Թարգմանչաց Տօնակատարութիւն
Հայ ժողովուրդի ինքնութիւնը պահող, նկարագիրը ճշդող եւ էութիւնը
հաստատող հիմնական կռուանն է հայ լեզուն: Սփիւռքահայութիւնը չունենալով
հայրենի հողին ուժը, իր միակ հոգեկան աւիշն ու սնունդը կը ստանայ
մայրենիէն: Հայ մշակոյթի փառաւոր պատմութիւնը յետագայ սերունդներուն
ժառանգելու միակ միջոցն է՝ հայ լեզուն:
Այս

բոլորին

գիտակից

Հայ

Աւետարանական

Բեթէլ

Երկրորդական

վարժարանի աշակերտութիւնը 12 Հոկտեմբեր 2013-ին, Հայ Աւետարանական
Բեթէլ Եկեղեցիէն ներս համախմբուեցաւ՝ նշելու համար մեր ազգային մեծ տօնը՝
Թարգմանչացը:

Աշակերտները քաջ կը գիտակցէին, թէ այսօրուան մեր ինքնուրոյն գոյութիւնը
սփիւռքի մէջ սերտօրէն կը կապուի գիրերու գիւտին յայտնաբերման եւ անոր
յաջորդող թարգմանկան աշխատանքներուն:

Տօնակատարութիւնը սկիզբ առաւ պատմական այս կարեւոր իրադարձութեան դերակատարներուն՝ Մ. Մաշտոցի, Ս. Պարթեւ կաթողիկոսի եւ
Վռամշապուհ

թագաւորի

մասին

նախակրթարանի աշակերտներուն կողմէ:

կենսագրական

նկարագրութեամբ

Հայերէնասիրական վեհ զգացումներով տոգորուած այս մթնոլորտին մէջ իրենց
մասնակցութիւնը բերին նաեւ միջնակարգի աշակերտները՝ հայ լեզուին
նուիրուած տաղերու գեղեցիկ մեկնաբանութեամբ: Խումբ մը աշակերտներ
հայերէն ազգային երգերով մեր հոգիները սլացուցին:

Հայ Աւետարանական Բեթէլ Երկրորդական վարժարանի երկրորդական կարգի
աշակերտները

լուսարձակի

տակ

առնելով

այդ

օրերուն

կատարուած

պատմական մեծ դէպքը՝ զայն կենդանի պատկերով ներկայացուցին:

Սոյն

յայտագիրով

աշակերտները

իրենց

մասնակցութիւնը

բերին

Հայ

Աւետարանական Բեթէլ եկեղեցիին կիրակնօրեայ պաշտամունքին: Ուշագրաւ
էր

եկեղեցիէն

ներս

հոծ

բազմութեան

գոյութիւնը,

հակառակ

տիրող

տագնապալի կացութեան:

Հայ Աւետարանական Համայնքի Համայնքապետ՝ Վեր. Յարութիւն Սելիմեան,
Թարգմանչաց տօնին առթիւ իր սրտի խօսքը փոխանցեց ըսելով. «îûÝ»ñÁ Çñ»Ýó
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Վերապատուելին

իր

պատգամը

եզրափակեց

հետեւեալ

մատնանշումներով. «à±õñ ¿ ³Ûëûñ Ñ³Û ·ÇñùÇÝ ¹»ñÝ áõ ï»ÕÁ Ñ³Û ³ÝÑ³ïÇÝ«
ÁÝï³ÝÇùÇÝ »õ ³½·ÇÝ Ù¿ç: ÆÝã ÇÙ³ó³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³Û ¿ Ñ³Û É»½áõÇ
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ÀÝï³ÝÇùÇÝ Ù¿ç »õ ³ÝÑ³ï³å¿ë: ø³Õ³ù³Ï³Ý, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý »õ
³½·³ÛÇÝ ×·Ý³Å³Ù»ñáõ ¹ÇÙ³ó, å¿ïù ¿ ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ ÙÝ³Û µ³ó: ºÃ¿
ï³Ï³õÇÝ Ï³Û å³ï·³Ù Ã³ñ·Ù³Ýã³ó ß³ñÅáõÙÇÝ Ù¿ç, ³Û¹ Ç ½ûñáõ ¿ ÙÇ³ÛÝ
µ³ó ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ ë»÷³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ Ù¿ç»:
Պաշտամունքը

վերջ

գտաւ

Վերապատուելի

Համայնքապետ

Յարութիւն

Սելիմեանի առաքելական օրհնութեան աղօթքով:

Լուսին Ապաճեան Չիլաբոշեան

