան օր, թէեւ 

Երուսաղեմի եկեղեցին մինչեւ 549 թուականը շարունակել է նշել Յունուար 6-ին: Միայն Հայ եկեղեցին է, որ հաստատուն է մնացել 

հնագոյն ավանդոյթին եւ Քրիստոսի Ծննդեան ու Աստուածյայտնութեան տօնն շարունակում է նշել միեւնոյն ժամանակ՝ յունուարի 6-ին: 

Հայ եկեղեցում Սուրբ Ծննդեան եւ Աստուածյայտնութեան տօնը իր օրացոյցային տարուայ առաջին տօնն է: 

Եկեղեցու տօնակատարութիւնն սկսւում է Յունուար 5-ին՝ երեկոյան Ճրագալոյցի կամ Խթման Սուրբ Պատարագով, որին նախորդում է 

եօթօրեայ պահեցողութեան ու ապաշխարութեան շրջանը: Երեկոյան Սուրբ Պատարագի նախատօնակի ընթացքում երգւում է աւետիսի 

շարականը՝ «Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ»: Պատարագից յետոյ պահքը լուծւում է, եւ սկսւում ուտիքի ու տօնակատարութեան շրջանը, 

որը տեւում է մինչեւ Յունուար 13-ը: Այս բոլոր օրերին քրիստոնեաները միմեանց ողջունում են «Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ» աւետիսով, 

որի պատասխանն է՝ «Ձեզ եւ մեզ մեծ աւետիս»: 

Գլխավոր տօնակատարութիւնը կատարւում է Յունուարի 6-ին՝ Սուրբ Պատարագի հանդիսաւոր արարողութեամբ ու Ջրօրհնեաց 

մեծաշուք ծեսով: Ջրօրհնեքը խորհրդանշում է Յիսուսի Մկրտութիւնը Յորդանան գետում: Յիսուս Յովհաննես Մկրտչի ձեռքով 

մկրտւելուց, Սուրբ Հոգին աղաւնակերպ իջնում է նրա վրայ եւ անմիջապես լսւում է մի ձայն երկնքից, որ ասում էր. «Դա է իմ սիրելի 

Որդին, որն ունի իմ հաճութիւնը»: Ջրի սրբագործման մեջ Սուրբ Միւռոնը խորհրդանիշն է Սուրբ հոգու, որ իջաւ Յիսուսի վրայ: 

Ջրօրհնեքին, ի թիւս այլ հոգեւոր երգերի, կատարւում են երկու հանրածանօթ  շարականներ՝ Գրիգոր Գ Պահլավունու(ԺԲ դ.) «Ով 

զարմանալի» տաղը եւ Հովհաննէս Երզնկացի Պլուզի (ԺԳ դար) «Այսօր ձայնն հայրական» հորդորակը եւ Մովսէս Խորենացու «Խորհուրդ 

մեծ եւ սքանչելի» շարականը:   
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«Ազգ եւ Եկեղեցի – ահա այն միացեալ գաղափարը, որով այն մէկով միւսի  գոյութիւնն էր ուզում ապահովել, քանի որ Ազգը 

չունի քաղաքական կեանք:                                                                                                                                                                          

Եվ այդ էր պատճառը, որ նա մէկը միւսից չէր բաժանում»: 

 

Քրիստոնէական  կրօնքի ողջ վարդապետական դավանանքն իր վերջնական  բանաձեւումն ստացաւ երեք Տիեզերական 

ժողովներում՝ գումարուած  հետեւեալ քաղաքներում՝ Նիկիա 325թ., Կ.Պոլիս 381թ.,եւ Եփեսոս 431թ.: Այս երեք ժողովներից 

առաջինին մասնակցեց Գրիգոր Լուսաւորչի կրտսեր որդի Արիստակէսը՝ այլ եկեղեցիները ներկայացնող 318 մեծ 

հայրապետների շարքին:Այս ժողովի դաւանաբանական բանաձեւումները՝ ամփոփուած Յավատոյ հանգանակի մէջ, 

արտասանւում են առաքելական եկեղեցիներում, այդ թւում նաեւ Հայ եկեղեցում: Արեւելեան եւ արեւմտեան եկեղեցիներին 

«ի մի» բերող կապը այս երեք տիեզերական ժողովների կողմից բանաձեւուած դավանանքն է: Մինչեւ 451 թ. այս 

միակամութիւնը պահպանուեց մինչեւ Քաղքեդոնի ժողովի որոշումները, որից յետոյ այդ ներդաշնակութիւնը խանգարուեց: 

Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցին հինգ այլ Արեւելեան ուղղափառ եկեղեցիների  հետ մերժեցին ժողովի որոշումները 

ոչ միայն դաւանաբանական հիմքերի վրայ, այլ նաեւ իրաւաբանական տեսակետից այն համարեցին ո՛չ թէ տիեզերական, 

այլ տեղական ժողով: Հայ եկեղեցին քրիստոնեական վարդապետութեան ողջ «ճշմարտութիւն»-ը բանաձեւած գտաւ առաջին 

երեք ժողովների բանաձեւումների մէջ, իսկ Քաղքեդոնի ժողովի բանաձեւումը Քրիստոսի աստուածային եւ մարդկային 

բնութիւնների վերաբերեալ վարդապետութիւնը  համարեց թերի եվ շփոթեցուցիչ՝ զուտ աստվածաբանական տեսանկիւնից: 

Քրիստոնէութեան հիմնական վարդապետութիւնը յստակ եւ մաքուր յաւատքն է եւ ոչ թէ անվերջ քննութիւնն ու 

մեկնութիւնը կամ բացատրութիւնը: Տիեզերական, ընդհանրական ըմբռնումը պէտք է զանազանել անհատական մասնակի 

մեկնութիւնից: 

Հայ պատմիչներից Ղազար Փարպեցին իր «Պատմութիւն Հայոց» գրքում հայ ընթերցողին ասում է. «Եւ մի խառնեսցի պղտոր 

ուսումն ընդ յստակ եւ ականակիտ վարդապետութիւն  սրբոյ եւ առաքելանման հայրապետին Գրիգորի»: Իսկ Եղիշէ 

պատմիչն իր «Վարդանի եւ Հայոց Պատերազմի մասին» գրքում Ավարայրի պատերազմը մղելու պատճառներից մէկն է 

համարում այս անմոռանալի ըմբռնումը ազգի եվ կրօնքի. «Քանզի հայր մեր՝ զսուրբ Աւետարանն գիտեմք եւ մայր 

զառաքելական եկեղեցի Կաթուղիկէ»: Հայ ժողովրդի կապը իր եկեղեցու հետ բնութագրելու համար, Եղիշէ պատմիչը 

կիրառում է «ուխտ» բացատրութիւնը: Նա 18 եպիսկոպոսների անունները արձանագրելուց յետոյ, որոնք հավաքւել 

էին  պատասխան նամակ խմբագրելու Միհրնէրսէհին, ասում է. «Այս բոլոր եպիսկոպոսները եւ բազմաթիւ 

քորեպիսկոպոսներ եւ պատուական երեցներ զանազան տեղերից, եկեղեցու սուրբ ուխտի հետ միասին՝ միաբան եւ 

միահաւան, միահամուռ ժողովվելով թագաւորանիստ վայր Արտաշատում՝մեծամեծ նախարարների եւ աշխարհի ամբողջ 

բազմութեան հաւանութեամբ գրեցին նամակի պատասխանը»: Այս մէկ հատվածը Եղիշէի «Վարդանի եւ Հայոց պատերազմի 

մասին» գրքից, լավագոյնս բնորոշում է հայ ազգի կրօնական եւ ազգային գաղափարախոսութիւնը: Կորիւն հեղինակը 

«Վարք Մաշտոցի» գրքում ողջունում է հայ տառերի գիւտը այս հայտարարությամբ. «Յայն ժամանակի երանելի եւ ցանկալի 

աշխարհս Հայոց անպայման սքանչելի լինէր. յորում յանկարծ ուրեմն օրէնսուսոյց Մովսէս՝ մարգարէական դասուն, եւ 

յառաջադէմն Պաւղոս՝բովանդակ առաքելական գնդովն, հանդերձ աշխարհակեցոյց աւետարանաւն Քրիստոսի, 

միանգամայն եկեալ հասեալ ի ձեռն երկուց  հաւասարելոցն՝ հայաբարբառք հայերէնախօսք գտան»:  Իսկ Ղազար 

Փարպեցին այսպես է  նկարագրում գրերի գիւտի անմիջական հետեւանքները. «կարգեցան վաղվաղակի յայնմ հետէ 

դպրոցք հօտին ուսմանց. բազմացան դասք գրչաց,ելեւելս առնելով զմիմեամք»: Նա շարունակում է իր վկայութիւնը՝ 

ավելացնելով. «Զարդարեցան պաշտամունք սուրբ եկեղեցւոյ. յորդորեցան բազմութիւնք արանց եւ կանանց ժողովրդոց ի 

տօնս Փրկչին եւ ի ժողովս մարտիրոսաց: Որք շահեալք լի հոգեւոր օգտիւ՝ընթանային թէ լցաւ երկիրս ամենայն Հայոց 

գիտութեամբ Տեառն»: 

Հայ եկեղեցին հին եկեղեցիներից տարբերւում է իր ժողովրդականութեամբ: Ժողովրդական բացատրութիւնը սովորական 

իմաստ չունի: Հաաստանեայց եկեղեցին ժողովրդական է ոչ միայն որովհետեւ աշխարհականների մասնակցութեամբ է 

ղեկաւարւում, այլ այն իմաստով, որ եկեղեցին  Հայ ազգի համար է եւ Հայ ազգով է պահում իր գոյութիւնը: Հայ 

եկեղեցին   աշխարհականի եվ եկեղեցականի միջեւ խտրականութիւն չի դնում: Ազգը մարմնաւորւում է եկեղեցով, եւ հէնց 

այդ պատճառով  էլ բնութագրւում է ժողովրդական: Ազգային եկեղեցի  տերմինը ոչ միայն հայ ազգին պատկանելու 

իմաստով է կիրառւում, այլ այն իմաստով, որ հայ ազգն  իր իքնութիւնը, իր նկարագրի  էութիւնը  եկեղեցու մէջ է 

պահպանուած տեսնում: Հայ քրիստոնէութիւնը ավելի աւետարանական է, քան վարդապետական: Եկեղեցին նուրբ ու 

կնճռոտ դաւանաբանական վէճերի մարզադաշտ չի եղել, չի վիճել այնչափ, որ վտանգի Աւետարանի պատգամը: Հայ 

եկեղեցու դիրքը Լատինական, Հունական կամ  Բողոքականութեան հետ այնքան լարուած չէր լինի, եթէ յիշեալ 

հարանւանութիւնների յարձակումները հասցէագրված չլինէին հայ ազգի խիղճը բռնադատելու աստիճան: 

Ընդունելով հանդերձ, որ կրօնքն ու ազգը տարբեր բաներ են, սակայն հայ եկեղեցին հային ոչ միայն քրիստոնեայ է պահում, 

այլ հային՝ հայ եւ աշխարհով մէկ ցրուած հայութեանը պահում մէկ միության մէջ՝ հաւատքով, լեզուով եւ մշակոյթով:  

 

 

Ինչու՞ է  Հայ Առաքելական Ուղղափառ  եկեղեցին Ազգային  եւ Ժողովրդական By Rev. Dr. Nerses Nersessian  



Diary of events   

October 25th-3rd November 2011 

Rev.Dr. Nerses Nersessian was invited by UCLA, Los Angeles to present a weeklong series of lectures on ‘The production of Armenian 

manuscripts and their relevance as valuable primary  historical sources, not only for Armenian but for the entire Middle East’. Presented 

also a Public Lecture on October 28th on ‘ the Letter of thanks from the Armenians in London to Nasr-al-Din Shah of Persia(Iran) signed 

on 4th July 1889 on the occasion of his second visit to Buckingham Palace ’.The subject of the lecture was British Library’s manuscript ac-

quired by the speaker for the British Library on 26th April,2005. 

On Sunday 30th October Father Nerses celebrated Divine Liturgy in  St Leon Armenian Cathedral, Burbank on the invitation of His Grace 

Archbishop Hovnan Derderian, Primate of the Western Diocese of the Armenian Church of North America. 

 

Sunday November 6th,2011 

Divine Liturgy was celebrated at the Church of St Yeghiche at the conclusion of which Father Nerses spoke on ‘The Repatriation of an 

Armenian Cultural treasure’, the return to the Armenian Patriarchate of St James’,Jerusalem, two vandalised leaves from the Queen Keran 

Gospels,copied by the scribe Avetis and illuminated by the celebrated artist of the Armenian Kingdom of Cilicia, Toros Roslin in 1272 

AD.On behalf of the Armenian nation, the Brotherhood of St James’, Jerusalem, and the Armenian Community of Great Britain, Father 

Nerses expressed his deep felt gratitude and thanks to Mr. And Mrs. Thanassis Martinos for their generous gift. After taking receivership 

of the two leaves on behalf of the Armenian Patriarchate a reception was held for the donors and the congregation.  

A booklet titled The Repatriation of an Armenian Cultural Treasure. The Gospel of Queen Keran, Sis, cilicia1272 A.D. tracing the history 
of the Queen Keran Gospels and the six month negotiations for their return  was published in English and Armenian to mark the event. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunday November 13th 2011           

  

 To mark Remembrance Sunday (Eleventh month, eleventh Day and eleventh 

 hour) a  Memorial service was conducted outside, next to the Armenian 

 Khatchkar, where a wreath was placed in memory of those Armenians who gave 

 their lives for the freedom of the west. Father Nerses in his homily spoke of the 

 day when Armenians throughout the diaspora will also have the opportunity to lay 

 wreaths in memory of their fallen. 

 

 

 

November 14-18th 2011 

On the 14th of November on the invitation of the Armenian Patriarchate of Jerusalem, Father Nerses Nersessian visited Jerusalem taking 

with him the two miniatures belonging to the Queen Keran Gospels of 1272 copied by the scribe Avetis and illuminated by the artist To-

ros Roslin. On the 15th of November in a unique and rare reception held in the Grand Reception Hall of the Armenian Patriarchate, in the 

presence of the His Grace Archbishop Torkom Manoukian, Armenian Patriarch of Jerusalem, Members of the Brotherhood of St James’ 

and invited guests, Father Nersessian gave a presentation on the events leading to the restoration of the two miniatures. With the aid of 

the spectacular manuscript of the Queen Keran Gospels bound in lavish gold bindings, Dr Nersessian demonstrated the location of the 

missing leaves. After handing over the miniatures to the custodianship of His Beatitude the Patriarch  of Jerusalem, Archbishop Nourhan 

Manoukian the Chief Sacristan of St James’ and Rev.Father Barsegh  Galemterian,Memeber of the Treasury together signed the document 

of receivership. Then His Grace Archbishop Torkom Manoukian and His Grace Archbishop Nourhan Manoukian highlighted the signifi-

cance of the occasion and on behalf of the Brotherhood of St James’ presented Father Nerses Nersessian a magnificent vardapetakan 

landjakhatch (pictoral cross). 

Photos by  

Mark Grigoryan 
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Sunday November 27th 2011          

 

Divine Liturgy was celebrated at St Yeghiche by Father Nerses Nersessian in the presence of the Primate. Also present at the Litur-

gy were Mr and Mrs Vartan Ouzounian, the Hon. Secretary and Chairman  of Tekeyan Centre Fund of Armenia and friends to wit-

ness the granting of the St Nerses Shnorhali ( full-of grace) Medal to Mr. Vartan Ouzounian following the reading of the encyclical 

from His Holiness Garegin II,Catholicos of All Armenians, addressed to the recipient and proclaimed by  Father Nerses Nersessian. 

The homily appropriate for the event was delivered by the celebrant priest. 

Զի ոչ եթէ ի մթերից ընչից ուրուք իցեն կեանք նորա » (Որովհետեւ մարդու կեանքը իր ունեցուածքի կուտակման մէջ չէ) 

[Ղուկաս 12:15]  

Այսօրուայ ընթերցումը Ղուկասի Աւետարանից շատ պատշաճ է՝ քիչ վերջ կատարւելիք պարգեւատրման առիթով:  

Աւետարանը պատմում է, թէ մի օր ժողովրդի միջից մէկը մօտենում է Յիսուսին եւ խնդրում. «վարդապետ, ասա՛ եղբօրս, որ 

ժառանգութիւնը ինձ հետ բաժանի»: Եւ Յիսուս նրան պատասխանում է. «Ո՛վ մարդ, ինձ ո՞վ դատաւոր կամ բաժանարար 

կարգեց ձեր վրայ» եւ անմիջապես աւելացնում. «Տեսէք, որ զգոյշ լինէք ամէն տեսակ ագահութիւնից, որովհետեւ մարդու 

կեանքը իր ունեցուածքի կուտակման մէջ չէ»: Այո՛, իրոք Աւետարանը հակառակ չէ հարստութեան, դրամին կամ նիւթին, այլ 

հակառակ է, երբ մարդ գերի է դառնում դրանց: Մարդու կեանքի արժեքը պիտի չափուի համաձայն իր կատարած 

ծառայութեան: Ով ցանկանում է իր անունն ու յիշատակը յաւերժացնել, թող ծառայի մարդկութեանը, իր ազգին, իր 

հայրենիքին եւ իր եկեղեցուն՝ յանուն Աստուծոյ. «Քանզի եւ Որդի մարդոյ ոչ եկն առնուլ պաշտօն, այլ պաշտել»: Գրաբարում 

«պաշտօն առնուլ» կամ «պաշտել» նշանակում է «ծառայ դառնալ» կամ «ծառայութիւն անել»:  

 Այսօրուայ մեծահարուստի առակը սքանչելիօրէն բացատրում է բնաբանիս պատգամը: Մի տարի մի մեծատան արտերը 

առատ բերք տուեցին,եւ նա խորհեց իր մտքում ու ասաց. «Տեսնեմ ի՞նչ կարող եմ անել, քանի որ բերքս կուտակելու տեղ 

չունեմ»: Երկար խորհելուց յետոյ նա գտաւ ելքը. «կը քանդեմ իմ շտեմարանները եւ աւելի մեծերը կը շինեմ ու այնտեղ կը 

հաւաքեմ ցորենը եւ իմ ամբողջ բարիքները ու ինքս ինձ կ՛ասեմ՝ ո՛վ մարդ, շատ տարիների համար ամբարուած բազում 

բարիքներ ունես, հանգի՛ստ արա, կե՛ր, խմի՛ր եւ ուրա՛խ եղիր»: Աւետարանի մէջ կա նաեւ պատմութիւնը մեծահարուստի եւ 

աղքատ Ղազարոսի: Կա նաեւ օրինակը մի իշխանաւորի, որը մօտենում է Յիսուսին եւ անմեղօրէն հարցնում. «վարդապե՛տ 

բարի, զինչ գործեցից զի զկեանս յաւիտենականս ժառանգեցից»: Յիսուս պատասխանում է իշխանաւորին. «Գնա՛ եւ պահիր 

Աստուծոյ տաս պատուիրանները»: Իշխանաւորը պատասխանում է. «զայդ ամենայն պահեցի ի մանկութենէ իմմէ»: Յիսուս 

պատասխանում է. «գնա զամենայն ինչ զոր ունիս վաճառեա՛ եւ տու՛ր աղքատաց եւ ունիցիս գանձս յերկինս, եւ եկ զկնի իմ»: 

Երբ երիտասարդ մեծահարուստը լսեց այս. «տրտմեցաւ, տխրեց քանզի էր մեծատուն յոյժ»:  

Քրիստոնէութիւնը որպես գաղափարախօսութիւն առաջինն էր, որ մարդկային հասարակութեան մէջ կեանքին մօտենալու 

շերտաւորում ստեղծեց աշխարհի մէջ: Քրիստոնէութիւնը հասարակութիւնը բաժանեց երկու հատկանշական խմբերի՝ 

հաւատացեալների եւ ո՛չ հաւատացեալների, որոնցից մէկի համար միակ իրականութիւնը հոգու գաղափարն էր, իսկ միւսի 

համար՝ լոկ նիւթը:  

Հայ Քրիստոնեայի համար աւետարանի պատգամը եղած է արտահայտութեան ձեւ: Երրորդ դարից սկսած հայերն իրենց 

ազգայնութիւնը փրկելու յոյսով փարուեցին քրիստոնէութեան՝ նրա մէջ գտնելով իրենց էութեան բովանդակ պահանջքը: 

Աւետարանական սոյն պատգամը՝ «Գանձեցէ՛ք ձեզ գանձ ի յերկինս», հայի համար իր քրիստոնէական հաւատքը 

արտայայտելու ձեւ դարձաւ եւ նաեւ նրա ներաշխարհը ղեկավարող: Եւ հոգէկան ինքնաստեղծ այդ ուժի շնորհիւ է, որ հայը 

կարողացել է ապրել դարերի մրրկայոյզ փոթորիկների միջից՝ իր ներդրումը բերելով մարդկային քաղաքակրթութեան, երբ 

իր շուրջն ապրող իրենից շատ ավելի հզորները ննջում են ժամանակի գերեզմանի մեջ:  

Ուժ եւ քաջութիւն պէտք է անշուշտ, մի ձեռնարկ սկսել եւ յաջողեցնել: Բավական չէ միայն յաղթանակներ արձանագրել,այլ 

անհրաժեշտ է, մանավանդ յանդուրժել ցաւը, դիմակայել վտանգը:  

Աստուած կը վարձատրէ ամենափոքր ծառայութիւնն իսկ. «Եւ ով որ ձեզ մի բաժակ ջուր խմեցնի յանուն այն բանի, որ դուք 

Քրիստոսինն էք, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, իր վարձքը չպիտի կորցնի»:  

Լոնդոնահայ համայնքային եւ եկեղեցական Խորհրդի անունից սրտեռանդ հոգով եւ անկեղծ սրտիւ լիակատար յաջողութիւն 

ենք մաղթում ձեզ եւ ձեր ազգօգուտ գործոց:  

Տեր Ներսես ավագ քհն.Ներսեսյան,  

Սուրբ Եղիշէ,  

03.12. 2011  
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NEW YEAR & CHRISTMAS SERVICE CALENDAR  

At ST YEGHICHE COMMUNITY CHURCH 

1st January 2012— Service will commence at 11am 

5th January 2012—Service will commence at 5.30pm  

6th January 2012—Service will commence at 11am  

ACCC Pastoral Committee Armenian Christmas cards for sale at  

St Yeghiche Church—Pack of 4 for £3.00 

 

     Text inside card reads: 

 

       Շնորհաւոր Նոր Տարի եւ Սուրբ Ծնունդ 

« Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ » 

 

Wishing you a merry Christmas and 

a happy and peaceful year 

  

Proceeds from the sale of these cards will go to St Yeghiche Church, London 

Please visit our website at www.accc.org.uk  


