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Սիրեցեալ եղբայր ի Քրիստոս,
Առ Աստուած գոհաբանական աղօթքն է Մեր շուրթերին, որ Տիրոջ կամքով
առիթն ունեցանք Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում' համայն հայութեան հոգեւոր
սրբօրրանում, ողջագուրել Ձեզ' Ոուս Ուղղափառ Եկեղեցու շնորհազարդ Գահակալիղ:
Ձեր այցելութիւնդ Հայաստան ուրախութիւն է մեր հոգեւորականաց ու մեր ժո
ղովրդի հաւատաւոր զաւակների համար: Մեր երկրում Դուք ճանաչուած էք իբրեւ քաջ հովիւ, որ տասնեակ տարիներ Տիրոջ ծառայի կոչմանր հաւատարիմ, իր
անձն ի սպաս է դնում, որպէսզի ռուս ժողովրդի զաւակներր զօրանան հաւատի եւ
աստուածճանաչողութեան մէջ: Հայ Եկեղեցու հաւատացեալներդ անկեղծ գոհունակութեամբ րնդունեցին Ձերղ Սրբութեան րնտրութիւնր Մոսկուայի եւ Համայն
Ոուսիոյ Պատրիարքի պատասխանատու պաշտօնում, հանապազ աղօթելով Ձեր
յաջողութիւնների համար, որով առաւել պիտի զօրանայ Քրիստոսի Ընդհանրա
կան Սուրբ Եկեղեցին' յանուն աշխարհում քրիստոնէական հաւատքի զօրացման,
հոգեւոր-բարոյական արժէքների տարածման եւ ժողովուրդների կեանքում խաղա
ղութեան ու համերաշխութեան հաստատման:
Մեզ համար մասնաւոր գոհունակութիւն է, որ հայ եւ ռուս հաւատակից մեր
երկու ժողովուրդների եղբայրութեան եւ պետութիւնների համագործակցութեան
ամրապնդմանր բարի աւանդ են բերում մեր Եկեղեցիներր' հաւատարիմ «զի՜ բարի
կամ զի՜ վայելուչ, զի եղբարք բնակին ի միասին»'սաղմոսերգուի պատգամին:
Սիրեցեալ եղբայր ի Քրիստոս, այսօր ուրախ ենք մեծապէս քաղաքամայր
Երեւանի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր եկեղեցում Տիրոջ օրհնութեան հայցով
զարդարելու Ձեր կուրծքր Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու պատուոյ բարձրագոյն
Ս Ո ՒՐ Բ Գ Ր Ի Գ Ո Ր Լ Ո ՒՍ Ա ՒՈ Ր Ի Չ
շքանշանով:
Ի խորոց սրտի աղօթում ենք եւ հայցում, որ Բարին Աստուած օգնական ու աջա
կից լինի եւ Իր հանապազ օրհնութեամբ զօրացնի Ձեզ բարձր ու պատասխանատու
Ձեր կոչման մէջ' իբրեւ առաջին սպասաւորր Ոուս Ուղղափառ Եկեղեցու, «իբրեւ
զբարւոք զինուոր Քրիստոսի», շարունակելու արդիւնաշատ Ձեր ծառայութիւնր ի
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փառս Աստուծոյ, ի պայծառութիւն Ռուս Ուղղափառ Եկեղեցու եւ ի շինութիւն Ձեր
աստուածպարգեւ երկրի' Ռուսաստանի Դաշնութեան:
Թող Տէրր քաջառողջ երկար գահակալութիւն պարգեւի Ձեզ, սիրելի Եղբայր,
Սուրբ Հոգու առաջնորդութեամբ հովուելու քրիստոսասէր հօտր Ռուս Ուղղափառ
մեր Քոյր Եկեղեցու:
Այլեւ հայցում ենք, որ Բարին Աստուած խաղաղ ու անվրդով պահի Ռուսաս
տանի Դաշնութիւնր եւ Հայաստանի Հանրապետութիւնր, եղբայր մեր երկու ժողովուրդների բարեկամական յարաբերութիւններր եւ միշտ պայծառ ու զօրացեալ
պահպանի մեր Սուրբ Եկեղեցիներր Իր աստուածային սիրոյ ու խնամքի մէջ:
«Աստուած յուսոյ'լի'արասցէ զձեզ ամենայն խնդութեամբ եւ խաղաղութեամբ,
առաւելուլ ձեզ յուսով' զօրութեամբ Հոգւոյն Սրբոյ» (Հռոմ. ԺԵ 13):
Եղբայրական սիրով աղօթակից'
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