Հարգելի այցելու,
Բարի գալուստ Հայոց Գերագույն Օթյակի Ազատ և Ընդունված Որմնադիրների կայք: Հայոց Գերագույն Օթյակը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում միակ կանոնավոր, ինքնիշխան և ճանաչված Որմնադիրների կազմակերպությունն է:
Ազատ Որմնադիրների շարժումն աշխարհի հնագույն և ամենամեծ ոչ կրոնական, ոչ քաղաքական, եղբայրական ու
բարեգործական կազմակերպություններից մեկն է: Դրա անդամները բարոյական բարձր արժեքների կրողներ են: Այն
ուսուցանում և նշանակում է երկրպագել Աստծուն, ճշմարտությունը և արադարությունը, եղբայրությունը և մարդասիրությունը, լուսավորչությունը և համապատասխանաբար քաղաքացիական, կրոնական և մտավորական ազատությունը:
Այն պահանջում է իր անդամներից լինել ճշմարիտ և հավատարիմ այն երկրի կառավարությանը, որին մենք պարտավոր
ենք հավատարիմ լինել և լինել հնազանդ դրա օրենքին:
Ազատ Որմնադիրների շարժումը ներշնչում է իր անդամներին բարոյական մոտեցում կյանքի հանդեպ. դրա արժեքները
հիմնված են ամբողջականության, բարության, ազնվության և արդարության վրա: Անդամներին կոչ է արվում ընտանիքի
շահերը համարել առաջնային, բայց ամենակարևորը, Ազատ Որմնադիրների շարժումն ուսուցանում է հոգատար լինել
մարդկանց նկատմամբ, օգտակար լինել դժբախտներին և օգնել նրանց, ովքեր կարիքի մեջ են:
Հայոց Ազատ Որմնադիրների շարժման մասին ամենավաղ արձանագրված տեղեկությունը կատարվել է այն ժամանակ, երբ
Դոկտոր Դիոնիսիուս Մանասը, համաձայն Անգլիայի Սահմանադրության, 1764թ Գերագույն Մ. Վարպետ Ըրլ Ֆերերսի
կողմից նշանակվել է Հայաստանի Շրջանային Գերագույն Վարպետ:
2001թ. մայիսին Վաշինգտոնում հրավիրվել է Հայկական եղբայրության համաշխարհային համագումար: Այս ժողովը
հավաքեց հայ Որմնադիրներին Ֆրանսիայից, Անգլիաից, Ռուսաստանից, Արգենտինայից, Լիբանանից և ԱՄՆից:
Հայաստանի իշխանությունների հետ ծավալուն քննարկումներից հետո հաստատվեցին և ստացվեցին բոլոր անհրաժեշտ
իրավական փաստաթղթերը. Հայոց Գերագույն Օթյակը գրանցվեց Հայաստանում:
2002թ հուլիսի 30-ի պատմական օրը մայրաքաղաք Երևանում, Հայոց Գերագույն Օթյակի Ազատ և ընդունված
Որմնադիրների միությունը պաշտոնապես օծվել է Վաշինգտոնի Գերագույն Օթյակի, Ֆրանսիայի Գերագույն օթյակի և
Ռուսաստանի Գերագույն Օթյակի կողմից: Դրա մասին վկայել են Ռումինիայի Գերագույն Օթյակը և Իտալիայի Գերագույն Արեվելքի Օթյակը:
Տասնամյակներ անց և առաջին անգամ պատմության մեջ, Հայոց ազատ Որմնադիրների շարժումն ունեցավ որմնադիրների իր սեփական օրենսդրությունը և ինքնավարությունն իր հայրենի երկրում:
Այսօր, մեր Գերագույն Օթյակը երեք օթյակից դարձել է ութը, ինչպես նաև մեկ դաստիարկչական օթյակ` գործող
Հայաստանում և երկուսը` Թիֆլիսում, Վրաստան: Հայոց Գերագույն Օթյակը բարեկակամական կապերի մեջ է ավելի
քան 36 գերագույն Օթյակների հետ և լավագույնս հարգված է համաշխարհային քարտաշների համայնքում:
Հայոց Գերագույն Օթյակը նաև վայելում և ներգրավում է ամբողջ աշխարհում ապրող փոխկապակցված հայ և ոչ հայ
որմնադիրների միացումը՚ մեզ դնելով յուրահատուկ պաշտոնում` նպաստելու համաշխարհային եղբայրությանը մեր
միջազգային հարաբերություններում:
Այսօր արդեն ժամանակն է տոնելու, հայելու մեր անցյալի ժառանգությանը, կենտրոնանալու մեր ներկայի վրա և
աշխատելու մեր պայծառ ապագայի համար:
Թող Տիեզերքի Մեծ Ճարտարապետի օրհնությունը լինի ձեր վրա բոլոր ժամանակներում:

Գիլբերտ Ստեփանյան
Հայոց Գերագույն Օթյակի
Գերագույն Վարպետ

