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C'était un mercredi matin, juste avant la pause 
de midi. Les enfants étudiaient en classe, les 
ouvriers travaillaient dans leurs usines. La vie se 
déroulait paisiblement dans les rues et les im-
meubles de Spitak, Nalbant, Vanatzor, Gumri... 
Vous connaissez la suite !!!

Je ne voudrais pas revenir et m'étendre sur ces 
évènements douloureux du passé avec leurs 
conséquences dramatiques. Je me pose seu-
lement la question : «En quoi ce séisme majeur 
a-t-il marqué pour les Arméniens et les non Ar-
méniens du monde entier un avant et un après ? 
Quelles leçons de vie, quels nouveaux combats, 
quelles raisons d'espérer avons-nous appris 
suite à ce cataclysme géologique et humain ? En 
quoi sommes-nous devenus plus forts ?».

La première leçon, c'est la compassion. Suite 
à ce séisme de 8 sur 9 sur l'échelle de Rich-
ter, beaucoup d'entre nous ont vécu un pro-
fond séisme intérieur. Nous ne sommes plus 
les mêmes. Une voix intérieure nous a poussés 
à souff rir à l'unisson avec ces vies brisées, ces 
familles endeuillées, avec les habitants de ces 
quartiers qui sont devenus de véritables champs 
de ruines méconnaissables.

La deuxième leçon, c'est la solidarité : «Que 
pouvons-nous faire pour les aider ?». L'aide 
d'urgence s'est organisée autour du collectif 
"SOS-ARMENIE", qui rassemblait les 3 églises ar-
méniennes ainsi que toutes les associations cari-
tatives arméniennes et non arméniennes. 

Devant l'ampleur des besoins et de la tâche, il a 
fallu envisager l'aide sur le long terme. Ce fut la 
troisième leçon : la création d'Espoir pour l'Ar-
ménie.

En Mars 1989, le Conseil Mondial Évangélique Ar-
ménien décide d'envoyer en Arménie une délé-
gation de pasteurs dont la mission était de conso-
ler nos compatriotes et d'évaluer les besoins. 
Étaient présents le Pasteur Movses Janbazian, 
Directeur exécutif de l'AMAA, Hovhanès Kardjian, 
Président des Églises évangéliques arméniennes 
du Moyen Orient et Karl Avakian, Président des 
Églises évangéliques arméniennes d'Amérique 
du Nord. L'Union de France était représentée par 
le regretté Pasteur Jean-Daniel Sahagian. Il était 
tellement bouleversé par ce qu'il a vu et vécu, 
qu'aussitôt de retour en France, il a lancé un ap-
pel vibrant à toutes les paroisses de France par 
ce message enfl ammé :
«La population d'Arménie sinistrée a autant 
besoin du pain matériel que du pain spirituel 
qu'est la Parole de Dieu !».

Ainsi naîtra l'association Espoir pour l'Arménie, en 
Avril de la même année. Elle va marquer ses 30 
ans d'existence en 2019. Son logo est la colombe 
de Noé avec la rameau d'olivier dans le bec, pour 
nous rappeler que le déluge est terminé et que 
la vie est en train de renaître. À l'intérieur de la 
colombe, il y a la lettre Ké qui est en arménien 
le début du mot Christ. C'est pour nous rappe-
ler qu'Espoir pour l'Arménie est une association 
humanitaire chrétienne. La mission d'Espoir pour 
l'Arménie est de souligner au travers de toutes 
ses actions, en Arménie et en France, que le vrai 
espoir pour reconstruire ces vies brisées et ce 
pays meurtri : c'est JÉSUS-CHRIST.

Ce séisme nous a appris que la vraie compassion 
et la vraie solidarité passent par le souci d'une 
restauration tant physique et sociale que spiri-
tuelle. Les trois sont étroitement liées. Depuis 30 
ans, beaucoup de choses ont été réalisés. Nous 
sommes conscients de la mobilisation, de la gé-
nérosité et du dévouement extraordinaires qui se 
sont manifestés tant en France qu'en Arménie.

En 2018, les enfants d'Arménie et leurs parents 
ont toujours besoin de nos prières, de notre 
compassion et de notre solidarité.

Pasteur Gilbert LÉONIAN
Alfortville 

PANPÈRE ■ NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2018 ■ N°68 ■ 3

©
K

ar
in

e
 S

. B
O

U
V

A
T

IE
R

/
R

E
FO

R
M

E

7 décembre 1988 à 11h41 
IL Y A 30 ANS, LA TERRE
A TREMBLÉ EN ARMÉNIE
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"Tes saisons chanteront encore, tes enfants bâtiront 
plus fort, Après l'horreur, après l'enfer, Dieu soignera 
ton sol meurtri, Pour toi Arménie, Arménie, Hayastan."
Charles Aznavour
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Je ne veux pas m'arrêter à dé-
noncer tout ce qui, à l'occasion 
de Noël, déforme et détruit la 
signifi cation de l'événement, 
depuis "la poésie mièvre" 
qui s'attache au "petit Jésus", 
jusqu'au "Père Noël", sans ou-
blier le réveillon.

Le scandale énorme est ce-
lui de la contradiction entre le 
gaspillage, les ripailles et les 
beuveries auxquels la fête sert 
de prétexte, et la signifi cation 
réelle de la fête, à l'extrême 
opposé. Il y a quelque chose 
de cocasse et de tragique à la 
fois : Noël, qui nous parle de 
dépouillement, de pauvreté, 
d'humilité, a été choisi comme 
jour par excellence où l'on 
s'empiff re, jusqu'à l'écœure-
ment : Noël est devenu la fête 
du luxe et du gaspillage, la fête 
par excellence de la "consom-
mation".
Comme Jésus est loin de tout 
cela ! Lui, le pauvre, celui pour 
lequel il n'y avait pas de place 
dans l'hôtellerie, pour qui il 
n'y a pas de place non plus 
dans toutes ces célébrations 
païennes, même lorsque cer-

tains essaient d'y mêler une 
pointe de touche "chrétienne".
Non, Noël c'est le signe de 
la pauvreté absolue, du dé-
pouillement total de celui qui 
était riche : Le Roi des rois, le 
Seigneur des seigneurs, né 
comme le dernier des men-
diants : de la paille, une écurie, 
la misère, et cela continue par 
la suite. Pas une place pour re-
poser sa tête, pas de confort, 
une vie de vagabond, serviteur 
des autres.

Et tout cela, volontairement, 
par amour pour nous, pour par-
tager jusqu'aux plus extrêmes 
conséquences la misère de 
notre condition humaine.

Jésus, frère des pauvres, des 
humiliés, des petits, Jésus 
s'identifi ant aux plus pauvres, 
aux malades, aux prisonniers, 
à ceux qui ont faim, à ceux qui 
sont rejetés par la société. Et le 
roi leur répondra : «Je vous le 
dit en vérité, toutes les fois que 
vous avez fait ces choses à 
l'un de ces plus petits de mes 
frères, c'est à moi que vous les 
avez faites.» (Mt.25:40.).

Jésus nous invite à faire 
comme lui, à l'imiter : «Souve-
nez-vous de la parole que je 
vous ai dite : Le serviteur n'est 
pas plus grand que le Maître...» 
(Jn. 15:20).

Si le Maître a accepté le dé-
pouillement, la pauvreté, le 
disciple n'a pas à rechercher le 
confort, la richesse, la facilité.

Et nous comprenons mieux 
toutes les exhortations de 
l'évangile, cet appel au renon-
cement, à une vie dépouillée 
volontairement du superfl u.

Cet idéal d'une vie simple qui 
nous est proposée, à l'image de 
celle du Maître : «Si nous avons 
la nourriture et le vêtement, 
cela nous suffi  ra.» (1 Tm. 6:8).

Noël, bien sûr, est avant tout, la 
venue du Sauveur, l'annonce 
du salut, le soleil de justice 
brillant dans un monde de té-
nèbres.

C'est l'annonce de la paix et de 
la réconciliation avec Dieu, en 
Jésus-Christ. C'est l'annonce 
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d'une grande joie, pour les 
hommes tâtonnant dans leurs 
ténèbres.

Je ne voudrais pas oublier 
cela, qui est l'essentiel. Mais il 
y a une manière d'accueillir "le 
Sauveur", de parler du "salut 
de nos âmes", qui semble très 
bien vouloir aller de pair avec 
un refus du "pauvre" de Noël. 
Celui-là nous gêne et nous ne 
voulons peut-être pas trop en-
tendre parler de ce dépouille-
ment, de ce renoncement qu'il 
nous propose. Or le Sauveur, 
si nous le recevons vraiment, 
vient nous entraîner dans une 
vie qui ressemble à la sienne.

Nous sommes vraiment ap-
pelés à être ses imitateurs. Et 
c'est ainsi que nous pouvons 
être ses témoins, être les por-
teurs de la paix et de la joie de 
Noël, de cette paix et de cette 
joie qui ne dépendent pas "des 
choses" de ce monde, mais de 
Celui qui s'est dépouillé par 
amour pour nous.

Joie dans la simplicité, joie 
dans le dépouillement, joie 
dans le renoncement, car nous 
avons "toutes choses en Christ" 
et rien ne nous manque.

JOIE DE NOËL !

Pasteur Jean-Daniel
SAHAGIAN 
Novembre - Décembre 1973
Extrait de l'ouvrage "Si tu crois tu 
verras la gloire de Dieu!"
Méditations choisies

Celui à qui TOUT LE MONDE explique ses problèmes 
mais qui n'a parfois PERSONNE à qui expliquer les 
siens.

Celui qui relève LES AUTRES quand ils tombent, mais 
qu'on enfonce, quand il trébuche.

Celui qui aide LES AUTRES à revenir de leurs erreurs 
mais qui lui, n'a pas droit à l'erreur.

Celui qui pardonne TOUT CE QU'ON lui dit ou fait, 
mais à qui parfois, on ne pardonne JAMAIS une pa-
role ou un acte.

Celui qui prie pour TOUT LE MONDE et pour qui par-
fois PERSONNE ne prie réellement.

Celui dont TOUT LE MONDE se permet de critiquer 
l'épouse, les enfants... 

Celui qui doit prier pour que TOUT LE MONDE soit 
heureux et s'épanouisse, mais qui «n'a pas le droit» 
de rendre sa famille heureuse, sinon on estime qu'il 
escroque l'argent des fi dèles.

Finalement, vous ne vous rendez pas compte qu'il 
travaille tout le temps, qu'il dort très peu, qu'il porte 
le fardeau de votre âme, le poids de la responsabilité 
de votre vie, qu'il est sans cesse en train de se soucier 
de vos problèmes, qu'il est en train de prier que vous 
viviez une vie heureuse et paisible. 

Il a du monde autour de lui, mais pourtant, en vérité, 
IL EST SEUL.

Parfois il déprime sous vos yeux, sans que vous ne 
vous en aperceviez.

Il ne peut plus vivre une vie simple, on attend de lui 

constamment qu'il soit un modèle, quand il parle, 
quand il marche, quand il s'habille... 

Tout le monde estime que Dieu prend soin de lui, 
alors personne ne s'en occupe...

Vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte que 
celui qui vous enseigne l'évangile tous les dimanches, 
est un être humain... 

Alors prenez quelques minutes et rendez grâce à 
Dieu pour votre Pasteur et prenez la peine d’appré-
cier votre Pasteur tout au long de cette journée.

Bonne Fête à tous les Pasteurs !

Votre Pasteur...

P t J D
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C'est avec ces mots que 
Dieu avait annoncé, bien des 
siècles auparavant, le mystère 
de sa venue en Jésus-Christ. 
Chaque année, durant la pé-
riode de Noël, nos regards 
émerveillés replongent dans 
l'histoire de cet accomplisse-
ment. Avec toujours le senti-
ment qu'il y a, dans l'événe-
ment, plus que ce que l'on 
imagine...
Emmanuel Dieu avec nous ! 

Quand arrive le moment de 
l'accomplissement, c'est la 
fête dans le ciel. Le chœur des 
anges est au diapason avec le 
cœur de Dieu, c'est ce que la 
Bible nous dépeint dans une 
louange saisissante. Pourtant 

revêtir la condition humaine 
est loin d'être une promotion 
pour le Seigneur, car cela le 
conduira jusqu'à la Croix. Mais 
il n'en demeure pas moins qu'il 
y a dans cette naissance mira-
culeuse, dans ce choix divin, 
une tonalité de joie à partager. 
«Dieu a en vue notre joie, dont il 
fait la sienne. Emmanuel : Dieu 
a choisi d'être avec nous...». 
Dieu exprime sa joie d'être avec 
nous, et ce choix qui nous dé-

passe devient alors pour nous 
une ancre et un rocher.

Mais peut-être pensons-nous : 
«Cet événement appartient 
au passé, et donc Dieu était-il 
avec nous» ? 

Comme Noël serait triste s'il 
fallait en parler ainsi ! La fête 
se teinterait alors de nostal-
gie, et nous laisserait avec 
le vide du temps présent. 
Un peu comme ces témoi-
gnages, où l'on ne parle de 
l'action de Dieu qu'au temps 
béni des premiers jours, de 
ces manifestations écla-
tantes que nous trouvons au 
tout début de l'Ancien Tes-
tament. Pourtant, chers amis, 
nous devons être assurés que 
dans nos vies personnelles, le 
message de Noël est toujours 
d'actualité. Ne manquons pas 
la force de l'événement pas-
sé. Emmanuel : Dieu a été 
avec nous. Noël, est le signe 
fort et engagé que Dieu nous 
a donné, pour nous servir 
d'appui et d'espérance face 
à tout ce que nous pouvons 
vivre aujourd'hui. Oui, aucune 
situation de notre vie ne lui est 
étrangère, ni inaccessible. Car 
dans l'humilité de la crèche, 
se trouve, pour tous ceux qui 
croient, la glorieuse réalité de 
sa présence aimante, qui de-
vient notre force et notre re-
cours pour toujours espérer. 

Peut-on alors conjuguer l’ex-
pression au futur : «Dieu sera 
avec nous» ? Certains feraient 
d’un tel futur un conditionnel, 
en disant ‘’Dieu sera avec moi, 
à condition que je sois digne 
de Lui !’’ Pourtant, Noël nous 
rappelle que le don de son Fils 
sera toujours plus fort que nos 
échecs, nos souff rances. Pour-
quoi ? Parce que le signe qui 
nous a été donné nous permet 
de revenir à Dieu, de croire 
en son amour et en son par-
don, encore et toujours. Oui, 
Dieu sera avec nous, chaque 
fois que nous l’invoquerons. 
Mais nous attendons aussi 
le jour, où l’événement initial 
de Noël, trouvera pleinement 
son accomplissement et son 
couronnement : «Je vis un 

Emmanuel Dieu avec nous !
«Voici la jeune fi lle vierge sera enceinte. Et elle enfantera un fi ls que l'on appellera 
Emmanuel, ce qui veut dire : Dieu avec nous.» (Mat 1.23)
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nouveau ciel et une nouvelle 
terre (…) et j’entendis du trône 
une voix forte qui disait : Voi-
ci la demeure de Dieu et des 
hommes ! Il habitera avec eux, 
ils seront son peuple, et Dieu 
lui-même sera avec eux. Il 
essuiera toute larme de leur 
yeux, et la mort ne sera plus. Il 
n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
douleur (…) voici je fais toutes 
choses nouvelles» (Ap. 21 : 1-5).

Emmanuel ! Une conjugai-
son lumineuse et glorieuse 
que Dieu veut articuler dans 
ma destinée d’homme, de 
femme, de créature bien ai-
mée. Emmanuel : Dieu avec 
nous… Hier, aujourd’hui, tou-
jours !

Que Dieu vous bénisse en 
cette période de fêtes de fi n 
d’année…

Pasteur Alain BÉDIKIAN
Marseille - St Loup

N'aie pas peur !
«Ne t'ai-je pas donné 
cet ordre : fortifi e-toi 
et prends courage ? 
Ne t'eff raie point et ne 
t'épouvante point, car 
l'Éternel, ton Dieu, est 
avec toi dans tout ce que 
tu entreprendras.» (Lire 
Josué 1.9.)

Le Seigneur connaît nos 
sentiments et il sait que 
nous pouvons avoir peur. 
Il sait que nous pou-
vons nous réfugier der-
rière elle quand ce qu’il 
prévoit pour nous nous 
semble trop grand pour 
nous.

Ne vous réfugiez pas 
derrière la peur, mais 
derrière le Seigneur...!

En fait, la peur est une 
des toutes premières 
conséquences du péché 
et de la séparation d'avec 
Dieu dans la Bible  : «J'ai 
eu peur, et je me suis 
caché» a dit Adam. (Lire 
Genèse 3.10.)

La tactique du diable est 
de nous faire peur. Il rôde 
comme un lion rugissant, 
dit la Bible.

■ La peur paralyse.
■ La peur fausse la réa-
lité.
■ La peur empêche de 
prendre les bonnes dé-
cisions.

■ La peur nous oblige à 
reculer au lieu d'avancer.
La peur nous empêche 
d'entrer dans le plan 
bénissant de Dieu pour 
notre vie.

Comme pour cet homme 
qui avait reçu un talent 
mais qui est allé le cacher 
par peur… «J'ai eu peur, 
et je suis allé cacher ton 
talent dans la terre.» (Lire 
Matthieu 25.25.)

Alors, comment vaincre 
vos peurs ?

Commencez par en re-
connaître la source. Est-
ce la peur des hommes 
et du qu'en-dira-t-on, qui 
vous empêchent d’aller 
au lieu que Dieu a prépa-
ré pour vous ?
Voici ce que déclare la 
Bible : «C'est moi, c'est 

moi qui vous console. 
Qui es-tu, pour avoir peur 
de l'homme mortel, et 
du fi ls de l'homme, pareil 
à l'herbe ?» (Lire Ésaïe 
51.12.)

Puis, confessez vos 
peurs à Dieu. N'oubliez 
pas : ce qui fait peur à 
la peur, c'est la parole 
proclamée...! Prenez po-
sition, déclarez que Dieu 
est vainqueur sur toutes 
vos craintes, et qu’il est 
celui qui vous fortifi e.
«Toute arme forgée 
contre toi sera sans eff et ; 
Et toute langue qui s'élè-
vera en justice contre toi, 
tu la condamneras. Tel 
est l'héritage des servi-
teurs de l'Éternel, tel est 
le salut qui leur viendra 
de moi, dit l'Éternel.» 
(Lire Ésaïe 54.17.)

Aujourd’hui, je prie pour 
que vous ayez le cou-
rage de déclarer que 
votre bataille appartient 
à Dieu, et à personne 
d’autre. Vous pouvez 
vous tenir sans crainte 
devant les promesses de 
Dieu, et avancer en rele-
vant la tête.

Merci d'exister,

Eric CÉLÉRIER
www.topchretien.com

É É
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Il y a déjà 30 ans, le 7 décembre 
1988, un tremblement de terre 
a ravagé le nord de l’Arménie. 
Le monde entier ainsi que la 
diaspora arménienne sont  ve-
nus au secours de l’Arménie. 
Les Églises Évangéliques Ar-
méniennes du monde entier 
se sont mobilisées au travers 
de l’AMAA (Armenian Mis-
sionnary Association of Amé-
rica). Trois semaines après 
le séisme, avec mon épouse 
Sylvie, nous nous rendions en 
Arménie, avec un avion car-
go, pour soulager les sinis-

trés. J’écrivais alors un rapport 
détaillé de la situation et des 
besoins que l’AMAA diff usait à 
son réseau de membres et de 
sympathisants. Dès le début, 
l’AMAA communiquait très lar-
gement sur les besoins maté-
riels, médicaux... mais aussi sur 
les besoins spirituels. Un ami 
psychologue arménien de Pa-
ris s’est rendu rapidement sur 
les lieux. Il visitait la population 
arménienne dans la région si-
nistrée. Il allait de village en vil-
lage pour rencontrer les gens, 
les écouter et leur apporter 

un peu de soulagement. Lors 
d’un retour à Paris, quelques 
mois après le séisme, il est 
venu me voir et m’a dit : «Pas-
teur, je suis troublé par ce que 
je vois et ce que j’entends en 
Arménie. Quand je demande 
aux gens démunis de tout de 
quoi ils ont besoin, la plupart 
du temps, au lieu de me par-
ler de leurs diffi  cultés maté-
rielles, ils me demandent tout 
simplement une bible. Person-
nellement je suis athée, mais 
pour être honnête devant la 
demande de ces gens, je 

« L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche 
de Dieu.» (Mat. 4 - 4)

Je suis allé en Arménie 
dans le cadre d'une délé-
gation évangélique armé-
nienne mondiale.
Si nous ne comptons pas 
les jours de notre voyage, 
nous avons passé 6 jours 
pleins en Arménie, du 5 au 
10 Avril 1989.
Il nous avait paru normal 
de nous rendre sur place 
pour évaluer les besoins, 

et voir quelle pouvait être 
la meilleure utilisation des 
fonds déjà recueillis et de 
ceux qui pourront l'être 
encore.
Nous avons été pendant 
notre séjour, les hôtes du 
Catholicos Vazken 1er. 
Nous avons eu l'occasion 
de le rencontrer longue-
ment plusieurs fois et 
d'aborder avec lui toutes 

les questions qui nous te-
naient à cœur.
Il est certain que sa charge 
est lourde, et que, si sa 
santé physique est sa-
tisfaisante, il a été très 
éprouvé par le malheur 
qui a frappé notre peuple.
Nous devons prier spécia-
lement pour lui.
Nous avons bien sûr eu 
l'occasion de rencontrer 

les pasteurs et les respon-
sables des églises évan-
géliques arméniennes là-
bas.
Tout d'abord,  nous avons 
eu des entretiens avec le 
Pasteur Youri Avanessian 
d'Erévan, ainsi que les Pas-
teurs Malakian de l'Eglise 
de Leninakan (Gumri),  et 
Souren Haroutiounian de 
Tbilissi en Géorgie.

Les gens demandent des Bibles
autant que du pain

Il y a 30 ans, le tremblement
de terre en Arménie

>>
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vous serais reconnaissant 
de me procurer 200 bibles en 
arménien que je distribuerai 
dans quelques jours dès mon 
retour en Arménie.»

L’AMAA et son partenaire de 
France, Espoir pour l’Arménie 
(créé en avril 1989), décidèrent 
au début de l’année 1990, en 
pleine période soviétique, 
d’envoyer une grande quantité 
de bibles en arménien. Ainsi, 

le pasteur Movsès Janbazian 
et moi-même avons récep-
tionné, en mars 1990, trois se-
mi-remorques partis d’Europe 
chargés de plusieurs dizaines 
de milliers de bibles. Ces ca-
mions arrivés à Erevan, place 
Lénine (actuellement place 
de la République), sont restés 
immobilisés trois jours près 
de la statue de Lénine, avant 
d’être dédouanés comme par 
miracle par les autorités com-

munistes. Imaginez la joie des 
milliers de personnes qui ont 
reçu ce précieux cadeau.

Oui, la parole de notre Sei-
gneur Jésus est toujours 
actuelle : «L’homme ne vi-
vra pas de pain seulement, 
mais de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu» 
(Mat. 4 - 4).
Nous vivons dans un monde 
tellement matérialiste qu’il 

Nous avons pu participer 
à une réunion de prière 
dans la semaine, et au 
culte du dimanche ma-
tin, dans une église trop 
étroite où se serraient en-
viron 400 personnes.
Il était important que nos 
frères là-bas sentent 
qu'ils ne sont pas seuls, 
et que leurs frères de la 
Diaspora pensent à eux 
et prient pour eux.
Nous avons eu aussi 
l'occasion de visiter les 
régions sinistrées, à Le-
ninakan (Gumri), Spitak, 
Kirovakan (Vanatzor)…
C'est vrai qu'il est diffi  cile 
d'imaginer l'ampleur des 
destructions, tant qu'on 
n'a pas été sur place.
On est encore à la phase 
du déblaiement. On voit 
beaucoup de tentes et 
de baraquements provi-
soires en nombre impor-
tant, déjà en place ou en 
cours d'érection, souvent 
avec des moyens de for-
tune. Malgré tout, la vie 
reprend peu à peu ses 
droits. J'ai été frappé par 
le bon ordre qui régnait 
dans plusieurs écoles 
que nous avons eu l'oc-

casion de visiter: deux 
écoles sous tente et une 
en préfabriquée. J'ai été 
frappé par le sérieux et 
l'application des enfants 
ou des jeunes, par leur vi-
sage ouvert et intelligent, 
leur désir d'apprendre. 
Avec une telle jeunesse, 
il y a encore de l'espoir 
pour notre peuple là-bas.
Il y a bien sûr une dé-
tresse immense, dans 
toutes ces régions si-
nistrées, mais en même 
temps une très grande 
solidarité.
Deux à trois familles qui 
s'entassent souvent là où 
il n'y a place que pour une 
famille, en attendant des 
jours meilleurs.
Beaucoup sont dans une 
situation matérielle très 
diffi  cile : tous ceux qui ne 
travaillent pas, à cause de 
la destruction des usines, 
et les 200 000 réfugiés 
qui ont fui l'Azerbaïdjan.
Un mot encore sur les 
rencontres offi  cielles que 
nous avons eues, que ce 
soit avec M. Karlen Dal-
lakian, le Président du 
Comité Spiurk (Diaspora), 
avec M. Lévon Sahakian, 

Premier Vice-Président 
de la République.
Ces rencontres ont per-
mis la réalisation au plus 
haut niveau de diff érents 
projets, correspondants 
aux sommes recueil-
lies en particulier par 
l'A.M.A.A., soit un million 
et demi de dollars.
L'un de ces projets 
concerne des chambres 
froides pour la ville de Ki-
rovakan, pour la conser-
vation de 3 000 tonnes de 
denrées alimentaires.
Le deuxième projet 
concernerait une école 
pour 500 élèves à Stépa-
navan, le troisième un hô-
pital de 300 lits.
J'aimerais dire encore 

qu'il y a une grande soif 
spirituelle en Arménie, et 
que les gens demandent 
autant des Bibles que du 
pain.
Nous devons réfl échir et 
prier à ce sujet.
Nous sommes proba-
blement à la veille d'un 
grand réveil spirituel en 
Arménie.

Pasteur Jean-Daniel
SAHAGIAN 
Mai-Juin 1989
Fondateur d'Espoir 
pour l'Arménie
Extrait de l'ouvrage :"Si tu crois 
tu verras la gloire de Dieu"
Méditations choisies

Après nous avoir communiqué sa vision et posé les 
fondements de l'Association humanitaire "Espoir pour 
l'Arménie", le 11 Août 1989, le Pasteur Jean-Daniel 
Sahagian nous quittait accidentellement à l'âge de 56 ans.
Au nom de l'équipe du Panpère nous voulons honorer la 
personne et le ministère béni de cet homme de Dieu qui 
nous a ouvert le chemin de l'aide humanitaire chrétienne 
en Arménie. 

>>

>>
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nous est diffi  cile parfois de 
comprendre quelles sont les 
vrais valeurs de la vie. Lorsque 
nous sommes jeunes, la socié-
té nous apprend quelques se-
crets pour réussir dans la vie  : 
avoir fait de bonnes études, 
une bonne formation profes-
sionnelle, gravir les échelons 
dans l’entreprise où nous tra-
vaillons, former une belle fa-
mille et profi ter au maximum 
des bienfaits de la vie. Certes, 
tout cela est très important, 
nous devons mettre un maxi-
mum d’atouts de notre côté 
pour atteindre les buts que 
nous nous sommes fi xés. Ce-
pendant, nous ne pouvons 
pas nous contenter seulement 
d’une réussite matérielle, fa-
miliale et d’une bonne place 
dans la société. Nous devons 
réaliser, qu’en tant qu’êtres 
humains, nous avons été créés 
par Dieu, celui qui est le Roi 
et le Seigneur du ciel et de la 
terre. En tant que chrétiens, 
nous savons que notre mission 

est de communiquer la Bonne 
Nouvelle du salut en Jésus 
Christ. Cette Bonne Nouvelle, 
c’est l’amour de Dieu et l’amour 
du prochain. Mais cette Bonne 
Nouvelle, c’est avant tout la 
réconciliation entre Dieu et les 
hommes. J’étais perdu, loin de 
Dieu, à cause de mon péché. 
Mais voilà une lumière devant 
moi. Je ne suis pas seul, Jésus 
Christ a touché mon cœur et, 
par la foi, j’ai compris que ce 
message était pour moi. Dieu 
a pardonné mon péché et cela 
est possible parce que Jé-
sus-Christ a donné sa vie sur la 
croix. Par son sang qui a cou-
lé, il a lavé mes fautes et par 
sa Résurrection, il m’a donné 
sa Victoire. Quelle belle espé-
rance !

Oui, l’être humain a besoin du 
pain matériel pour vivre. Il a 
besoin aussi d’entendre la Pa-
role de Dieu. Cette Parole est 
là pour nous conduire, nous 
orienter et nous donner la vraie 

vie, celle que nous vivons au-
jourd’hui et qui se prolonge 
après dans la Vie Éternelle.
Notre monde a besoin d’un ré-
veil spirituel. Quel que soit le 
pays où nous habitons, nous 
sentons ce besoin, non seule-
ment pour les Arméniens, mais 
pour tous les peuples et toutes 
les nations.

Que des organisations chré-
tiennes, comme l’AMAA ou 
Espoir pour l’Arménie, puissent 
continuer à remplir leur mis-
sion de communication de la 
Bonne Nouvelle du salut en 
Jésus-Christ, en étant sen-
sibles aux besoins spirituels et 
matériels.

Pasteur René LÉONIAN
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Le temps passe et 
comme le dit Antoine 
de Saint-Exupéry, «vivre 
c’est naître lentement». 
Les événements de la 
vie, même les deuils sont 
matières à nous forger 
et nous transformer. Le 
tremblement de terre de 
1988 m’a révélé une Ar-
ménie fragile et forte à la 
fois.

Que me reste t-il comme 
images après ces trente 
années passées ? Je me 
souviens de Leninakan 
sous les décombres et 
du froid de l’hiver 90 où 

il a fait moins 20 dans les 
domiks. Le gaz étant sous 
le blocus de certains 
pays voisins, nombre 
de familles ont encore 
souffert de la misère 
cette année-là. Les rues 
étaient sombres le soir, 
car il n’y avait pas d’élec-
tricité. Pourtant, lorsque 
je rentrais dans une fa-
mille, l’accueil était là et 
nos mains se rejoignaient. 
Les mères me racon-
taient leur souffrance 
tout en pleurant, mais 
elles étaient touchées par 
ma présence, une Fran-
çaise qui rentre chez eux. 

C’était comme si je ve-
nais d’une autre planète. 
Des familles m’ont parlé 
de leurs manques mais 
d’autres sortaient de leur 

placard des livres de la 
littérature française, qu’ils 
avaient soigneusement 
sauvés des décombres  : 
Victor Hugo, Flaubert 

Vivre c'est naître lentement...

P t R é LÉ

Claudine Champetier-Pogossian faisait partie du groupe de jeunes de l'Église de Valence, dont 
j'étais le Pasteur. De Janvier à Juin 1990, jeune psychologue, elle a fait partie de l'équipe Médecins 
du Monde qui est venue au chevet de l'Arménie sinistrée dans la ville de Gumri. C'est là qu'elle a 
rencontré son futur mari, Souren Pogossian. Il est actuellement chercheur à l'université de Brest.
Voici son témoignage 30 ans après.    

>>
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étaient encore vivants ! 
Ces images se con-
fondent avec le souve-
nir des enfants que nous 
accueillions dans nos 
groupes thérapeutiques, 
tous touchés par le décès 
d’un de leur parent ou 
des deux. Ils montraient 
par leur ténacité et leur 
résilience que leur envie 
de vivre était la plus forte. 
Avec spontanéité, sous le 
regard culpabilisant des 
adultes qui ne pouvaient 
se libérer de ce senti-
ment de douleur devant 

la perte d’un être cher, 
ils pouvaient crier pour 
vaincre le silence, chanter 
leur amour pour leur pays 
et leur langue, ils jouaient 
comme des enfants à qui 
l’on donne la possibilité 
de le faire.  La mort et la 
vie se côtoyaient sans 
honte et sans barrière, à 
nous de l’accueillir.

Aujourd’hui, lorsque je re-
tourne en Arménie c’est 
ce même désir de vie et 
de rencontre qui tisse la 
relation à l’autre. On ne 

peut pas vivre dans la 
solitude, tout le monde 
devient membre de notre 
famille : notre frère, notre 
sœur ou nos parents, 
pour un laps de temps 
qui parfois ne dure que le 
temps du passage d’une 
route, ou dans l’attente 
d’un transport. Le com-
bat du peuple arménien 
réside dans sa nécessité 
vitale de préserver son 
unité et ses racines. La 
génération d’aujourd’hui 
a du mal à se représenter 
l’ampleur de ce temps si-

nistre, malgré le nombre 
de tombes datant de 
1988, qui remplissent les 
cimetières et qui font  of-
fice de témoins.

Claudine POGOSSIAN 

Arménie humiliée, violée, 
suppliciée, assassinée,

Persécutée pour sa foi dans le Christ 
mort pour nos péchés

Ressuscité pour nous ouvrir, 
la porte de l’éternité. 

Dans une quête de dignité,
Tes descendants ont réclamé

Justice et Vérité sur ces atrocités.

Celui qui a tout porté, avec vous a traversé
La terrifiante vallée,

Des martyrs génocidés.

Oh mon peuple, mon passé,
Mon aujourd’hui, mon avenir,

Mon Arménie ressuscitée !

Dans mon cœur, tu es gravée,
Comme dans les paumes du Crucifié

Et comme Lui, tu as crié,
«Pourquoi m’as-tu abandonnée» ?

Oh mon peuple, mon passé, 
Mon aujourd’hui, mon avenir,

Mon Arménie ressuscitée.

Arménie, dont les hommes courbés,
Portent en eux, la culpabilité,

De n’avoir pu protéger leur peuple décimé.
Honte et indignité du masculin blessé,
Plus de paternité, des fils abandonnés.

Arménie, écoute ! Reconnais,
Que tu es passée dans le creuset

À la suite du crucifié.
Lui seul te donne le sens, 

De cet océan de souffrances,
Que rien ne peut justifier.

Dans le sang de tes innocents,
Il y a toute la semence,

D’un peuple qui s’est relevé,
Pour à jamais témoigner,

Que la mort est sous ses pieds.

De l’abricotier, la vie renaît,
Le duduk se remet à chanter,
Avec les talents manifestés, 

De ton peuple réhabilité,
Debout, revêtu de dignité.

Rien ne pourra nous séparer
De nos martyrs glorifiés ; 
Unis dans son éternité,

Toutes nos larmes essuyées,
Nous serons tous ressuscités.

«Vivre, c'est naître 
lentement : Il serait 

un peu trop aisé 
d'emprunter des 

âmes toutes faites !» 
Antoine de Saint-Exupéry ; 

Pilote de guerre (1942) 

Geneviève KHACHADOUR
En mémoire d'Anne-Marie Sirakorzian.
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J’ai l’honneur de vous exprimer 
du fond du cœur des paroles 
de reconnaissance et de vous 
remercier, au nom de la com-
munauté Évangélique Baptiste 
Arménienne de la région de 
Shirak, pour l’amour que vous 
nous avez montré au cours 
des trente dernières années. 
Aujourd’hui, rappelant les pa-
roles de notre Seigneur, nous 
pouvons dire : «Car j'ai eu faim, 
et vous m'avez donné à man-
ger; j'ai eu soif, et vous m'avez 
donné à boire; j'étais étranger, 
et vous m'avez recueilli ; j'étais 
nu, et vous m'avez vêtu ; j'étais 
malade, et vous m'avez visité  ; 
j'étais en prison, et vous êtes 
venus vers moi… Ou quand 
t'avons-nous vu malade, ou en 
prison, et sommes-nous allés 
vers toi ?»

Le 7 décembre 1988, dans le 
nord de l’Arménie, un terrible 
tremblement de terre de ma-
gnitude 10 a secoué 40% du 
territoire du pays, où vivaient 
1 200 000 personnes.

Le résultat fut catastrophique: 
21 villes, 341 villages furent af-
fectés, 170 entreprises indus-
trielles et usines, 917 écoles 
et centres culturels furent 
détruits, plus de 25 000 per-
sonnes moururent, 200 000 
furent blessées, 140 000 de-
vinrent handicapées, 450 000 
personnes furent retrouvées 
et sorties des décombres, dont 
125 000 furent hospitalisées, 
514 000 personnes restèrent 
sans logis, 130 000 personnes 
furent évacuées hors de la Ré-
publique, et environ 5 000 de-
vinrent orphelines. Les dégâts 
économiques se montèrent à 
l’équivalent de 11 milliards de 
dollars US. 

Les conséquences furent par-
ticulièrement terribles pour 
Gumri : 80% des logements 
furent détruits, et 17 000 per-
sonnes furent tuées. Dans 

cette calamité, Dieu écouta le 
cri de son peuple et ne nous 
laissa pas seuls. L’esprit de 
Dieu toucha les cœurs. Plu-
sieurs pays du monde et de 
nombreuses personnes ten-
dirent leurs mains secourables. 
Plus de 115 pays envoyèrent 
des équipes de secours et de 
l’aide humanitaire à l’Arménie. 
La souff rance, le désastre et la 
compassion ont fait du monde 
une famille unie, un monde où 
l’amour de Dieu unit l’humanité.  

«L'ami aime en tout temps, et 
dans le malheur il se montre un 
frère.» (Proverbes 17 : 17). 

L’eff ondrement des systèmes 
étatiques et économiques qui 
s’ensuivit en 1991, la guerre, de 
1993 à 1994, avec l’Azerbaïdjan 
voisin, ainsi que le blocus par 
la Turquie, créèrent des condi-
tions sociales extrêmement 
diffi  ciles que nous ne pouvions 
surmonter qu’avec l’aide de la 
miséricorde et de la compas-
sion de Dieu. 

Trente années sont passées 
depuis ces temps diffi  ciles, et 
pendant ces années, grâce à 
vous et à d’autres organisa-
tions, nous avons eu la chance 
de bénéfi cier de services pleins 
d’amour, de paroles réconfor-
tantes au nom de Jésus Christ, 

aussi bien que de la guérison 
des blessures, et du pain quo-
tidien qui nous furent off erts. 

Entre autres, nous adressons 
nos remerciements particuliers 
à l’Union des Églises Évangé-
liques Arméniennes de France, 
à Espoir pour l’Arménie, ainsi 
qu’aux honorables bergers, aux 
frères et sœurs dévoués, pour 
leur consécration, leurs contri-
butions personnelles, et leurs 
prières. Que Dieu vous bénisse, 
car par vos services vous avez 
manifesté l’amour de l’Eternel 
Dieu envers nous. 

Nous sommes reconnaissants 
pour cela et, dans nos prières, 
nous glorifi ons Dieu pour votre 
fi délité. (2 Co. 9 �: 8-15 ) 

Avec nos prières,  

Pasteur Rubik 
PAHLEVANYAN
Église Évangélique
Baptiste Arménienne

TÉMOIGNAGE
L'ami aime en tout temps, et dans le 
malheur il se montre un frère...
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La réunion du C.M.E.A. s'est dé-
roulée les 18 et 19 Octobre der-
niers dans l'Église évangélique 
arménienne d'Hollywood.
Cette rencontre rassemble 
annuellement les délégués 
des cinq Unions évangéliques 
arméniennes du monde : le 
Moyen Orient, la France, l'Amé-
rique du Nord, l'Arménie et 
l'Eurasie.
Deux œuvres caritatives chré-
tiennes en font aussi partie : 
l'AMAA et la Fondation Phili-
bossian.

Ce Conseil joue un rôle impor-
tant car il permet de resserrer 
les liens fraternels au sein de 
la grande famille évangélique 
mondiale. Il permet aussi de 
nous informer mutuellement 
sur le vécu des diff érents pays, 
avec les joies et les diffi  cultés 
que peuvent rencontrer les 
chrétiens aux quatre coins du 
monde.

Ces dernières années, nous 
avons particulièrement été in-
terpellés par la souff rance et 
les défi s que vivent les chré-
tiens d'Orient : Syrie, Irak, Iran, 
Liban… L'évolution positive de 
l'œuvre de Dieu en Arménie 

et en Eurasie nous réjouit, bien 
que des problèmes écono-
miques et sociaux demeurent.

Concernant les Églises d'Occi-
dent, d’Europe et d’Amérique 
du Nord, l'aisance matérielle, 
la liberté religieuse  et une cer-
taine forme de démocratie que 
ne connaissent pas les autres 
pays précités, n'ont pas que 
des eff ets rassurants.

En eff et, dans ces pays là, les 
chrétiens ont à faire face à 
d'autres diffi  cultés qui rendent 
la vie des églises et le témoi-
gnage de l'évangile de plus 
en plus compliqués. Certaines 
églises se sont spirituelle-
ment aff aiblies. L'absentéisme 
guette beaucoup d'entre elles, 
les vocations pastorales se font 
rares.

Le Conseil s'est réjoui de la 
réussite du camp international 
des jeunes en Arménie à l'oc-
casion des 100 ans de l'AMAA.
Durant les prochaines années, 
l'accent doit être mis sur la for-
mation des jeunes et leur inté-
gration dans la vie des églises.
Une conférence internationale 
pour jeunes leaders et conseil-

lers d'églises a été program-
mée pour le mois d'Août 2020, 
à Hankavan en Arménie.

Le Pasteur Haroutioune Séli-
mian nous a informés que la 
reconstruction de l'Église si-
nistrée "Emmanuel" d’Alep est 
sur le point de se terminer. Le 
culte d'inauguration est prévu 
pour le dimanche 2 Décembre. 
Nous rendons grâce à Dieu 
pour cette bonne nouvelle.

Nous n'oublions pas que nos 
frères et sœurs ont toujours 
besoin de notre soutien dans 
la prière.

ÉTATS-UNIS - LOS ANGELES
Réunion du Conseil Mondial 
Évangélique Arménien

En fin de rencontre, le nouveau 
bureau a été nommé :

Président :
Pasteur Joël Mikaélian de France 
Vice-Président :
Pasteur Albert Paytian d'Arménie 
Secrétaire :
Pasteur Haroutioun Sélimian de Syrie 
Trésorier :
Dr Nuhran Helvadjian de l'AMAA

Premier rang, de gauche à droite : Dr. Nazareth Darakjian, M. Zaven Khanjian, le pasteur Dr. Vahan H. Tootikian, le pasteur Berdj 
Djambazian, le pasteur Joël Mikaelian, Mme Joyce Philibosian Stein. 
Deuxième rang, de gauche à droite : le pasteur Avetik Khachatryan (invité), le pasteur Hovhanes Hovsepyan (invité), le pasteur Mgrdich 
Melkonian, le pasteur Haroutune Selimian, le pasteur Dr. René Léonian, le pasteur Gilbert Léonian, le pasteur Albert Paytyan, le pasteur 
Megerditch Karagoezian, le pasteur Vatche Ekmekjian.
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«Regardons à Jésus…» 
(Heb 12. 1 à 6)
C’était le thème que l’on m’a 
demandé de traiter pour les 
messages du Synode de nos 
églises en Arménie du 7 au 9 
octobre 2018. Avant cela, j’ai eu 
la joie de participer à un culte 
avec un groupe d’Arméniens 
venu d’Iran (accompagné de 
nos deux pasteurs de Téhé-
ran), avec des responsables de 
l’Action Chrétienne en Orient. 
Puis, j’ai eu la joie d’apporter 
le message au culte de notre 
église principale à Erevan de-
vant environ 250 fi dèles. Puis, 
nous avons eu le Synode 
avec une centaine de partici-
pants, Pasteurs et Conseillers 
d’église, pendant deux jours 
et demi dans notre centre de 
vacances à Hankavan, à une 
heure d’Erevan.

Voici un résumé des interven-
tions que l’on m’avait demandé 
sur ce thème.  

«Ainsi donc… nous aussi… 
regardons à Jésus…» 
L’épître aux Hébreux nous 
donne une belle défi nition de 
la foi au chapitre 11, au premier 
verset. Ce chapitre évoque en-
suite la vie de plusieurs «hé-

ros» de la foi. Il souligne que 
certains ont vécu des victoires 
par la foi, et que d’autres ont 
sacrifi é leur vie avec la même 
foi. C’est dire toute la complexi-
té de la vie chrétienne. Pour-
quoi une telle énumération de 
témoins de la foi ? L’énuméra-
tion des témoins de la foi est 
là pour nous rappeler entre 
autres, que nous ne sommes 
pas les premiers croyants. Ils 
sont là pour nous dire aussi 
que la foi permet des victoires, 
mais qu’elle ne nous épargne 
pas toujours des épreuves de 
la vie. Cette énumération est là 
aussi pour nous inviter à la re-
connaissance pour la foi et le 
témoignage de ceux qui nous 
ont précédés. Pour que nous 
réalisions que c’est grâce à eux 
que le message de Dieu nous 
est parvenu.

«Courons avec 
persévérances…»  
«Courir» ne signifi e pas vivre 
avec des activités débor-
dantes. Dans le Nouveau Tes-
tament, la métaphore fait plu-
tôt référence à la consécration, 
aux renoncements, à la disci-
pline. La mention de la persé-
vérance nous rappelle que la 
vie chrétienne n’est pas une 

course de vitesse, mais plu-
tôt une course de fond. C’est 
la course de toute une vie. Le 
texte nous invite à nous débar-
rasser du péché et de tout ce 
qui nous pèse, afi n de pouvoir 
courir.

«Regardons à Jésus…»
Nous devons regarder à Jé-
sus, car il est l’initiateur de la 
foi et celui qui la mène à son 
accomplissement (Heb.12. 2). 
Nous devons regarder à Lui 
afi n de comprendre et de vivre 
la vie chrétienne comme il la 
conçoit et non pas comme 
nous la concevons. Si nous 
nous réclamons de Lui, nous 
devons vivre comme lui-
même a vécu. «Celui qui dit 
qu’il demeure en lui doit mar-
ché aussi comme il a marché 
lui-même» (1 Jn. 2 : 6). «Ayez 
en vous les sentiments qui 
étaient en Jésus Christ…» 
(Ph.2 : 5).

«Regardons à Jésus…»
Au début de son ministère, il 
fait face au tentateur dans le 
désert. Comment a-t-il réussi à 
vaincre le malin ? Par la prière, 
le jeûne et la méditation de la 
Parole de Dieu. Réalisons que 
le jour où nous avons décidé 

ARMÉNIE
Synode des Églises Évangéliques 
Arméniennes d'Arménie
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de suivre le Christ, nous nous 
sommes engagés dans un 
combat spirituel contre le ma-
lin. Regarder à Jésus, c’est vivre 
et faire face aux tentations par 
la prière, le jeûne, la méditation 
de la Parole de Dieu. 

«Regardons à Jésus…»
La veille de son arrestation et 
de sa condamnation. «Jésus 
se lève de table… pour laver 
les pieds de ses disciples…» (Jn 
13). Celui par qui tout a été fait 
et Celui pour qui tout a été fait, 
se met au service de ses dis-
ciples ! Puis il leur dit : «Com-
prenez-vous ce que j’ai fait 
pour vous ? … Je vous ai don-
né un exemple, afi n que vous 
fassiez de même…». Jésus 
s’est humilié jusqu’à la mort, 
et même la mort sur la croix 
pour nous sauver (Col. 1:16). 
Regarder à Jésus c’est devenir 
serviteur comme il l’a été, avec 
humilité. L’humilité, ce n’est 
pas se replier sur soi, se déva-
loriser ou s’isoler. La véritable 
humilité se vit dans la relation 
aux autres et dans le service 
aux autres. 
«Regardons à Jésus…»
Dans le jardin de Gethsémani, 
là où il se soumet à la volonté 
de son Père. Et apprenons de 
lui cette prière à Dieu : «Non 
pas ma volonté, mais ta vo-
lonté». Vivons notre vie chré-
tienne dans cette obéissance, 
cette soumission à la volonté 
de Dieu, même lorsque celle-
ci est diffi  cile à accepter. En-
trons dans les œuvres qu’il a 
préparées d’avance pour nous 

afi n que nous les pratiquions. 

«Regardons à Jésus…»
Lorsqu’il accueille, s’approche 
des plus faibles. Lorsqu’il ma-
nifeste amour et compassion 
pour tous. Lorsqu’il pardonne 
aux pécheurs qui se repentent. 
Et qu’il guérit, restaure, relève. 
Regardons-le et apprenons 
de lui, ce que sont l’amour, la 
compassion et le pardon. 

«Regardons à Jésus…»
Lorsqu’il accomplit son service 
pour Dieu avec foi. La vie chré-
tienne, le service chrétien quel 
qu’il soit, n’est pas une œuvre 
humaine, mais divine. Elle 
s’inscrit dans des actes de foi 
permanent : foi dans la puis-
sance de Dieu. Certes, c’est 
Dieu qui est tout puissant et qui 
agit, mais il attend de nous que 
nous soyons des instruments 
entre ses mains. Servons Dieu 
avec foi, espérance, confi ance, 
attente de l’inattendu de Dieu ; 
de ce qu’il est capable de faire ; 
attente de l’impossible pos-
sible de Dieu ! Un impossible 

qu’il accomplit dans la mesure 
où nous accomplissons notre 
possible.

«Regardons à Jésus…»
Lorsqu’il annonce le royaume à 
venir. Regardons « le ressusci-
té », celui que Dieu a souverai-
nement élevé ! Et vivons nous 
aussi dans l’espérance de la 
vie éternelle. Cette vie pro-
mise à tous ceux qui croient en 
lui. Et un jour nous entendrons 
sa voix nous dire : «C’est bien, 
bon et fi dèle serviteur… entre 
dans la joie de ton maître…».

«Regardons à Jésus…»
Toujours !
Pasteur Joël MIKAÉLIAN

Nombre de places limité 
à 20 participants.
Renseignements :

Pasteur Gilbert LÉONIAN
Tél. : 06 33 30 39 49

gilbertleonian@hotmail.com

La rédaction du Panpère
Le Messager vous invite à 

découvrir les richesses du Liban : 
son histoire, sa culture, 

ses paysages, la diversité de 
ses communautés.

Du 1ER MAI au 8 MAI 2019

VOYAGE
AU LIBAN

La Suisse du
Moyen-Orient
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Après Londres en 2017, 250 
Coréens sont arrivés à Paris, 
afi n de prier pour la France 
et pour le réveil spirituel des 
Églises de France.
Il se sont répartis dans vingt 
églises de Paris et de la ré-
gion parisienne, dont l'Église 
évangélique arménienne d'Al-
fortville.
Chaque nuit, de 22h à 5h du 
matin ils ont prié dans notre 
lieu de culte, à genoux autour 
de la chaire. Ils ont crié vers 
Dieu pour qu'il visite tous les 

fi dèles de notre Église, ils ont 
prié pour notre quartier, pour 
notre ville, pour notre pays 
de France et pour le peuple 
arménien, pour lequel ils ont 
une attention particulière.
Après un temps de repos 
dans la matinée, au cours de 
l'après midi, nous avons sillon-
né, avec eux, notre cité avec 
des marches de prière. Nous, 
nous sommes arrêtés dans 
les lieux stratégiques, nous 
nous sommes mis en cercle et 
nous avons prié. Nous avons 

demandé à Dieu qu'il chasse 
les ténèbres spirituelles et 
qu'il répande sa bénédiction  
et la vie abondante du Saint 
Esprit sur tous les habitants et 
sur les autorités qui dirigent la 
ville.
Un véritable torrent de paix, 
d'amour, de compassion et de 
vie nouvelle s'est répandu sur 
nos vies, sur les membres de 
notre église, sur nos voisins, 
sur les diff érentes églises de 
la ville.
Le Jeudi 25 Octobre, nous 
nous sommes réunis dans 
notre lieu de culte, pour vivre 
une soirée de louanges, de 
témoignages et de prières.
Des représentants de dix 
Églises évangéliques diff é-
rentes, dont cinq d'Alfortville, 
se sont réunies pour vivre en-
semble un temps de visitation 
et de réveil spirituel !
Dieu a commencé à rappro-
cher les chrétiens de notre 
ville et de ses environs.
Pendant six jours, nous avons 
côtoyé cette équipe de chré-
tiens coréens. Nous avons 
vu en eux des disciples de 
Jésus-Christ, humbles, pro-

ALFORTVILLE
Quand les Coréens prient

La vie de prière des 
chrétiens de Corée

«Les chrétiens de Corée sont connus 
pour être des chrétiens qui prient 
beaucoup. Pendant les nombreuses 
persécutions qu'ils ont vécues, ils ont 

appris la vie de prière. Les réunions de prière sont une partie de la force 
de l'Église coréenne.» Chongnahm Cho - Revue réformée No 249
Dès le début de mon ministère pastoral, j'ai toujours été impressionné par 
les témoignages que j'entendais ou que je lisais sur la vie de prière des 
chrétiens de Corée : «Quand les Coréens prient», «La prière clé du réveil» 
(Pasteur Yongui Cho).

Du 24 au 29 Octobre dernier, notre paroisse d'Alfortville a accueilli 10 chrétiens co-
réens : 7 femmes et 3 hommes. Ils faisaient partie de la première mission de prière en 
France des Églises coréennes.
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fonds, remplis d'amour et de 
joie, habités par la passion de 
Dieu et du réveil de l'Église du 
Christ.
À leur contact, nous avons 
réalisé combien notre vie de 
prière était faible et combien 
la prière était la clé de leur vi-
talité spirituelle et du réveil.
Le culte du Dimanche a été 
un temps fort de l'action du 
Saint Esprit parmi nous, au tra-
vers de leurs chants, de leurs 
chorégraphies.
La prédication tirée du pro-

phète Jérémie, était centrée 
sur les six fruits de la prière.
Le dernier soir, le Lundi 29 
Octobre, nous nous sommes 
retrouvés : les 250 Coréens 
avec des chrétiens et les 
pasteurs des vingt églises 
accueillantes, dans l'Église 
Américaine du Quai d'Orsay. 
Nous avons vécu une soirée 
d'actions de grâce, de témoi-
gnages de louanges et d'an-
nonce de la Parole de Dieu.
Nous avons vécu des mo-
ments pleins de ferveur.

Ces journées ont réveillé en 
nous la soif d'expérimenter 
une vie de prière et de com-
munion avec Dieu plus vraie, 
plus profonde, persévérante 
et victorieuse.
Comme les douze disciples 
nous adressons à Jésus cette 
prière : «Seigneur, enseigne 
nous à prier.» Luc 11 : v.1

Pasteur Gilbert LÉONIAN
Alfortville 

Je souhaite la bienvenue 
en France au Pasteur 
Nam Soo Chi, fondateur 
de l'église presbyté-
rienne ‘’Kwang Myung’’ 
et de l'école de prière in-
ternationale.
Il a très largement contri-
bué à la venue des 250 
intercesseurs Coréens 
en France.
Comme il l'a écrit dans 
son livre sur la prière : 
«La prière du juste peut 
arrêter le malheur de la 
nation !».
Je crois à la puissance de 
la prière des enfants de 
Dieu. Je crois que lorsque 
les enfants de Dieu s'ac-
tivent dans la prière, c'est 
le grand signe avant cou-
reur d'un réveil spirituel. 
L’éveil des intercesseurs 
dans une nation peut 
changer l'atmosphère de 
cette nation.
Un ami pasteur disait : 
«La prière est un mot 
spirituel pour dire parler 
avec Dieu» !
Prier, c'est parler avec 
Dieu tout simplement 
avec nos mots, en étant 
sincères et transparents.
Nous sommes très ho-
norés d'accueillir les 
250 intercesseurs venus 
de Corée du Sud pour 

la première mission de 
prière en France. Nous 
leur souhaitons la bien-
venue.
Cette année, avec le 
pasteur Namjin Kim, 
nous avons décidé de 
répartir les intercesseurs 
dans vingt églises de dif-
férentes dénominations.
Les églises se trouvent 
toutes en région pari-
sienne et sont réparties 
géographiquement du 
nord au sud, de  l'est 
à l'ouest, puis dans le 
centre de Paris.
Chaque église sera une 
fl amme d'espoir pour la 
ville, la région et la nation 
de France.
Les pasteurs des églises 
locales qui accueillent 
une équipe de prière 
coréenne sont enthou-
siastes ! 
Plusieurs réalisent le sa-
crifi ce des intercesseurs 
coréens qui quittent leur 
pays, leur famille pour 
venir prier en France à 
nos côtés, pour que notre 
nation vive un réveil spi-
rituel. Quel sacrifi ce, 
quelle preuve d'amour !
Le désir de voir un réveil 
spirituel est très fort dans 
les églises en France. 
Je suis certain que les 

églises accueillantes 
sauront être reconnais-
santes envers les chré-
tiens Coréens, pour leur 
compassion envers la 
France.
Cette mission de prière 
contribue à l'unité des 
chrétiens de France. J'ai 
hâte de voir l'unité des 
chrétiens en France.
J'ai hâte de voir les fruits 
de ces prières où, côte 
à côte, Coréens et Fran-
çais vont s'unir pour crier 
à Dieu en aspirant à un 
réveil spirituel.
J'ai hâte d'entendre le té-
moignage des pasteurs 
qui verront l'impact des 
prières de leur congré-
gation.
J'ai hâte de voir des chré-
tiens dans nos églises 
être enfl ammés par le 
désir de prière, par la 
compassion pour leurs 
contemporains, pour leur 
nation.

La prière pour un enfant 
de Dieu n'est pas une 
option, c'est un mode de 
vie : «Priez sans cesse !»        
(1 Th. 5:v.17).
Nous remercions toutes 
les personnes qui parti-
cipent à cette première 
mission de prière co-
réenne en France. Nous 
allons vivre de grands 
moments en la Présence 
de Dieu !

Pasteur Franck
PÉCASTAING
Initiateur et coordinateur 
de la Mission de prière 
des Coréens en France

Nous allons vivre
de grands moments
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Les pasteurs et leurs épouses 
des diff érentes villes (Marseille, 
Valence, Lyon et Paris), se 
sont retrouvés dans le Centre 
évangélique arménien de La 
Source, en Haute-Savoie, pour 
une mini retraite pastorale. 

Le temps était court mais le 
programme très dense. 
Le pasteur Joël Mikaélian a 
introduit la séance par le ver-
set d’Hé. 12 : 2 : «Regardons à 
Jésus…». En regardant à Jésus, 
cela ne change pas forcément 
les diffi  cultés que nous traver-
sons, mais cela change notre 
regard sur les épreuves que 
nous vivons. Christ nous donne 
la force de les supporter et de 
les vaincre. 
Puis, il y eu un temps de 
louanges, dirigé par Tamar, sui-
vi d’un temps de prières. Tous 
les sujets de l’ordre du jour ont 
été débattus, chacun pouvant 
s’exprimer librement ! 

Cette rencontre nous permet 
aussi de nous retrouver entre 
couples pastoraux, en dehors 
de notre paroisse et d’échan-
ger sur notre ministère, en par-

tageant nos soucis et inquié-
tudes, mais aussi tout ce qui 
nous réjouit. 
Les repas étaient aussi des 
moments favorables pour une 
convivialité sympathique, au-
tour d’une raclette ou de bons 
plats mijotés par Christine et 
Timothé. Nous avons pris aussi 
le temps d’une balade à Evian, 
au bord du lac Léman, pour 
nous détendre. Nous avons 
terminé la journée en réfl échis-
sant sur l’avenir de notre Union 
d’églises. 

Nous nous sommes séparés 
en méditant sur ces paroles 
encourageantes du prophète 
Jérémie (Lm 3 : 22 – 23) : «Les 
bontés de l’Eternel ne sont pas 
épuisées, ses compassions ne 
sont pas à leur terme, elles se 
renouvellent chaque matin. Oh 
que ta fi délité est grande !»

Léa LÉONIAN
Alfortville

LA SOURCE - DU 1ER AU 3 NOVEMBRE
Retraite annuelle
des couples pastoraux

Le nouveau livre - et le 
premier - de Marc Bru-
net, parti sur son vélo 
depuis Valence pour 
rejoindre Erevan après 
avoir pédalé 6 250 km. 
Un projet solidaire qui a 
permis de réunir 12 000€ 
pour la réhabilitation de 
l'école maternelle de 
Chirakamout. 

Durant ce voyage il a tra-
versé 13 pays, dont un 
qui n’existe pas, dormant 
sous la tente dans les 

forêts d’Ukraine ou dans 
les champs de Géor-
gie, voire chez l’habitant 
au gré des invitations le 
long de la route. Il a ex-
périmenté la fidélité de 
Dieu qu'il partage en fili-
grane.

Mais ce récit est aussi ja-
lonné de réflexions per-
sonnelles, d'anecdotes 
sur sa vie depuis son exil 
d’Algérie jusqu’à son ar-
rivée dans la Drôme. Il 
évoque aussi l’histoire 

des Arméniens, et en 
particulier celle de la fa-
mille Dabbo (dont un des 
fils est son gendre).

Livre 15 x 21 cm
Dos carré collé 
350 pages

J'irai manger des khorovadz
de Marc Brunet

Une idée cadeau
pour Noël !

www.aventure-en-solidaire.net
04 75 59 99 64 - marcbrunet26@yahoo.com
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RÉVOLUTION DE VELOURS

Virage déterminant pour les Arméniens

L'Arménie est un petit pays de 
trois millions d’habitants, situé 
à l’est de la Turquie. Ex-répu-
blique soviétique et sous an-
cienne domination ottomane, 
il vit un tournant important de 
son histoire. «Après 70 ans de 
communisme et trente ans aux 
mains d’oligarques corrompus, 
nous vivons une révolution de 
velours depuis le 8 mai», dé-
clare avec grand espoir le pas-
teur Gilbert Léonian.

Premier ministre
lecteur de la Bible
Ce changement politique ra-
dical «sans aucune eff usion 
de sang» est «un modèle pour 
tous les ex-pays communistes», 
se réjouit le pasteur de la com-
munauté évangélique armé-
nienne d’Alfortville. Le nouveau 
Premier ministre Nikol Pachinian 
est un ancien journaliste qui se 
déclare «croyant». Il témoigne 
avoir lu le Nouveau Testament 
pour la première fois à l’uni-
versité et y avoir «découvert le 
Christ, qui est la vie et qui nourrit 
ma vie». Il affi  rme que la Bible 
est son livre de chevet.
Depuis son accession au pou-
voir, il livre bataille contre les 
élites corrompues de l’ancien 
système (beaucoup sont en pri-
son) et prépare des élections 
législatives en vue d’une nou-
velle constitution. Il était en vi-
site à Paris le 14 septembre en 
marge d’un sommet de l’OTAN, 
où il a rencontré le président 
Emmanuel Macron. Ce dernier 
s’est rendu sur place à Erevan, 
la capitale, le 10 octobre, pour 
un sommet sur la francopho-
nie. Lors de sa visite à Paris, le 
pasteur Gilbert Léonian a per-
sonnellement rencontré Nikol 
Pachinian et l’a assuré de ses 
prières.

L’identité arménienne
est liée à celle de l’Eglise 
apostolique
Plus tôt cet été, lors de ses cent 

jours au pouvoir, le 17 août der-
nier, cent mille manifestants 
s’étaient rassemblés sur la 
place de la République à Erevan 
pour le soutenir. Gilbert Léonian 
y était. «Certes, il est inexpéri-
menté, il n’a que quarante-trois 

ans, mais le peuple a retrouvé 
espoir. Prions pour qu’il puisse 
s’entourer de ministres intègres 
et compétents.»
Gilbert Léonian, était sur place 
en Arménie pour les 100 ans de 
l’Association missionnaire armé-
nienne américaine. Il a animé un 
camp avec 150 jeunes, dans un 
pays où affi  rmer sa foi évangé-
lique est un défi  quotidien. En ef-
fet, l’identité arménienne est in-
timement liée à celle de l’Église 
apostolique, la plus vieille Église 
chrétienne au monde, datant de 
l’an 301. 94% de la population en 
est aujourd’hui membre. Pen-
dant les six siècles qu’a duré la 
domination ottomane, l’Église 
apostolique «était le seul rem-
part pour garder son identité 
arménienne», relate Gilbert 
Léonian. Malheureusement, au-
jourd’hui et alors que le pays est 

indépendant, toutes les autres 
Eglises, évangéliques et ca-
tholiques incluses, sont consi-
dérées comme «une importa-
tion de l’étranger» et traitées 
comme des «sectes», regrette 
Gilbert Léonian.

Des signes de dynamisme 
Malgré tout, l’Arménie compte 
actuellement au minimum 1% 
d’évangéliques (30 000 fi dèles, 
selon le dernier recensement 
de 2011) - baptistes, pentecô-
tistes, charismatiques, etc. Ere-
van, par exemple, compte une 
méga-Église charismatique de 
3000 membres, signe du dyna-
misme des Églises de Réveil.

Marie LEFEBVRE-BILLIEZ.
Christianisme Aujourd’hui 
Novembre 2018 

Avec un nouveau Premier ministre croyant, l’Arménie espère voir la fi n de la corruption.

http://www.christianismeaujourdhui.info/
articles.php/virage-determinant-pour-les-
armeniens-18894.html



20 ■ PANPÈRE ■ NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2018 ■ N°68

Nous sommes le samedi 20 
octobre. Une rencontre re-
groupant les ados entre 13 et 
17 ans est prévue à Valence.  
Nous venons de Marseille, 
Valence, Lyon, Paris…et nous 
sommes tous là pour passer 
de bons moments ensemble 
dans la présence de Dieu. 

Durant ces 3 jours, nous nous 
amusons bien ! Nos anima-
teurs organisent un Valence 

Express dans les rues pour 
découvrir la ville, un bowling, 
des veillées et des jeux. Nous 
dormons au centre l’Oasis, 
mais nous passons nos jour-
nées dans l’église de Valence. 
Le dimanche matin, nous as-
sistons au culte, animé excep-
tionnellement par le Pasteur 
Ago. 

Durant ces 3 jours, nous nous 
posons la question : «Qui est 
Jésus» ? Avec l’aide du pas-
teur Elie, nous trouvons des 
réponses. En eff et, les chré-
tiens prient et louent Dieu, 
mais le connaissent-ils vrai-
ment ? 

Nous avons passé de super 
moments et à l’année pro-
chaine !

David G.
15 ans - Marseille
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Rencontre à Valence

Vous souhaitez commander le Calendrier 2019 ?
Calendrier de la Famille Chrétienne

Pasteur Samuel ALBARIAN - 34, Chemin du Commandeur - 13015 MARSEILLE (France)
E-mail : pasteuralbarian@gmail.com

2019

Calendrier de la

Famille Chrétienne

«Comme une biche soupire
après des courants d’eau, ainsi 

mon âme soupire après toi, ô Dieu !» 
Psaume 42 : 2

Le Calendrier de nos églises :
un bel outil de témoignage et d’édifi cation
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Nous avons travaillé de longs 
mois pour monter ce projet 
et faire en sorte de réunir un 
maximum de personnes. Le 
but de cet événement a été de 
pouvoir réunir des jeunes de 
notre union, mais aussi d’élar-
gir cette rencontre aux jeunes 
d’autres églises.

Ce festival de musiques et 
d’expressions artistiques, sous 
le thème «Tu es destiné(e) aux 
exploits» a rassemblé, en ce 
27 octobre 2018, plus de 150 
personnes.

La soirée a débuté avec un 
apéritif, suivi d’un repas sous 
forme de buff et. Nous avons 
ensuite lancé la soirée avec 
un moment de louange diri-
gé par quelques jeunes d’Issy 
les Moulineaux, et nous avons 
enchaîné par diff érentes pres-

tations scéniques comme des 
sketchs, danses, etc… présen-
tés par les autres groupes 
de jeunes de la région. Nous 
avons ensuite continué la soi-
rée avec un message apporté 
par le pasteur Timothé DANIEL 
et terminé par un moment de 
louange.

Cet événement a vraiment été 
béni du début à la fi n. Nous 
avons rencontré quelques 

diffi  cultés, que ce soit dans la 
mobilisation des jeunes, dans 
la préparation du festival au ni-
veau humain ou matériel, Dieu 
nous a accompagnés dans 
chaque étape. Aujourd’hui, 
nous sommes très fi ers de 
ce que nous avons accompli 
grâce à lui, et espérons que ce 
ne soit que le début !

FESTIVAL À CLAMART 
Tu es destiné(e) aux exploits

Avec le groupe de jeunes 
d’Issy les Moulineaux, 
nous avons eu à cœur 
d’organiser un événe-
ment qui regroupe les 
jeunes de la région pari-
sienne.



HORIZONTALEMENT
1. Jésus invitait les foules à recevoir les 
 siennes, et Paul, à les retenir (Mat., 2 Thess.).
2. Servait de voile pour l'Éternel et de guide pour 
 Israël, dans le désert (Exode). - Préservée de la 
 mort ; quel réconfort pour les justes de savoir 
 que leur postérité le sera (Prov.).
3. Même lui ne passerait pas entre les 
 mâchoires serrées du crocodile (Job). - Tel 
 le pain des rusés Gabaonites (Jos.) - Possédé.
4. Il en fallut de peu que l'œil droit des habitants 
 de Jabès le soit (1 Sam.). - Tête d'Abel.
5. Repas du Seigneur (comp. 1 Cor. 11 : 20). 
 - Vagabonderai.
6. Submergé, telle la tête de Jérémie dans la 
 fosse (Lam.). - Bière.
7. Réparation ; l'Éternel en tire de ses 
 adversaires (Esaïe).
8. Virage à ski. - C'est avec cette promptitude 
 que Marie se rendit chez Elisabeth (Luc).
9. Fin de vie. - Paul s'est abaissé lui-même afin 
 que les Corinthiens le soient. - Hypothèse.
10. Couleur de la robe de l'éphod (Exode). - 
 Bien charpenté.
11. Même en en employant beaucoup, l'iniquité 
 reste marquée devant Dieu (comp. Jér. 2 : 22). 
 - Fleuve d'Espagne.
12. D'Estonie. - Créateurs ; Jésus l'est de toutes 
 choses (comp. Col. 1 : 16).

VERTICALEMENT
1. Qu'on ne peut atteindre, telle la lumière où 
 habite Jésus-Christ (1 Tim.).
2. Faire du mal (comp. Marc 16: 18). - Singes.
3. C'est dans ce calme et la confiance qu'est 
 notre force (Esaïe 30: 15). - Orient.
4. Règle. - Telles les mouches envoyées sur 
 I'Egypte (Exode) (Ici au singulier.)
5. Pronom. - Difficulté. - Monnaie roumaine.

6. Pendant les 40 ans dans le désert, le 
 vêtement des Israélites ne l'a pas été... - Et 
 le pied ne le fut pas (Deut.). - Ordre de 
 marche.
7. Fit l'oie. - Mieux vaut ne pas faire ce serment
 que d'en faire et de ne pas l'accomplir (Eccl.).
8. Caché. - Sanballat et ses complices furent 
 très irrités en apprenant que celles des 
 murs de Jérusalem se fermaient (Néh.).
9. Fleur jaune. - Autrement dit, telle la mesure 
 accordée à celui qui donne (comp. Luc 6: 38).
10. Travaillait. - Roi burlesque.
11. Négation. - Nicodème voulut l'employer 
 pour embaumer le corps de Jésus (Jean). - 
 S'égarèrent (phon.).
12. Cet animal impur, signe de mépris en Israël 
 vaut mieux vivant qu'un lion mort 
 (1 Sam. et Eccl.). - Vieilles colères.

22 ■ PANPÈRE ■ NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2018 ■ N°68

M
O

T
S

 C
R

O
IS

É
S

SOLUTION DU N°67

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Solution au prochain numéro

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

R

E E

I

T

I

O S

N

E

A O

L

T A T

M

B

U T

V

N

T

M S

O

T

R

U

L

A

I

O

N

S

B

I G TU

T

I

L C S

I E

U

I E

I

R E

U

R

E

T A

GR

A

S

E

R

R

TP

R

L

OI

N

V

L

S

I

I

S

U

V

I

L

U

E

E P

E

N

T I

E

A

I

N

E

S

EN E A

U

LE

S A

P

N

O

P

E

R

I

E

R

S

A

E P

N

P

E

M

E R

R N

E

O

R

T

E

R

I

A

L

N

S

E

T



ñví JjBrBdrJçH äBdBíVr zVäV frxJr,ñví JjBrBdrJçH äBdBíVr zVäV frxJr,
ñví LBíBdrJçH BíJXV LöçBívç zVäV dJçäJr:ñví LBíBdrJçH BíJXV LöçBívç zVäV dJçäJr:

ÑBçÖBïNr Jí HTvZòNr Jäò$ÑBçÖBïNr Jí HTvZòNr Jäò$
AÖävíBb zVäV ZrBnN òví zBävífBÖvíBb fvjH.AÖävíBb zVäV ZrBnN òví zBävífBÖvíBb fvjH.

ñJLV# fBnBç, eBpBÖäB!r:ñJLV# fBnBç, eBpBÖäB!r:

sBçX ALrBívíçsBçX ALrBívíç

30 տարի առաջ 30 տարի առաջ 
երկիրը շարժեցաւ երկիրը շարժեցաւ 
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CAqCIå - yBtäörBRJçR
úçBrÖBfBp AíJäBçBrBdBr
IdJjJêVrJçví mVvíRJBr

eVnrBHVç$
ÜJç. ováfBrrNÖ iBLBçvÖJBr
yBävívp ZnDBFVç$
AçV QöïvíLZBrJBr

YnDBFVç$
ÜJç. SVXzJç WJívrJBr
EBrhBzBfvífV$
ÇöL eBXBlJBr

AçHJöò hJç DBTrJFVrP álBçB?b Nò…:

uëÑuëmqAÑUåuëQUëq

• U?qw M IcIiIéUU âIÑWAcAqG
 ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
 ováfBrrNÖ AÖzJä AÑAâuëåIAq
 Quel est ton idéal d'église

NÅ$ 8

• AiôQñ, cAåIcéuëQUëq
 Ië KôåAcéuëQUëq
 ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
 Prière, compassion et solidarité 

NÅ$ 3 YmCAEåAcAq

• EuëåAqMq GMyU ñåUÑâuÑ (G.)
 mBçVö SuKMú
 qBpVçV yAåâAñkIAq
 Du Coran à Jésus (D) 

KmAoWIWU MÄIåNÅ$ 6

• AmIåUcAoU eAo AëIâAåAqwAcAq
 OqcIåAcéuëQUëqO (I.)
 ÜJç. Gvdä. SBr YAqkIAq
 Centenaire de l'A.M.A.A. (E)

eAåUëåAmIAc
AëIâAåAqwAcAqU

NÅ$ 10

• cUÑAqGåUU CAéuëm âIÑUWñU
 uë AÇAñIWuëQIAq mAåGuëq$
 ÜIå. muÜÑMÑ kAqyAKIAqU
 ArHçBrVd mAåâuoIAq
 Inauguration du buste du
 Pasteur Movsès Janbazian, homme 
 de vision et de mission

• e.A.e.Y.-U WUAqUÑâ SuiuÜO WuÑ
 AqkIWuÑU mMÄ
 ÜJç. Gvdä. ÜBfBr QuëQUcIAq
 Session du Conseil Mondial 
 Évangélique Arménien à L.A.

• IåUâAÑAåGAcAq eAmAEuëmAå
 eAoAÑâAquëm
 yBä. mBÖVÖ oAcuCIAq
 Congrès de jeunes en Arménie

âIiIcAEåuëQUëqNÅ$ 17

CAqAÑâIiaAcAq

• AÇAqgUq wIÑ Guëq...
 SBF Ñ. oAcuCIAq
 Tu n'es pas seul...

• qIåCuiAcAq
 ÑVçáBçH ÑAyuëqkIAq
 Eloge

NÅ$ 7

AÑâuëAaAsqwAcAq CIm

• Ñ. aquëqG Ië
 AÑâuëAaAoAoâquëQUëq
 sBfN A. ñfrp. AWQuëqIAq
 L'autorité de la Bible

NÅ$ 4

• Um ÜcAouëQUëqO
 WvíÖVrN YAwAâåIAq
 Mon témoignage

• ÜIå. muÜÑMÑ kAqyAKIAq$
 âIÑUWñU mAåGO eAoAÑâAqU
 eAmAå
 ÜJç. ÇPrN WIëuqIAq
 Le Pasteur Movsès Janbazian,
 homme de vision pour l'Arménie

• ÜIåoUsuëmqIå
 ÑvíçNr mAcAåIAq
 Souvenirs

• CAåIåAåqIåU
 euÜAqAëuåuëQIAq âAc
 ñçVÖäVr AyUâÑAåIAq
 Sous le patronage des bienfaiteurs

30-åG âAåIWUé
IåcåAsAåSU 

NÅ$ 12



ñví JjBrBdrJçH äBdBíVr zVäV frxJr,
ñví LBíBdrJçH BíJXV LöçBívç zVäV dJçäJr:

ÑBçÖBïNr Jí HTvZòNr Jäò$
AÖävíBb zVäV ZrBnN òví zBävífBÖvíBb fvjH.

ñJLV# fBnBç, eBpBÖäB!r:
(sBçX ALrBívíç)

 30 äBçV BÉBÅ, 7 GJdäJnDJç 1988-Vr, TBnP 11.41-
Vr, FJäVrP tBçTJêBí eBpBÖäBrV nNÅ: wvçJòtBDRV 
BÉäví nPr Nç, dNÖöçvíBr HBHBçNr òVx nP BÉBÅ: 
AtBdJçärJçP HBÖBçBrrJçví nNÅ dP ÖvçáNVr, 
DBrvívçrJç FvçbBçBrrJçví nNÅ d’BtZBäNVr: 
cJBròP fJLBÖBf d’PrRBrBç ÑzVäBdV, qBXzBräV, 
ÜBrBhvçV, cVínçVV ïvjvêrJçvír ví tNròJçvír 
nNÅ...: 

 oJävp FVäN#ò Vrx zBäBfJêBí: eBçd xdBp 
dJHçvrBrBX BrêJBXV êBíBXV HNzòJçvír Jí Brvrê 
BfBívç fJäJíBròrJçvír áçBp: ÑBdBpr zBçLBzNÖ 
JÖ VrbV fBçê dví äBn. «U?rx dJçzvá BpÖ 
JçdçBtBçTP Vç HçvtnP HçBí BnDvjÅ BtZBçfV 
fBpJçvír Jí öäBçrJçvír áçBp$ vçzNÖ BrdVírBHBçh: 
U?rx HBÖ ÖvçáJêBrò, V?rx rvç zBpòBçrJç njJêVrò, 
V?rx pvíÖBXví HBÖJç ÖvçáJêBrò BpÖ JçdçBDBrBdBr 
ví nBçHdBpVr BjNäNr»: U?rx dJçzvá BíJXV fLöç 
HBçhBrò:

 AÉBÅVr HBÖP$ dBçJdêvíRVírr N: ÇVtRJçV 
BÖäVlBrBxBïVr 9-V áçBp 8 víTFrvíRVír vírJêvj 

BpÖ FJärBtBçTP nJLnN tBäJçví dJBròVr nNÅ 
Zvçvírd êrêvín nP pBÉBÅBêvíê: mJrò rvprP 
xnrBêVrò: qJçòVr hBpr nP nJL njJê vç nVBfBnvíÉ 
äBÉBzVrò ïtçvíBb dJBrò ví ÖFBívç PräBrVò 
vírJêvjrJçvír fJä, BíJçBdrJçví BrlBrBxJXV dvpä 
HBçhBb RBjJçví DrBdVxrJçvír fJä:
 IçdçvçH HBÖP$ LöçBdêvíRVírr N: 
«UrxzN?Ö dçrBpVrò VçJrê öFrJX»: säBz 
öFrvíRVírP dBLnBdJçzvíJêBí MÑ.ô.MÑ. AçnJrV 
fBíBòBdBrVr nVÅvêBí, vç dP DBjdBrBç JçJò 
pBçBrvíBrvíRVírrJçNr ví DvXvç fBp RN öäBç 
DBçJFvçbBdBr PrdJçBdêvíRVírrJçNr: ÑBdBpr 
dBçVòrJçvír Jí áJçBtVrvíRJBr BtZBäBròVr 
PrHBçhBdvíRVírP dP zBfBrÅNç JçdBçBTBndNä 
öFrvíRVír nP:

 IççvçH HBÖP JjBí ovpÖ eBpBÖäBrV eBnBç 
PrdJçBdêvíRJBr fVnrBHçvíRVírP: 1989-V mBçä 
BnÖvír$ eBp AíJäBçBrBdBr eBnBtZBçfBpVr 
YvçfvíçHP vçvtJê eBpBÖäBr víjBçdJX fváVírJçví 
zBävíVçBdvíRVír nP, vçvír BÉBòJXvíRVírr Nç 
nJç fBpçJrBdVêrJçP nZVRBçJX ví zNäòJçP 
fBtvíBçdJX. Brvç nBÖ dP dBLnNVr ÜJç. mváÖNÖ 
kBrzBLJBr$ FvçbBHVç äröçNrP AnJçVdBpV eBp 
AíJäBçBrxBdBr OrdJçBdêvíRJBr, ÜJç. ováfBrrNÖ 
EBçlJBr$ rBZBFBfP mJçhBívç AçJíJXòV eBp AíJä. 
IdJjJêVrJçví mVvíRJBr, Jí ÜJç. ñBçX AíBFJBr$ 
rBZBFBfP eVíÖVÖBpVr AnJçVdBpV eBp AíJä. 
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AiôQñ, cAåIcéuëQUëq Ië 
KôåAcéuëQUëq

YmCAEåAcAq



 «ñçVÖävÖ brBí Jí pBpärJêBí: ôçfrJBX N 
pBpärvíRVírr ñçVÖävÖV»: AfB# öçvíBr dBçFBZöÖP 
– pBpäBçBçJX vç òJLV Jí VrbV fBnBç BpÖöç 
brBí oVÖvíÖ BrvíBrJBX nBrvídP ovíHBpV JçdçVr 
CJRXJfNn òBjBòVr nNÅ: uíçBZBrB#rò Jí vjÅvírJ#rò 
LVçBç BpÖ trvçfBDJç BíJäVÖvá: mBrvíd nPr N Br, 
vç Jçdví fBLBç äBçVrJçN V áJç Vç rJçdBpvíRVírP 
äJÖBrJXV Jí ZöÖòP XÖJXV dP HBçhrN nBçHdBpVr 
dJBròV BnNr JçJÖrJçvír áçBp: mBrvíd nPr N Br, 
vç ÖVçJXV N Jí BçTBrV zBtäBnvíròV, áBÖrLV 
uçHVr N nJç JçdrBívç eBpç AÖävíbvp: ApÖöç 
JçFvívj tBçBdBrP fJäJíJBXP d'PÖN.

 «YvçvíçH nJb Jí ÖòBrxJXV vç BpÖöç pBärvíJêBí. 
fváVírJçP fçJtäBdrJçví fJä nVBäJj d'JçFJr Jí 
d'BíJäJr BtZBçfV: qvç BçòBp nP brBí CJRXJfNn 
òBjBòV nNÅ. vçHVò nBçHdBr öçfrJêN#ò, áBÖrLV 
Br nJL fBnBç brBí: IçdròV nNÅ Jí JçdçV áçBp 
BrDBíJXV JjvjP ZBrhBçvíçV nNÅ HçvíJêBí$ BÉBrê 
nJdrJXví eöçnNr, ÖvíçD BpçVr nNÅ DBLnJêBí»:

 arBí nBrvíd oVÖvíÖP mBçBn dvpÖNr, ví 
HBçhBí dBäBçJBX nBçH$ BÉBrê dvçÖrêrJXví Vç 
BÖävíBbvíRVírP: IdBí Vç XBpr víÖJçvír áçBp 
DBÉrBXví nBçHví nJjòVr bBrç DJÉP: IdBí DTtdJXví 

Ñ. aquëqG Ië
AÑâuëAaAoAoâquëQUëq
(mBäR. 1. 18-25, âVä. 2. 11-15)
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IdJjJêVrJçví mVvíRJBr: úçBrÖBpV mVvíRJBr 
rJçdBpBêvíêVxr Nç áBjBnJÉVd ÜJç. GBrVNX 
ÑBfBdJBr: Apr BÖäVlBr äBdrvíáçBp JjBb Nç, vç 
JçD úçBrÖB áJçBHBçhBí$ BrnVÅBzNÖ fJäJíJBX 
DvêBtvírx zBäFBnP pjJê DvXvç JdJjJêVrJçvír. 
«AjJäJBX eBpBÖäBrV DrBdxvíRVírP zNäò vírV 
rVíRBdBr fBêV xBï fvFJívç fBêV$ AÖävíbvp 
YöÖòVr»: ApÖ dJçzvá brvírH BÉBí ovpÖ eBpBÖäBrV 
eBnBç PrdJçBdêvíRVírP$ rvpr äBçvíBr AzçVXVr: 
Ar 2019-Vr zVäV rtN Vç FvpvíRJBr JçJÖrBnJBdP:

 ouoÑV ZvçfçHBrdBçP qvpV BjBírVr N$ 
hVRJrVV lVíjvá dävíêVr nNÅ, pVtJêrJXví fBnBç 
RN ÅçfJjJjP áJçÅBêBb N Jí dJBròP dP áJçBbrV: 
AjBírVV rdBçVr nNÅ HçvíBb N ñ FVçP, vç ñçVÖävÖV 
ÖdLDrBäBÉr N, pVtJêrJXví fBnBç RN ouoÑP 
òçVÖävrNBdBr nBçHBÖVçBdBr PrdJçBdêvíRVír 
nPr N: Arvç BÉBòJXvíRVírr N eBpBÖäBrV Jí 
úçBrÖBpV Vç DvXvç FvçbvírNvíRVírrJçvír PrHnNÅNr 
tJtäJX vç oVÖvíÖ ñçVÖävÖ N VÖdBdBr pvpÖP$ 
áJçBdBÉvíêBrJXví fBnBç dväçvíBb dJBròJçr ví 
zBävífBÖvíBb JçdVçP:

 ApÖ JçdçBtBçTP nJLV ÖvçáJêvíê vç 
VÖdBdBr dBçJdêvíRVírr ví LöçBdêvíRVírP 
d’VçBdBrBrBr ûVLVòBdBr, PrdJçBpVr RN fvFJdBr 
áJçBrvçvFvínvá: ApÖ JçJòP ÖJçä dBzBdêvíRVír 
vírVr VçBçví fJä:
 30 äBçVN V áJç tBä Fvçb dBäBçvíBb N: 
EVäBdVê Jrò vç úçBrÖBpV RN eBpBÖäBrV 
nNÅ BÉBäBhJÉrvíRJBr Jí BrhrvíVçvíRJBr 
BçäBdBçF LöçBtBçT nP äJjV vírJêBí: ÑBdBpr 
2018-Vr BX eBpBÖäBrV nBrvídrJçr ví Brvrê 
brvjrJçP äBdBíVr dP dBçöäVr nJç BjöRòrJçvír, 
dBçJdêvíRJBr ví LöçBdêvíRJBr: 

ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
AXûvçáVX

YmCAEåAcAq



fVíBrHP, ÖçDJXví BçêvíròP ÖFBívçVr, XvpÖ äBXví 
dvpçVr, DBrBXví BdBrÅP ZvíXVr: CBpê BÖvrênN 
BíJXV áJç Jí BíJXV dBçJívç$ pVtJêrJXví RN eBpç 
AÖävíBb dP ÖVçN Vç ÖäJjbBb nBçH BçBçBbP Jí 
d'PjhBp Brvç ïçdvíRVírP:

 AfB# RN Vrxv#í brBí oVÖvíÖ nBrvídP: AfB# 
RN Vrxv#í DvXvçÖ BX$ BÉBrê DBêBÉvíRJBr$ zNäò 
N fçlvíVrò, vçváfJäJí nJç nJjBívçvíRJBr 
zBälBÉBí dvçÖvíBbvíRJrN JXXJXvá$ FärvíBb Jrò, 
Jí pvpÖ vírVrò vç BpXJíÖ xBçVr Jí ïvçhvíRJBr HNn 
dÉvíJXví dBçvjvíRVírP äçvíBb N nJLV:

 oVÖvíÖV brvírHvá eBpç AÖävíBb VròLVrò 
pBpärBDJçJê nBçH BçBçBbVr, pBpärJXvá RN 
vçòB!r zVäV víLNç vç Br áJçBHBÉrBç Vç nöä$ 
JçdVròV DBçVòrJçP áBpJXJXví Jí pBíVäJrBdBr 
dJBròVr BçTBrBrBXví fBnBç: oVÖvíÖV BrhVr, 
ZöÖòVr Jí FvçbVr nNÅ dBç nBäP eBpç AÖävíbvp: 
ApÖ VçvjvíRVírP oVÖvíÖ òBrVêÖ fBÖäBäJê$ PJ$vá. 
«IÖ ví eBpçP nNd Jrò»: AfB# RN Vrxv#í DvXvçÖ BX 
víçBZBrBXví Jrò, vçváfJäJí nJL ÖäJjbvj eBpçP 
fJÉví xN nJLnN, dP ÖVçN nJL Jí nJLV fJä N nVtä:

 eBpê. IdJjJêívp fBpçBzJärJçP BrêJBX HBçJçví 
VçJrê pöçVrBb BjöRòrJçvá Jí tBçBdBrrJçvá 
ïBÉBDBrBb Jr BpÖ nBrdBr brvírHP Jí VDç 
AÖävíBb pBpärvíRVírP: mJrò BpÖöç dP ÖòBrxBrBrò 
Brvrê ÖäJjbBFvçbvíRJBrê áçBp Jí trvçfBdBX 
d’PXXBrò VDç DBZäBívç BrhJç, vçváfJäJí Brvrò 
fBçÖäBêvíêBb Jr nJç fvFJívç TBÉBrFvíRVírP: 
ÜÖäBföçNr, JçD dP dBçHBrò BpH BjöRòrJçP íí 
dP XÖJrò tBçBdBrrJçví JçFJêvjvíRVírP, nJç 
fvFVrJçP dP fçlvíVr Jí ïBÉò dví äBrò AÖävíbvp, 
vç nJç ïvòç BLFP BrrdBä xN RvjBb Jí BÉBäöçNr 
DBtZBb N Vç trvçfrJçP nJç fBpçBzJärJçvír Jí 
Brvrê lBnDvá nJLV:

 ñçVÖävÖ brBí Jí pBpärJêBí: ÑòBrxJXV Jí 
öçfrJBX pBpärvíRVír N BpÖ, vç oVÖvíÖ VÅBí Vç 
JçdVròNr fçJtäBdrJçví JçFJçvá ví DBLnJêBí 
nÖvíçV FBfVr áçBp, PrHvírJê fváVírJçP Jí 
VnBÖävír nvFJçP$ fJÉBívç JçdVçrJçN JdBb, vçvrò 
ZvçfçHBrtBdBr rvíNçrJç DJçVr BpÖ nBrdBr$ V 
rtBr Brvç RBFBívçvíRJBr Jí òBfBrBpvíRJBr:

 mJrò BpÖöç V?rx dví äBrò Brvç: ÜÖäBföçNr, 
oVÖvíÖ nBrvídP v#x nNd DBrV zNäò vírV, áBÖrLV 
Vçr N BnDvjÅ äVJLJçòP: WBíBFvprP vç dçrBrò 

äBX Brvç$ zVäV PXXBp nJç ÖNçr ví zBtäBnvíròP, 
VÖd nJç rnBrrJçvír$ JjDBpçBdBr Jí ÖVçvp 
ïvZpBçBDJçvíRVírP, vçzNÖLV ZBjBjvíRVír 
äVçN BtZBçfV áçBp$ nBçHvê nNÅ: AÖdN BíJXV 
nJb Jí BçTNòJívç rvíNç dçrB?p PXXBX: ApH 
PrJXvá$ ÖdVLDP HçBb zVäV PXXBrò AÖävíbvp 
fJjVrBdBívç RBFBívçvíRJBr fBÖäBänBr: AfB# 
BpÖzNÖ BrfBnBhBprvíRVírrJçP zVäV áJçrBr, 
zBäJçBLnrJçP zVäV HBHçVr Jí fBnBpr 
nBçHdvíRVírP zVäV BzçV BráBZ, ÖäJjbBFvçb, 
fBnJçBtZ Jí öçfrJBX âNçvÅnNr:

 AfB# RN Vrx JçFJêVr JçdVròV fçJtäBdrJçP$ 
V äJÖ nÖvíçVr nNÅ fBrFxvj nBrdBr. «îB!Éò V 
DBçhvírÖ AÖävíbvp, Jí pJçdVç ZBjBjvíRVír, V 
nBçHVd fBlvíRVír»: IdN#ò nJrò BX DBçhvíròrJçví 
nNÅ DrBdvj AÖävíBbP ïBÉBívçJrò, nBjRJXvá 
vç JçdçV áçBp Bzçvj DvXvç BLFJçví nJÅ äVçN 
ZBjBjvíRVír, Jí nBçHdvíRVírP BrêPrN Vç öçJçP 
fBrFVÖä Jí ZBjBj zBpnBrrJçví nNÅ:

sBfN A. ñfrp. AWQuëqIAq
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EuëåAqMq GMyU ñåUÑâuÑ (G.)

ԹԱՂՈՒՄՍԹԱՂՈՒՄՍ
 Տէր Յիսուսի միջամտութեամբ՝ հօրս ճիրաններէն 
հրաշքով ազատելէս ետք, շատ անգամներ ինծի դէմ 
մահափորձ կատարուեցաւ։ Ամենէն վերջը, ծնողքս 
ինծի համար ծիծաղելի յուղարկաւորութիւն մը 
կազմակերպեցին, ցոյց տալու համար թէ զիս վտարած 
են։
 Իմ արձանս շինեցին, զայն թաղեցին գերեզմանի 
մը մէջ, եւ շիրիմիս վրայ գրեցին ծննդեան թուականս 
ու մահուան օրս։ Վերջինը կը համապատասխանէր 
իմ իբր քրիստոնեայ մկրտուած թուականիս։ Այդ 
օրը ես իրենց համար մահացած էի, ու զիս թաղեցին։ 
Այժմ ծննդավայրիս մէջ ես գերեզման ունիմ: Իմ 
քրիստոնեայ բարեկամներէս մէկը երբ այդ տեղէն 
կ'անցնէր, լուսանկար մը առաւ ու զայն ինծի ղրկեց. 
այդպէ՛ս է որ իմացայ թէ գերեզման ունիմ։ Այդ օրէն ի 
վեր կապս խզուած է սիրելի քոյրերուս եւ շատ սիրելի 
մօրս հետ: Ո՛չ մէկ յոյս կայ...։
 Մարդկային տեսակէտէն յոյս չկայ, սակայն 
Աստուած կարող է ծնողքիս հպիլ մէկ վայրկեանի մէջ, 
ու ես կը շարունակեմ աղօթել իրենց համար։ Նոյնիսկ 
եթէ անոնք քրիստոնէութիւնը չընդունին, միշտ 
կ'ըսեմ. «Տէ՛ր Յիսուս, հաճէ՛ զիրենք դրախտ ընդունիլ. 
ուր որ ես եմ, կ'ուզեմ որ իրենք ալ հոն ըլլան»։ Ա՛յս է 
իմ աղօթքս միշտ:

ՄԱՀ ԵՒ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆՄԱՀ ԵՒ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ
 Իսկութեան մէջ, մահէն վախնալը անմտութիւն 
է. որովհետեւ բոլոր աշխարհ եկողները՝ անկասկած 
օր մը պիտի մեռնին։ Բոլորս ալ այս աշխարհէն 
պիտի մեկնինք, մահէն վախնանք կամ ոչ։ Ա՛յս 
է իրականութիւնը, եւ կրնանք ըսել թէ միակ 
հաստատուն ճշմարտութիւնն է որ կը տիրէ երկրի 
վրայ: Վստահ չեմ թէ այս գիշեր պիտի ընթրե՛մ. 
չեմ գիտեր թէ պիտի կարենա՛մ Հնդկաստան 
վերադառնալ՝ շրջապտոյտէս ետք։ Արդեօք 
զաւակներս լաւ ուսում պիտի ստանա՞ն, յարմար 
գործի մը պիտի ձեռնարկե՞ն…։ Ո՛չ մէկ բանի վստահ 
եմ, բացի անկէ՝ թէ պիտի մահանամ ուշ կամ կանուխ։ 
Որոշ բաներ կը կատարուին, ուրիշներ՝ ո՛չ. սակայն 
ինչ որ հաստատ է երկրի վրայ՝ մահն է։ Ուստի երբեք 
պէտք չէ վախնալ անկէ, վստահ ըլլալով որ օր մը 
մեզի՛ ալ պիտի պատահի, ուշ կամ կանուխ։
 Ինչ որ կրնանք ընել, սա՛ ձեւով մտածելն է։ 
Եթէ հաւատանք Մուհամմէտին եւ մահանանք, ի՞նչ 
պիտի ըլլայ մեր վիճակը։ Մարգարէն մեռաւ, մարդիկ 

զինք թաղեցին, ու տեղեակ չենք թէ ան այժմ ո՛ւր կը 
գտնուի։ Եթէ իրեն հաւատանք, պիտի չգիտնանք թէ 
ո՛ւր պիտի երթանք: 
 Իմ երկրիս՝ Հնդկաստանի մէջ շատ չաստ-
ուածներ եւ չաստուածուհիներ կը պաշտուին։ 
Բոլորն ալ ապրեցան, պատմութիւն կերտեցին, 
մահացան, մարդիկ զանոնք թաղեցին, ու չենք 
գիտեր թէ ո՛ւր գացին։ Ուստի եթէ հաւատամ անոնց, 
գաղափար չունիմ թէ ապագաս ի՛նչ պիտի ըլլայ։ 
Սակայն Քրիստոս մահէն ետք յարութիւն առաւ. 
ուստի ես այն յոյսը ունիմ որ եթէ իրմով մեռնիմ, իրեն 
հետ աշխարհ պիտի վերադառնամ: Ուրեմն աւելի 
լաւ է մահուան մասին վստահելի տեղեկութիւն 
ունենալ, եւ այդ մէկը Քրիստոսո՛վ կրնանք ձեռք 
ձգել։ Արդարեւ ան յստակօրէն ըսաւ. «Իմ հօրս տունը 
շատ բնակարաններ կան...։ Հիմա կ’երթամ որ ձեզի 
տեղ պատրաստեմ...։ Նորէն պիտի գամ եւ ձեզ քովս 
առնեմ, որպէսզի ո՛ւր ես եմ՝ դուք ալ հոն ըլլաք» – 
Յովհ. 14. 2-3։
 Անսահման ուրախութիւն ունիմ որ Յիսուս 
ինծի համար գեղեցիկ տուն մը կը պատրաստէ։ 
Քանի վերջին 18 տարիներու ընթացքին իսլամները 
փորձեցին զիս սպաննել եւ չյաջողեցան, այս կը 
նշանակէ թէ շինարարութիւնը կը շարունակուի, ու 
երբ պատրաստ ըլլայ, Տէրս պիտի գայ զիս տանելու։ 
Միայն այդ ժամանակը կրնան իսլամները զիս 
սպաննել. ո՛չ ոք կարող է անկէ առաջ։ Ուստի մահէն 
չեմ վախնար, այս ստոյգ է։

ՅԱՒԻՏԵՆԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔՅԱՒԻՏԵՆԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔ
 Յաւիտենական կեանք ստանալու համար՝ 
Յիսուսի պէտք ունինք։ Ամէն կրօնք կ'ըսէ թէ 
Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւ եղած խոչընդոտը մեղքն 
է, որուն քաւութեան համար զոհեր կը մատուցուին։ 
Միայն քրիստոնէութեան մէջ է որ Յիսուս իր անձին 
վրայ առաւ իմ մեղքս ու պատիժս, մեղքս ջնջեց եւ 
զիս ըրաւ մաքրամաքուր։ Ա՛ն է որ զիս Հօր Աստուծոյ 
կը մօտեցնէ ու կ’ըսէ. «Ես զինք սրբեցի, իր բոլոր 
յանցանքներուն պատիժը կրեցի՝ իր մեղքերը իմ 
վրաս առնելով։ Ուստի հիմա կրնաս զինք երկինք 
ընդունիլ»:
 Յիսուս իմ փրկիչս է։ Ան կատարեալ մարդ 
եղաւ, որովհետեւ ես մարդ եմ եւ զիս փրկողն ալ 
մարդ ըլլալու էր։ Ան կատարեալ Աստուած է, քանի 
որ ես յաւիտենական կեանքի պէտք ունիմ։ Մեղքին 
հետեւանքը մահ է, եւ անկէ ազատելու համար ի՞նչ 

KmAoWIWU MÄIå
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պէտք է ընել։ Ինչպէս որ խաւարը վերացնելու համար 
լոյս պէտք է բերել, նոյնպէս ալ մահէն ազատելու 
համար՝ կեանք պէտք է բերել. բայց որո՞ւ կեանքը։ 
Հին Կտակարանին մէջ անասուններու կեանքը 
կը նուիրաբերէին, որովհետեւ կը հաւատային թէ 
կեանքը արեան մէջ է, եւ անասունին արիւնը կը 
թափէին: Իսլամները մինչեւ այսօր կը կատարեն 
ասիկա: Սակայն որպէսզի մահը ինձմէ հեռանայ, 
ես յաւիտենական կեանքի պէտք ունիմ. ուրկէ՞ 
կրնամ զայն ստանալ. միայն Աստուծմէ, եւ այս մէկը 

ինծի շնորհուած է Յիսուսի խաչելութեամբ։ Ուստի 
երբ հաղորդ կ'ըլլամ անոր մարմնին եւ արեան, իր 
կեանքին մէկ մասը կը դառնամ։ Այդ իսկ պատճառով 
Յիսուս մեզ «եղբայր» կ’անուանէ, ու մենք իծեն հետ 
զԱստուած «Հայրիկ» կը կոչենք: 

(Վերջ)
Վկայեց՝ mBçVö SuKMú

Թարգմանեց՝ Նայիրի ՊԱՐՏԱՔՃԵԱՆՆայիրի ՊԱՐՏԱՔՃԵԱՆ

CAqAÑâIiaAcAq

îvítJçvír nNÅ dÖdVbVH BÉBrhVr xJÖ vçDV zNÖ,
QNJí dBçbJÖ Hvír B#pHzNÖ:
eçJtäB#d nNdP dBp dvjòVH, vç dP fÖdN òví áçBH:
oVÖv#íÖr N Br:
CB#í N dBrxJÖ öFrvíRV#írr Vç ïçdBçBç: 

CvêJçvír nNÅ BrhdvpRVH rv#przNÖ xJÖ Hví BÉBrhVr,
QNJí BpjzN#Ö dP ZvçfVÖ:
ôHVr zNÖ, Lvç dP trxJÖ, dBp nN#dP òváH fváBrV#:
oVÖv#íÖr N Br:
CB#í N dBrxJÖ öFrvíRV#írr Vç ïçdBçBç: 

CJÉBr äBd fvb fvFJçvíH, vç dP ïXxVr ÖVçäVH áçBr,
Gvír nV# dBçbJç òJL nVrB#d.
ñváPH dBp nN#dr föç nP zNÖ, RNJí Hvír LBpr xäJÖrJ!Ö:
oVÖv#íÖr N Br:
CB#í N dBrxJÖ öFrvíRV#írr Vç ïçdBçBç:

ÑvíFVH nvíRVr nNÅ, víç òJL BçêvíròrJçPH dP ZJjHJr,
Gvír òJL nVrB#d xdBçbJÖ: 
QNJí BräJ!Ö$ òváPH dBp nN#dr VrxzNÖ nBpç ÖçäBdVê:
oVÖv#íÖr N Br:
CB#í N dBrxJÖ öFrvíRV#írr Vç ïçdBçBç:

IçD ZvçfVÖ, RN nVrBd JÖ vçDV zNÖ, v#x, xJ#Ö nVrBd:
EVtJç-êJçJd, fvFJzNÖ òv#áH N oVÖvíÖ$ tvíòVH zNÖ,
mVrxJí ö#çr Bpr, JçD BÉrN-äBrV zVäV òJL Vç òvá$
âv#írr Vç áJçVr, víç B#X òJL xLFBÖ zVäV BÉBrhVr,
yVäV äJÖrJ#Ö LBpr BxòváH ví dtäBrB#Ö Vç ïBÉòvá:

mVrx BpH, DB#í N vç Hvír dBrxJÖ öçfrvíRVírr Vç öçN öç:

SBF oAcuCIAq
(cXJräNpX) 

Գովքի, սիրոյ, նուիրումի արժանի Տէ՛ր.
Դո՛ւն, որ կ'ապրիս մեր մէջ եւ միջեւ,
Տածելով խաղաղութիւնդ ու սէրդ,
Քեզի՛ կը բերեմ երախտիքս ու սէրս:

Ո՜վ Աստուած, հզօր եւ իմաստուն,
Կա՞յ մէկը, որ արժանի է նուէրներ տալու քեզի...։
Դո՛ւն, որ Տէրն ես տիեզերքի,
Աստղերը կը կանչես իրենց անուններով,
Որուն տեսողութենէն պահուած է ոչի՛նչ,
Որ արդարութեամբ կը դատէ մարդը,
Բարեհաճէ՛ ընդունիլ սիրտս ու կեանքս,
Որպէս լաւագոյն նուէր՝ տուածներուդ մէջէն:

Հա՛յր, կը փառաւորեմ քեզ,
Իմ Ստեղծիչս, Պահապանս, Տէրս:
Դուն արժանի ես ամէն գովասանքի, ներբողի եւ 
օրհնութեան:
Տո՛ւր որ կամքդ ըլլայ կեանքիս ամէ՛ն վայրկեան,
Եւ առօրեաս լեցուի քու խաղաղութեամբդ:

ÑVçáBçH ÑAyuëqkIAq

AÇAqgUq
wIÑ Guëq...

qIåCuiAcAq
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U?qw M IcIiIéUU âIÑWAcAqG
«âNçP öçN öç ïçdvíBbrJçP 

d’BíJXêrNç JdJjJêVVr» - Evçbò 2. 47:

 Գործք Առաքելոց գիրքին մէջ կը տեսնենք Սուրբ 
Հոգիին գործունէութիւնը: Ան Պենտեկոստէի օրը իջաւ 
հաւատացեալներուն վրայ, եւ նոր էջ մը բացուեցաւ 
մարդկային պատմութեան մէջ՝ Յիսուս Քրիստոսի 
եկեղեցիին ծնունդով: Աղօթելու համար վերնատան 
մէջ հաւաքուած Յիսուսի 70 աշակերտներուն կեանքը 
փոխակերպուեցաւ, յեղաշրջուեցաւ, ուժականացաւ։ 
Սուրբ Հոգիով լեցուած՝ Պետրոս Առաքեալ սկսաւ 
քարոզել Քրիստոսի խաչին ու յարութեան մասին: 
Նոր կեանքի ծարաւով լեցուած հրեայ ունկնդիրները 
իրենց մեղքերուն գիտակցելով խոստովանեցան եւ 
հաւատքով ներում ստացան։ Ս. Հոգին այցելեց իրենց, 
մկրտուեցան, եւ այդ օրը երեք հազար հոգիի չափ 
աւելցան եկեղեցիին։

 Ի՞նչ ըրին այս երեք հազար քրիստոնեաները։ 
Որո՞նք էին այդ ապաշխարողներն ու մկրտուողները: 
Անոնցմէ ո՛չ մէկը առանձին անկիւն մը մնաց, հապա 
Հոգեգալուստի՝ այսինքն իրենց վերստին ծնունդի օրն 
իսկ միացան Երուսաղէմի եկեղեցիին: Որպէս նորածին 
մանուկներ, անոնք կարիքը ունէին ջերմ ընտանիքի 
մը հովանաւորութեան, որպէսզի ապահով հասակ 
առնէին բոլորին աչքերուն առջեւ։ Որպէս դեռահաս 
հաւատացեալներ, հոգեւոր ընտանիքի մը պէտքն 
ունէին՝ հաւատքի մէջ զօրանալու եւ աճելու համար: 

Երախայ մը առանց ծնողքի վտանգուած է. նմանապէս 
քրիստոնեայ մը առանց եկեղեցիի: Հետեւաբար 
անոնք «ամէն օր միաբանութեամբ տաճարը երթալու 
ետեւէ էին, եւ իրենց տուներուն մէջ հաց կը կտրէին 
ու կերակուրնին կ՚’ուտէին ուրախութեամբ։ Աստուած 
կ’օրհնէին եւ ամբողջ ժողովուրդին առջեւ շնորհք կը 
գտնէին, եւ Տէրը օրէ օր փրկուածները կ՛աւելցնէր 
եկեղեցիին» – Գործք 2. 46-47։՝՝

 Եկեղեցիին աճումը Աստուծոյ գործն է: Դեռահաս 
հաւատացեալները Յիսուս Քրիստոսի կը հանդիպէին 
եւ եկեղեցիին կը միանային: Ս. Հոգին իրենց սրտերուն 
մէջ հրաշք կը կատարէր: Մենք ալ, որպէս Յիսուսի 
աշակերտները եւ անոր մարմինին անդամները, մեր 
պատասխանատուութեան բաժինը ունինք անոնց 
հոգեւոր աճման մէջ:

Առաջին քրիստոնեաներուն Առաջին քրիստոնեաներուն 
յատկութիւններըյատկութիւնները

1. Անոնք միշտ միասին էին:1. Անոնք միշտ միասին էին: Միակամ էին, եւ իրարու 
հանդիպիլն ու զիրար ճանչնալը գոհունակութիւն 
կը պատճառէր իրենց, քանի որ Քրիստոսի սէրը եւ 
Ս. Հոգիին միջնորդութիւնը զիրենք սերտ կապով 
իրարու կը կապէր. առաւել՝ անոնց միջեւ պայքար 
չկար: 
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2. Անոնք կը հաւաքուէին տաճարին եւ իրարու տան 2. Անոնք կը հաւաքուէին տաճարին եւ իրարու տան 
մէջ:մէջ: Հոս կը տեսնենք երկու տեսակ հաւաքոյթ,՝ մէկը՝ 
տաճարը, միւսը՝ տուներու մէջ:
 ա) Կիրակնօրեայ պաշտամունքը տեղի 
կ’ունենար տաճարը. աւետարանի ուսուցումը 
բաց էր նորեկներուն եւ բոլոր փափաքողներուն 
համար: Ասոնց համար պատեհ առիթ էր Քրիստոսի 
փրկութեան աւետարանը իմանալու եւ համտեսելու 
քրիստոնէական հիւրասիրութիւնն ու սէրը, ապա 
ապաշխարելու եւ իրենց սիրտերը բանալու Յիսուսի՝ 
փրկուելու համար:
 բ) Տուներու մէջ եղած ժողովները առաւելաբար 
կ’առաջնորդէին քրիստոնէութեան կառուցման։ 
Տաճարին մէջ՝ քրիստոնեաները Աստուծոյ սէրը 
կ’արտայայտէին կորսուողներուն հանդէպ, որպէսզի 
անոնք փրկութիւնը փնտռեն: Իսկ տան մէջ տեղի 
ունեցող ժողովներուն նպատակն էր եղբայրական 
սէրը արծարծել: Առաջինին մէջ Ս. Հոգին կը գործէր 
իբր մագնիս, իսկ երկրորդին մէջ՝ իբր շաղախ:

3. Անոնք կանոնաւոր եւ յարատեւ կերպով կը 3. Անոնք կանոնաւոր եւ յարատեւ կերպով կը 
մասնակցէին եկեղեցիի կեանքին:մասնակցէին եկեղեցիի կեանքին: Ո՛չ մէկը կը 
բացակայէր հաւաքոյթներէն: Անոնք կու գային 
պաշտամունքի եւ ժողովի՝ ո՛չ թէ սովորութեամբ կամ 
պարտաւորութեամբ, այլեւ յագեցնելու համար իրենց 
սիրտերուն մէջ զգացուած հոգեւոր ծարաւը:
 ա) Անոնք ծարաւ էին Աստուծոյ.
 բ) Անոնք ծարաւ էին եղբայրական հաղոր-
դակցութեան։ Իսկ ո՞վ դրած էր այս ծարաւը իրենց 
սիրտերուն մէջ. Ս. Հոգի՛ն, որ կը բնակէր իրենց մէջ եւ 
կ’առաջնորդէր իրենց կեանքը: Սաղմոսերգուն կ’ըսէ. 
«Հոգիս ծարաւ է կենդանի Աստուծոյնկենդանի Աստուծոյն»։ Կ՛աղօթեմ որ 
Աստուած մեզ արթնցնէ եւ մեր ծարաւը յագեցնէ:

4. Ուրախութիւնն ու փառաբանութիւնը կը . Ուրախութիւնն ու փառաբանութիւնը կը 
լուսաւորէին իրենց կեանքերը,լուսաւորէին իրենց կեանքերը, նոյնիսկ երբ 
միասին կը ճաշէին իրենց տուներուն մէջ: Հոն ուր 
դժգոհութիւն, գանգատ ու քննադատութիւն կան, Ս. 
Հոգին կը տխրի ու կը հեռանայ այդ տեղէն: Բայց հոն 
ուր կը տիրեն ուրախութիւն, գոհութիւն, օրհներգ եւ 
փառաբանութիւն, Ս. Հոգին կը գործէ ազատօրէն:

 Զօրակցող ոյժեր հրաշքներ պիտի գործեն 
եկեղեցիին մէջ: Երբ Ս. Հոգին իրենց հետ է, եւ 
միասնականութիւն, սէր, հաւաքոյթներու կանոնաւոր 
մասնակցութիւն կայ, Աստուծոյ ծարաւը պիտի 
յագենայ եւ ուրախութեան ու փառաբանութեան 
հոգին պիտի ունենան: Ուրեմն այն անձերը՝ որոնք 
եկեղեցիէն դուրս կ'ապրին բայց գրաւուած են 
Յիսուս Քրիստոսի անձնաւորութեամբ ու կ’ ՚ուզեն 
զայն ճանչնալ, թող լսեն անոր աշակերտներուն 

վկայութիւնը, տեսնեն ասոնց քրիստոնէավայել 
կեանքն ու իրենց քաղաքակիցներուն հետ համերաշխ 
ապրելակերպը, որպէսզի հաստատեն թէ իսկական 
քրիստոնեաներ են ու «շնորհք գտած են բոլոր 
ժողովուրդին առջեւ»: Ի՜նչ մեծ օրհնութիւն է ասիկա. 
եւ ի՜նչ զօրեղ վկայութիւն: Մեր կեանքին վկայութիւնը 
շա՛տ աւելի ազդեցիկ է, քան հովիւին քարոզները:

 Վերջերս երեք շաբաթ Հայաստանի մէջ 
Աստուած մեծ օրհնութիւններ պարգեւեց ինծի, եւ 
ամէն օր աղօթեցի եկեղեցիիս կենսունակութեան 
համար: Վերադարձիս, Աստուած ինծի հարցուց 
տեսիլքով. «Արդեօք դուն կ’ապրի՞ս Երուսաղէմի 
եկեղեցիի քրիստոնեաներուն կենցաղը»: Կ'ուզե՞նք 
այսօր Աստուծոյ օգնութեամբ նմանիլ Երուսաղէմի 
եկեղեցիին մէջ գտնուող առաջին քրիստոնեաներուն, 
ըլլալով մագնիս մը՝ որ կորսուած հոգիները կը 
քաշէ Յիսուսի մօտ, նաեւ շաղախ մը՝ որ կ'ամրացնէ 
եկեղեցիին միութիւնը եւ հաղորդակցութիւնը՝ 
բոլորին հետ:

 Աստուած չի ստեր, իր Խօսքը ճշմարիտ է, 
ու խոստումները՝ իրական: Այսօր իր զօրութիւնը 
նոյնն է, ինչպէս էր առաջին եկեղեցիին ատեն։ 
Ան ամենակարող է, եւ կրնայ հիմա ալ «օրէ օր օրէ օր 
փրկուածներ աւելցնել եկեղեցիինփրկուածներ աւելցնել եկեղեցիին»: Ուստի դուն 
ինչպիսի՞ յատկութիւններով օժտուած եկեղեցի մը 
կը փափաքիս ունենալ: Ի՞նչ է եկեղեցիի տեսլականդ: 
Ո՞ր եկեղեցին կ'ուզես որ Աստուած քեզի տայ: Իսկ 
դուն չե՞ս փափաքիր ըլլալ Աստուծոյ պատասխանը 
քու եկեղեցիիդ...։ 
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐ
 Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը միշտ թիկունք 
կանգնած ու քաջալերած է երիտասարդաց ծրագիրները, 
քանի որ ատոնցմէ կախեալ է մասամբ մը եկեղեցիներուն 
ու համայնքին ապագան։ Երիտասարդաց ծրագիրները 
տարբեր տեսակի ու մակարդակի գործունէութիւններ 
ունին, որոնք կախեալ են անհատներու տարիքէն։ Անոնք 
կ՚ընդգրկեն Կիրակնօրեայ դպրոցները, Պատանեաց, 
Ջանից կամ Երիտասարդաց կազմակերպութիւնները, 
Ամառնային Սուրբ Գրոց դպրոցները եւ ճամբարները բոլոր 
տարիքներու համար։ Երիտասարդաց ծառայութիւնները 
իրենց տարբեր մակարդակներով արգասաբեր դաշտեր 
եղած են, ուր ապագայ հովիւներ աճած, մեծցած, 
ու նուիրուած են եկեղեցական եւ քրիստոնէական 
դաստիարակութեան ասպարէզին։ Եկեղեցիի մը 
հոգեւոր առողջութիւնը կախեալ է անդամներու հոգեւոր 
փորձառութենէն եւ հոգեւոր սնունդէն։ Այս սնունդը 
կը սկսի Կիրակնօրեայ դպրոցներու, Պատանեաց 
եւ Երիտասարդաց կազմակերպութիւններու մէջ, 
ինչպէս նաեւ ամառնային ճամբարներու՝ ուր անձը 
կը սնանի ու հոգեւորապէս կ՚աճի։ Մեծ եկեղեցական 
միութիւններ ունին իրենց ճամբարները։ Հայաստանի 
Աւետ, եկեղեցիները ունին լայնատարած ճամբար մը՝ 
Շին ՇողիկՇին Շողիկ, Հանքաւանի գեղատեսիլ հովիտին մէջ, 
որու հիմը կու գայ Սովետական շրջանէն։ Նոյնպէս 
Արցախ ունի իր կոկիկ ճամբարը՝ ՊետրոսեանՊետրոսեան անունով՝ 
Շուշիի մէջ, որ հիմնադրուած է Ֆրէզնոյի Պետրոսեան 
ընտանիքին կողմէ, որոնք նաեւ կը շարունակեն նեցուկ 
կանգնիլ իրենց տարեկան նուիրատուութեամբ։ Այս 
երկու ճամբարները ունին աշխատակիցներ, որոնք 
տարեկան ծրագիրներ կը պատրաստեն հազարաւոր 
երեխաներու ու պատանիներու համար։ Ֆրանսայի 
Միութիւնը ունի երկու ճամբարներ – Լա ՖօնթանէլԼա Ֆօնթանէլ եւ 
Լա ՍուրսԼա Սուրս։ Մերձաւոր Արեւելքի Միութիւնը որ կ՚ընդգրկէ 
Սուրիա եւ Լիբանան, իւրաքանչիւր երկրին մէջ ունի 
մէկական ճամբար, որոնք կը կոչուին ՔՋԱԿՔՋԱԿ։ Լիբանանի 
ՔՋԱԿը տեղաւորուած է մայրիներու անտառի մը մէջ՝ 

Պէյրութի արեւելեան բարձունքներուն վրայ։ Լիբանանի 
16 տարիներու քաղաքացիական պատերազմի 
ընթացքին այս կեդրոնը տարբեր զինեալ խումբերու 
կողմէ գրաւուեցաւ եւ քանդուեցաւ։ Բայց վերջին քանի 
մը տարիներու ընթացքին, նորոգուած եւ գործածելի 
դարձած է շնորհիւ Աւետարանչական Ընկերակցութեան 
եւ ՔՋԱԿի բարեկամներու աշխատանքներուն։ Սուրիոյ 
ՔՋԱԿը որ վնասուած էր պատերազմի պատճառով, 
ներկայիս նորոգուած է եւ գործօն։ Միացեալ 
Նահանգներն ալ ունի երկու ճամբարներ՝ ԱՐԵՒԵԼՔԱՐԵՒԵԼՔ 
ճամբարը (վարձուած), որ կը գտնուի Արեւելեան ափին 
վրայ, իսկ երկրորդը ԱՐԵՒԱՐԵՒ ճամբարը, Քալիֆորնիայի 
մէջ։ ԱՐԵՒ ճամբարը ընդարձակ վայր մըն է, որ կը 
գտնուի անտառներու հովիտի մը մէջ, Լոս Անճելոսէն 
մէկ ժամ հեռու։ Տարուան տարբեր եղանակներուն, 
եւ յատկապէս ամրան ընթացքին տարբեր տարիքի 
երեխաներու, պատանիներու, երիտասարդներու եւ այլ 
խմբակներու համար ճամբարներ կը կազմակերպուին 
այնտեղ։ Աւետարանչականը նաեւ կ՚օգնէ Պելճիքայի 
եւ Պուլկարիայի եկեղեցիներուն, կազմակերպելու 
տարեկան ճամբարներ վարձուած վայրերու մէջ։

ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹԻՒՆՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹԻՒՆ
 Այս եղած է Աւետարանչականի յատկանշական 
գործունէութիւնը՝ առաջին օրէն իսկ։ Անոր 
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Պետրոսեան Ճամբար, Շու շի, Ղարաբաղ։
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մարդասիրական օգնութիւնը սահմանուած չէ ազգային 
կամ կրօնական նկատումներով։ Երբ մարդկային 
աղէտներ պատահին՝ ան օգնութեան ձեռք կ՚երկարէ։ 
Հայ համայնքին ծառայութիւններ կը մատուցանէ՝ 
հասնելով հիւանդին, ծերին, որբին, որբեւայրիին, 
աղքատին, անկեալին եւ տեղահանուածին։ Այս 
աշխատանքները կը տարուին տեղական եկեղեցիներու 
եւ ընկերային ծառայութեան կեդրոններու միջոցով 
եւ Աւետարանչականի հերթական աջակցութեամբ։ 
Օրինակի համար, Աւետարանչականը դրամական 
նպաստ կու տայ ընտանիքներու եւ տարեցներու 
որոնք կը գտնուին Հայաստան, Պրազիլ, Պուլկարիա, 
Գանատա, Վրաստան, Լիբանան, Սուրիա եւ Ուրուկուէյ։ 
Կարգ մը երկիրներ իրենց մասնաւոր տագնապալից 
պարագաներուն, պատճառ ունին օգնութեան մեծ 
կարիքի՝ ինչպիսին են Հայաստան, Լիբանան եւ Սուրիա։

ՀայաստանՀայաստանի համար Աւետարանչականը ունի օգնութեան 
ծրագիր մը 1600 մանուկներու եւ ընտանիքներու, 
խնամակալութեան ծրագիր մը ծերերու, Երեւանի մէջ 
մնայուն կերպով կը պահէ Այնիլեան դարմանատունը, 
Ատամնաբուժարան մը Վանաձորի մէջ, եւ Հանքաւանի 
ճամբարը ուր շուրջ 1600 մանուկներ կը հանգստանան ու 
կը սնանին հոգեւորապէս եւ ֆիզիքապէս։ Մանուկներու 
խնամակալութեան ծրագիրը կը հովանաւորէ Աւետա-
րանչականի Որբերու եւ Կարիքաւոր Երեխաներու 
Խնամակալութեան Յանձնախումբը, որ սկսաւ իր 
աշխատանքներուն Հայաստանի երկրաշարժէն 
անմիջապէս ետք։ Մանուկներու կաթ կը բաժնուի 
շուրջ 500 ընտանիքներու։ 9000-է աւելի մանուկներ 
կը ստանան Ծնունդի նուէրներ։ Աւետարանչականը 
նաեւ կ՚օգնէ մանուկներու խնամք տանող կեդրոններու, 
մանկամսուրներու, մանկական հիւանդանոցներու 
եւ զոհուած զինուորներու ու ազատամարտիկներու 
ընտանիքներուն։ Վերջերս օգնութեան ցանկին աւելցան 
Սուրիահայ գաղթականներ, որոնց Աւետարանչականը 
օգնեց Հայաստան փոխադրուելու ու հաստատուելու։ Հայ 
Բժշկական Առաքելութիւնը, առաջնորդութեամբ Տօքթ։ 
Ալպերթ Ֆիլիփսի, ինը տարիներէ ի վեր Հայաստան կը 
մեկնի իր հետ տանելով կամաւոր բժիշկներ, բժշկական 
մասնագէտներ եւ բուժքոյրեր, եւ գաւառներու մէջ Հայ 
ժողովուրդին ձրի բժշկական օգնութիւն կը մատուցանեն։ 
Այս խումբը սկսաւ իր ծառայութիւնը մատուցանել Լոռիի 
մարզի Ստեփանաւան եւ Վանաձոր քաղաքներու մէջ, 
ապա իրենց ցանկին աւելցուցին նաեւ Սիւնիքի մարզին 
մէջ Սիսիան քաղաքը ինչպէս նաեւ Երեւանը։

ԱրցախԱրցախի մէջ նպաստ կը ստանան շուրջ 200 որբեր, 
կարօտեալ մանուկներ եւ կաթնանպաստի կարօտ 
նորածիններ։ Շուշիի ճամբարին մէջ հարիւրաւոր 
մանուկներ եւ պատանիներ կը սնանին հոգեպէս եւ 

ֆիզիքապէս ու հարիւրաւոր երեխաներ Ծնունդի առիթով 
կը ստանան նուէրներ։ Շուշիի մէջ Աւետարանչականը 
նաեւ հաստատած է Շող Ցերեկային Կեդրոնը ուր 
մանուկներ դպրոցական ժամերէն ետք կուգան իրենց 
դասերը պատրաստելու, սնուցանուելու եւ այլ տեսակի 
ընկերային ծառայութեան օգնութիւն ստանալու՝ 
հարկ եղած պարագային։ Այս բոլորին կողքին նաեւ 
Արցախի պատերազմին զոհուած զինուորներու եւ 
ազատամարտիկներու ընտանիքները հերթական 
նպաստ կը ստանան Աւետարանչականէն։

ԼիբանանԼիբանան գտնուող կարօտեալներ նպաստ կը ստանան 
Հայ Աւետարանական Ընկերային Ծառայութեան 
Կեդրոնին միջոցով։ Աւետարանչականը կ’օգնէ 
Լիբանանի Հայ Ծերանոցին եւ Անկարներու Կեդրոնին, 
ինչպէս նաեւ Սուրիահայ գաղթականներու, որոնք 
Լիբանանի մէջ ապաստան գտած են։

ՍուրիաՍուրիա գտնուող հայութիւնը անկարող է իր նիւթական 
ապրուստը ապահովելու պատերազմի պատճառով։ 
Անոնց կեանքը կախեալ է արտաքին օգնութենէ։ 
Աւետարանչականը եւ ուրիշ կազմակերպութիւններ 
կը լեցնեն այս կարիքը հերթական սնունդ եւ նիւթական 
նպաստ բաժնելով։ Եկեղեցիներ, դպրոցներ, հովիւներ, 
հանգստեան կոչուած ուսուցիչներ, Կոյրերու 
Ընկերակցութիւնը եւ Ծերանոցը նպաստ կը ստանան 
շարունակաբար։

 Պատշաճ է անդրադառնալ Հայ Աւետ, Ընկերային 
Ծառայութեան Կեդրոնի մատուցած ծառայութեան՝ 1970-
ական թուականներուն եկող Հայ գաղթականներուն, 
որոնք հաստատուեցան Լոս Անճելոսի Հալիվուտի 
շրջանին մէջ։ Աւետարանչականը քաջալերեց այս 
ծրագիրը ոչ միայն առաջին տարուայ ծախսերը հոգալով, 
այլ տարեկան օգնութեամբ։ Կեդրոնի պաշտօնական 
բացումը կատարուեցաւ 1977-ին։ Կեդրոնը մատուց 

ձկանիւղի մատակարարու թիւն Հայաշէնի Հայ Աւետարանական 
Վարժարանի աշակերտներու ն 1950-ական տարիներու ն (Լիբանան)։
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 Այս տարի լրանում է աղետալի երկրաշարժի 
30 տարին, երկրաշարժ՝ որ մի ակնթարթում ցնցեց 
ու քարուքանդ արեց իմ քաղաքը, իմ տունը, իմ 
կեանքը: 30 տարիները չջնջեցին այն հետքերը, որ 
գծեց երկրաշարժը:

 Այն հեռաւոր տարիներին, ես՝ ամուսնուս ու 
դուստրերիս հետ՝ ապրում էի ճիշդ այն նոյն անհոգ 
ու երջանիկ կեանքով, ինչ մեր քաղաքի գրեթէ բոլոր 
միւս ընտանիքները, վայրկեան իսկ չկասկածելով 
որ այն յարատևելու է մի ամբողջ կեանք, մինչև մեր 
օրերի վերջը...։ 

 Սակայն մեզ մի այլ, անհարթ և փշածածկ 
ճանապարհ էր սպասում, լի անդառնալի կորուստ-
ներով ու խելակորոյս ջղաձգումներով: Ես ի՛նչ 
իմանայի, որ ընդամէնը մի ակնթարթում ահաւոր 
աղէտն իր մահասարսուռ ճիրաններում պիտի 
ճզմի հազարաւոր ամուսինների, կանանց, նրանց 
զաւակներին ու ծնողներին...։ Նրանց թուում՝ ինձ եւ 
իմ ամուսնուն՝ Յովիկին...։

 Դեկտեմբերի 7-ն էր այդ օրը: Ժամատախտակի 
վրայ ճիշդ նոյն ժամն էր, որ տարիներ անց էլ գմբէթի 
վրայից, կամ թէ մի կիսաքանդ տան ծերպից պիտի 
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ընկերային ծառայութիւն զանազան մարզերու մէջ՝ ինչպէս 
գաղթականներու խորհրդատուութիւն մատուցանելով, 
աշխատանք ապահովելով, ուսումնական մարզի 
մէջ օգնելով, եւ անգլերէնի ու Ամերիկեան մշակոյթի 
նիւթեր դասաւանդելով։ Կեդրոնը իր աշխատանքները 
դադրեցուց 31 Մարտ, 2012-ին։

 Աւետարանչականի հարիւրամեակի 20 միլիոն 
տոլարի արշաւին կապակցութեամբ հրատարակուած 
գրքոյկին մէջի հետեւեալ հատուածը հակիրճ կերպով կը 
նկարագրէ Ընկերակցութեան ջանքերը. 

«Հարիւր տարիներ ԱՀԱԸ-ը Տէրոջ ծառայեց, հաւատքը «Հարիւր տարիներ ԱՀԱԸ-ը Տէրոջ ծառայեց, հաւատքը 
գործնականացուց մեր կարիքաւոր եղբայրներուն գործնականացուց մեր կարիքաւոր եղբայրներուն 
եւ քոյրերուն, օգնեց եկեղեցիներուն դպրոցներ եւ եւ քոյրերուն, օգնեց եկեղեցիներուն դպրոցներ եւ 
ամառնային կեդրոններ հաստատելով, կենսարար բուժ ամառնային կեդրոններ հաստատելով, կենսարար բուժ 
օգնութիւն տալով, կրթական առիթներ ստեղծելով եւ օգնութիւն տալով, կրթական առիթներ ստեղծելով եւ 
կարօտեալին օգնելով։ Հաւատքի, սիրոյ եւ ծառայութեան կարօտեալին օգնելով։ Հաւատքի, սիրոյ եւ ծառայութեան 
այս կտակով ապագան կը դիմագրաւենք, որպէսզի այս կտակով ապագան կը դիմագրաւենք, որպէսզի 
կարենանք աւելիով մեր ծառայութիւնը մատուցանել կարենանք աւելիով մեր ծառայութիւնը մատուցանել 
Տէրոջ՝ օգնելով ուրիշներու»։Տէրոջ՝ օգնելով ուրիշներու»։

Աւետարանչականը կը դիմագրաւէ հսկայական 
մարտահրաւէր՝ աւետարանչութեան, կրթութեան, 
երիտասարդութեան եւ բարեգործութեան լայն ծիրերէն 
ներս։ Այս բոլոր մարտահրաւէրները հաւասարապէս 
դիմագրաւել մեծ իմաստութիւն, սէր եւ կորով կը 
պահանջեն։ Աստուծոյ յուսալով եւ մեր ժողովուրդին 
աջակցութեամբ, Աւետարանչականը պիտի կարենայ 
հանդիսանալ սիրոյ կամուրջը՝ պահելով իր տեսիլքն ու 
առաքելութիւնը։ Կարեւորը Յիսուսի պատուէրին անսալն 
է, որ կ՚ըսէ.- «Ուրեմն, գթած եղէք, ինչպէս ձեր հայրն ալ 
գթած է։» Ղուկաս 6.36

(ÜJçÅ)

ÜJç. Gvdä. SBr 
YAqkIAq
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փորփրէր մեր յիշողութիւնները և քրքջար մեր 
անցեալի ու կորուստների վրայ:

 Աւերուած քաղաք, հազարաւոր անտուն 
մնացած ընտանիքներ, որդեկորոյս մայրեր, որբ 
մնացած երեխաներ, ամէնուրեք արցունք, ցաւ, 
տառապանք...։ Ահա՛ այն ամէնը, ինչ մնացել էր այդ 
ցնցումից, որից անմասն չմնաց նաև իմ ընտանիքը։ 
Կորցրեցի ամուսնուս, մօրս, տունս, առողջութիւնս, 
դարձայ հաշմանդամ: 

 Ես եւ ամուսինս աշխատում էինք այն ժամանակ 
Լենինականի յղկող հաստոցների գործարանում: 
Շէնքը 9 յարկանի էր: Առաջին իսկ ցնցումը 
ճակատագրական եղաւ իմ ընտանիքի համար. 
ամուսինս զոհուեց 37 տարեկան հասակում, իսկ ես՝ 
ընդամէնը 28 տարեկան՝ մնացի 9 յարկանի շէնքի 
փլատակների տակ, երկրորդ յարկում: Կոտրուել էր 
ողնաշարս, վնասուել էր աջ երիկամս. բժիշկները 
երկար ժամանակ պայքարեցին, բայց հնարաւոր 
չեղաւ պահպանել, ու հեռացուեց։ Ունէի գանկոսկորի 
կոտրուածք, ողնուղեղի վնասուածք. ապագայում 
նաեւ՝ սիրտ-թոքային անբաւարարութիւն, որի 
հետեւանքը եղաւ սրտիս վիրահատութիւնը: 

 30 ամիս շարունակ բուժուեցի Մոսկուայի 
Սկլիֆասովսկու անուան շտապ օգնութեան 
հիւանդանոցում: Այդ օրից ի վեր՝ հոգեկան ու 
ֆիզիքական տառապանքը ուղեկցում է ինձ եւ իմ 
ընտանիքին: Ամուսնուս ու մօրս կորուստը, երկու 
անչափահաս դուստրերիս (2 և 6 տարեկան) մենակ 
մեծացնելու վախը, իմ ֆիզիքական տկարութիւնները 
սարսափեցնում էին ինձ: Կորցրեցի ապագայի 
նկատմամբ հաւատս ու վստահութիւնս: Եւ երբ 
վիշտն ու յուսահատութիւնը գրկել էին ինձ, 
օրհասական փորձութիւնները փաթաթել էին ինձ 
իրենց ճիրաններում, ես գտայ իմ Աստծուն:

 1988-ի երկրաշարժի ինձ պատճառած ցաւն 
ու տառապանքը յաջողուեց յաղթահարել միայն ու 
միայն շնորհիւ Տէր Աստծոյ ողորմածութեան: Այդ 
օրից անցել են 30 երկար ու ձիգ տարիներ, Աստծոյ 
ողորմածութիւնը շատ մեծ էր. Աստծոյ դաշտին մէջ 
մեծացրի փոքրիկներիս, նրանք ուսում ստացան, 
ընտանիք կազմեցին: Մեծ աղջիկս՝ Ռուզաննան 36 
տարեկան է, ունի երկու դուստր (17 և 14 տարեկան), 
եւ ամուսնու՝ Գրիգորի հետ Աստծոյ դաշտի 
նուիրեալներ են: Փոքր աղջիկս՝ Նելլին 32 տարեկան 
է, ապրում է ամուսնու եւ դստեր՝ 6 տարեկան 
Քնարիկի հետ: Նելլին նոյնպես ծառայում էր Աստծո 
դաշտի մեջ բայց աւաղ...։ 

 Այս 30 տարիների ընթացքում ունեցայ 
նորանոր դժուարութիւններ.- առողջական մեծ 
խնդիրներ, 5անգամ գլխի բաց վիրահատութիւն, 
աչքի վիրահատութիւն, աջ թեւիս ֆիբրոմա տեսակի 
ուռուցքի վիրահատութիւն, որոնց լուծումները 
թուում էին անլուծելի։ Բայց լուծումները Աստծոյ 
ձեռքերում էին, նոր փորձութիւնների ամբողջ մի 
շարան, որոնց լուծումները կրկին ու կրկին Աստծոյ 
ձեռքերում էին...։

 Եւ այն ժամանակ, երբ կարծում էի թէ 
յաղթահարել եմ իմ կեանքի բոլոր օրհասական 
փորձութիւնները՝ որոնցով անցել էի, այլեւս 
անդառնալի յուշ էին մնալու իմ կեանքում, եւ 
իսկապէս էլ տարիների խորքից կարդալով իմ 
կեանքի դառնաղէտ էջերը, մտքիս ծայրով էլ 
չէր անցնում , որ այսքան տարի անց ինձ նոր 
երկրաշարժ էր սպասուում, բայց այս ամէնը ոչինչ 
էր այն փորձութեան առաջ՝ ինչ սպասվում էր ինձ...։

 Իմ փոքր աղջկայ՝ Նելլիի մօտ յայտնաբերուեց 
կրծքագեղձի քաղցկեղ, երբ նա ընդամէնը 28 
տարեկան էր: Արդէն չորս տարի շարունակ 
պայքարում ենք այս ահաւոր ցաւի դէմ: Ամէն անգամ 
երբ բժիշկները այս ցաւի յառաջացումը կապում 
են մեր անցկացրած կեանքի դժուարութիւնների 
ու հոգեպրկումների հետ, սիրտս կծկուում է, եւ 30 
տարիների կեանքս շարժանկարի ժապաւէնի պէս 
անցնում է աչքիս առաջից, ժպիտը քարանում է 
դէմքիս, յիշողութիւնները ցնցում են հոգիս...։

 Չնայած թերահաւատութեանս, փորձութիւնները 
չկարողացան խարխլել իմ մէջ կառուցած Տիրոջ 
հոգեւոր տաճարի հիմքերը: Ընդհակառակը, ես 
համոզուեցի որ Տէր Աստծոյ սէրն առ իր նուիրեալները 
շատ աւելի հզօր է, քան մահն ինքը: Համոզուեցի 
որ արդարն ինչքան էլ ընկնի, Տէրը՝ միեւնոյնն է՝ 
բարձրացնելու է իմ ներկան ու ապագան: Եւ փա՜ռք 
Աստծուն որ ինձ շրջապատել է իրեն նուիրեալ 
արդարներով:

WvíÖVrN YAwAâåIAq
(EVínçV)



 30 äBçV BÉBÅ, 7 GJdäJnDJç 1988-Vr, 
JçdçBtBçT nP BíJçJê eBpBÖäBrV fVíÖVÖP: 
AnDvjÅ BtZBçfP ïvíRBê öFrJXví nJç fBpçJrVòVr, 
rnBrBzNÖ fBpdBdBr ÖïVíÉòP: eBp AíJä. 
IdJjJêVrJçP LöçBtBçTV JrRBçdvíJêBr AnJçVdBpV 
eBp AíJäBçBrxBdBr OrdJçBdêvíRJBr (AeAO) 
nVÅvêBí: EJärBtBçTNr JçJò tBDBR Jäò, drvÅÖ$ 
ÑVXáVVr fJä eBpBÖäBr nJdrJêBrò DJÉrBäBç 
öHBrBívá nP$ BjJäJBXrJçP ÖïvïJXví fBnBç: ÜJç. 
mváÖNÖ kBrzBLJBr, AeAO-V FvçbBHVç äröçNrP, 
VrhnN ZrHçJê vç nBrçBnBÖr äJjJdBFVç nP 
zBäçBÖäJn dBêvíRJBr ví dBçVòrJçvír nBÖVr, 
vçzNÖLV Br XBpröçNr äBçBbvíV BrHBnrJçvír Jí 
fBnBdVçrJçvír nNÅ:

 ÑdVLDNr AeAO äJjJdvíRVír dP fBpRBpRNç 
rVíRBdBr, DTtdBdBr, DBpê rBJí fvFJdBr 
zNäòJçvír nBÖVr: îBçVLBDrBd fBp fvFJDBr 
DBçJdBn nP ïvíRBê äJjívpr áçBp fBrHVzJXví 
BjJäJBXrJçvír. FVíjN FVíj JçRBXvá näVd 
d’PrNç nBçHvê,$ VçJrê êBíJçP BnvòJXví fBnBç: 
ñBrV nP BnVÖ Jäò JçD áJçBHBçhBí, VrbV 
PÖBí. «yBävíJXV#, eBpBÖäBrV nNÅ äJÖBbrJçÖ 
ví XÖBbrJçÖ LVÖ dP tïvRJêrJr: IçD BnNr Vrx 
dBçÖrêvíêBb nBçHvê dP fBçêrJn RN V#rx DBrV 
zNäò vírVr, PrHfBrçBzNÖ$ ïvZBrBd ZöÖJXví 
VçJrê rVíRBdBr HTvíBçvíRJBrê nBÖVr$ zBçLBzNÖ 
VrhnN AÖävíBbBtvírx nP dP ZrHçJr: IÖ BrhBnD 
BrBÖävíBb Jn, DBpê nBçHvê ZrHçBròVr zBätBl 
FvfBêvín äBXví fBnBç$ trvçfBzBçä zVäV 
PXXBn JRN VrbV 200 fBpJçNr Ñ. EVçò fBpRBpRNò, 
vçzNÖLV BrhBnD LBrvrò DBTrJn òBrV nP öçNr, 
JçD eBpBÖäBr áJçBHBÉrBn»: 

  AeAO Jí Vç úçBrÖBpV FvçbPrdJçP$ 
AzçVX 1989-Vr fVnrvíBb ovpÖ eBpBÖäBrV 
eBnBç PrdJçBdêvíRVírP, vçvtJêVr 1990-V 
ÖdVLDP nJbBòBrBd fBpJçNr Ñ. EçòJç víjBçdJX, 
fBdBÉBd YvçfçHBpVr dBçFJçví äVçBzJävíRJBr: 
1990-V mBçäVr$ ÜJç. m. kBrzBLJBr VrbV 
fJä IçJíBrV nNÅ HVnBívçJê IíçvzBpNr JdBb 
JçJò fÖdBp DJÉrBdBÉò, äBÖrJBd fBLBçBívç 
AÖävíBbBtvírxrJçví zBçvírBdvíRJBnD: Arvrò 

JçJò öç BrtBçT nrBêVr WJrVrV (BpTn$ 
eBrçBzJävíRJBr) fçBzBçBdVr áçBp, WJrVrV 
BçhBrVr nöä. pJävp fçBtòvá nBòÖBLJçbvíJêBr 
fBnBprBáBç VtZBrvíRVírrJçvír dvjnN: cçrB#ò 
JçJíBdBpJX BpÖ RBrdBFVr rvíNçP ÖäBêvj 
fBLBçBívç BrhJçví víçBZvíRVírP:

 ÜJç. mváÖNÖ kBrzBLJBr fBíBäBçVn 
FärvíJêBí AeAO-V äJÖVXòVr, vç BçnBäBêBb 
N AÖävíbvp YöÖòVr víÖvíênBr áçBp: mJçhBívç 
AçJíJXòV, eBçBíBpVr ví eVíÖVÖBpVr AnJçVdBrJçví 
nNÅ vírJêBb ïvçhBÉvíRVírP, BtZBçfBêçVí 
fBpdBdBr fBnBpròrJçví bBröRvíRVírP Jí Vç 
nBçHBÖVçBdBr fvFVr RvpX ävíVr vç HBÉrBp 
äVçvj dBêvíRJBr nBçHP: AÖävíBb LVrò 
zBäçBÖäBb Nç vç FXZBívçN ÖïVíÉòV BnJrNr 
BLHJêVd dBLnBdJçzvíRVírrJçNr nNdP Bpr 
TBnBrBdBfBävíBbVr nNÅ, JçD ZvçfçHBpVr 
VtZBrvíRVírP dP rvíBjNç Jí eBpBÖäBrP dP 
RJíBdvZNç Vç BrdBZvíRVírP: AeAO-V áBçxvíRVírP 
vçvtJê PrdJçBdêvíRVírP zBtäörBzNÖ FçBrêJX 
1991-Vr:

 mVrxJí Vç áJçÅVr tvírxP$ JçD fvFVr BíBrHJê 
25 ÑIzäJnDJç 2000-Vr, mváÖNÖ kBrzBLJBr 
Vç vpTVr nJb nBÖP pBädBêvíê eBpBÖäBrV 
Jí AçêBZV áJçBdBrFrvínVr, Brtvítä 
BÉBrê nvÉrBXví BtZBçfV xvçÖ BrdVírrJçP 
äBçäjrvíBb fBp ÖïVíÉòP: IçD eBpBÖäBr dví 
FBç$ v#x vò d’BräJÖNç, v#x BnJrNr BjòBärJçP, 
v#x FvçbBívçrJçP, v#x näBívçBdBrrJçP, v#x 
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dBÉBáBçBdBr VtZBrvíRVírrJçP: AnJrvír 
fvFP dP dçNç: oBävíd zBçFJíP vírNç näVd 
PrJXví, XÖJXví Jí fBÖdrBXví BnJrNr ädBçrJçvír 
ïvçhvíRVírrJçP: eBp TvjvávíçHV nVvíRVírr BX Vç 
näBfvFvíRJBr nBÖ dP dBLnNç, nBÖrBívçBDBç 
BnDvjÅ fBp JdJjJêVrJçvír fJä: 

 sBä DBr ÖvçáJêBrò VçnN, Jí BpÖ BtZBçfNr 
Vç áBjBTBn nJdrvínP nJL tBä êrêJê: mVrxJí 
BpÖöç fBLvíBFVíä xN XÖJX JdJjJêVrJçví 
zBäBÖZBrBävírJçvír áJçpVtvínP Brvç BpÖ 
dBn Bpr ZöÖòVr, FvçbVr, äJÖVXòVr: oBlBZ 
ZVÖä HVävjvíRVírrJç d’PrNç, òBrV vç dP ÖVçNç 
dBäBçJXvíRVírP Jí XBí dBäBçvíBb BtZBäBròP: 
yBfBrÅdvä Nç Vç FvçbBdVêrJçvír$ VrxzNÖ rBJí 
VçJr fBrHNz: 

 qBZ Jí BÉBÅ FVäNç òBÅBXJçJX, òBrV 
vç XJêvíBb Nç AÖävíbvp Jí PrdJçvÅ ÖVçvá: 
eBpBÖäBrr ví AçêBZP, VrxzNÖ rBJí eBpBÖäBrV 
AíJä. IdJjJêVr tBä DBr dP zBçäVr VçJr: Urò 
nBÖ dP dBLnN VçJrê TBnBrBdBtçÅBrVr áçBp 
nJb BLHJêvíRVír hFvj AÖävíbvp bBÉBrJçvír: 
srvçfBdBXvíRVír dP pBpärJrò Vç drvÅ$ WvíVLBpVr, 

Vç LBíBdrJçvír$ ÜBfBdVr Jí ArVVr, VrxzNÖ rBJí 
Vç DvXvç nJçhBívçrJçvír:

 25 äBçV BÉBÅ, AeAO-V 75-BnJBdVr BÉRVí, 
ÜJç. mváÖNÖ kBrzBLJBr dP FçNç. «AÖävíBb 
d’öçfrN BnNr dBLnBdJçzvíRVír vç nBÖ dP 
dBLnN oVÖvíÖ ñçVÖävÖV JdJjJêVVr, ví dP 
nBÖrBdêV Brvç tVrvíRJBr: AÖävíBb zVäV 
tBçvírBdN Jí LöçBêrN AeAO-V BÉBòJXvíRVírP 
75-çH äBçJHBçhNr BrHVr, BpròBr BäJr vç nJrò 
tBçvírBdJrò ÖVçJX Vç trvçfòP Jí FvçbJrò Vç 
JdJjJêVVr tVrvíRJBr fBnBç$ nVrxJí Vrò FBp»:

 Qvj òçVÖävrNBdBr dBLnBdJçzvíRVírrJçP, 
AeAO-V Jí ouoÑ-V rnBr, dBçJrBr tBçvírBdJX 
VçJrê BÉBòJXvíRVírP$ oVÖvíÖ ñçVÖävÖvá 
ïçdvíRJBr DBçV XvíçVr äBçBbvínP, nVtä 
BxBXvíçÅ PXXBXvá nBçHvê fvFJívç ví rVíRBdBr 
zNäòJçvír:

ÜJç. ÇPrN WIëuqIAq
UÖV XN mvíXVrö
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 Երբ օրացոյցի վրայ մօտենում է Դեկտեմբերի 
7-ը , ես սկսում եմ ինքնաբերաբար վերյիշել այդ 
աղետալի օրուան բոլոր դրուագները։ Այսօր էլ, 30 
տարի անց, նոյն զգացողութեամբ պիտի լցուեմ ու 
նորից վերապրեմ այն դաժան ու դժուար պահերը, 
որ ակնթարթօրէն քանդեցին իմ եւ իմ նման շատերի 
այն ժամանակուան երազանքները: Այսօր մի քիչ 
աւելի սթափ կարելի է խօսել յիշողութիւններից. 
յիշողութիւններ, որոնք կարօտով են լցուած։ Իմ պէս 
պատանի երեխայի սրտում կարօտ մնաց հօր սէրը, 
ընկերութիւնը, խրատները: Այսօր, երեսուն տարի 
անց, միայն այդ զգացողութիւնն է որ դեռ իմ մէջ 
արթնանում եւ տխրեցնում է :

  Այդ օրերի ժամանակ իւրայատուկ փոփո-
խութիւններ եղան իմ կեանքում։ Շատ արագ ես 
դարձայ իմ ընտանիքի առաջին դէմքը, որը որ պէտք է 
յոգար եւ օգնէր իր ընտանիքին՝ մօր ու երկու քոյրերուն: 
Ինձ այդ տարիները արագ մեծացրեցին, ու ես արդէն 

իմ հասակակիցներից աւելի մեծ էի, քանի որ պէտք է 
աշխատանք գտնէի եւ աշխատէի:

 Բայց նաեւ եղաւ իմ կեանքում աւելին։ Այդ 
փնտռտուքների մէջ ես գտայ իմ կեանքի ամենակարեւորը, 
ես գտայ իմ Տէր ու Փրկիչ Յիսուս Քրիստոսին։ 1992-ն էր, 
եւ ես այդ տարի ապաշխարեցի ու կեանքս նուիրեցի 
Յիսուս Քրիստոսին: Սկսուեց կեանքիս նոր ու աւելի 
գեղեցիկ շրջանը։ Մինչեւ հիմա ամէն նոր օր ինձ համար 
Տէրս դարձնում է օրհնեալ ու հրաշալի:

 Նայելով ապագային այժմեան իմ այս աչքերով, 
ես տեսնում եմ որ երկրաշարժը իր թողած յուշերով 
է միայն մեր մէջ։ Մենք յաղթել ու յաղթելու ենք բոլոր 
դժուարութիւնները, ունենալու ենք 
նոր ուրախութիւնների առիթներ, 
ապաքինուած եւ հզօրացած ապագայ:

ÑvíçNr mAcAåIAq
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 Ես ծնուել եմ 1984 թ. Փետրուարին։ Չորս տարեկան 
էի երբ եղաւ այդ տնաքանդ աղէտը՝ 88-ի երկրաշարժը։ 
Բազում ընտանիքների պէս՝ փուլ եկաւ նաեւ իմ ընտանիքի 
«երկնակամարը»...։ Փրկուեցի միայն ես։ Բախտն ինձ 
տարաւ Նոյեմբերեան՝ մայրական տատիկիս մօտ։ Ինը 
տարի յաճախեցի Նոյեմբերեանի թիւ 2 միջնակարգ 
դպրոցը։

 Մի գեղեցիկ օր, ֆրանսիացի մի ողորմագութ կին, 
տիկին Ռենէն, ինձ վերցրեց իր հովանաւորութեան տակ՝ 
տանելով Ֆրանսիա։ Դրանից յետոյ աւելի յաճախ էի 
այցելում Ֆրանսիա։ Այնուհետեւ ընդունուեցի Երեւանի 
Վ- Բրյուսովի անուան լեզուաբանական համալսարանի 
բանասիրական ֆակուլտետի ֆրանսերէն լեզուի բաժինը, 
սովորելով 2000-2005 թթ.։ 

 Բայց, այնուամենայնիւ, ճակատագիրն ինձ կրկին 
բերեց Սպիտակ, ու ես ամուսնացայ այստեղ։ Ամուսինս 
նոյնպէս զրկուել էր ծնողներից, ու դարձեալ գտնուում էր 
ֆրանսիացի բարերարների հովանաւորութեան տակ- եւ 
այդպէս ծանօթացանք։ Ունեմ երկու հրաշալի երեխայ՝ 
Նորայրը եւ Ռենէն, ունեմ նաեւ սիրելի աշխատանք։

 Երկրաշարժի ահաւոր հարուածը - զրկուել 
ծնողներից, ընտանիքի ջերմութիւնից - ընկճեց ինձ՝ 
4-ամեայ փոքրիկիս։ Մեծ դժուարութեամբ կարողացայ 

վեր յառնել լացուկոծից, մոխրակոյտերից, քարուքանդ 
եղած երբեմնի շէն ու շքեղ քաղաքի՝ Սպիտակի 
աւերակներից։ 

 Այսօր փորձում եմ ամէն գնով իմ լուման, իմ 
մասնիկը ներդնել՝ շէնացնելու իմ քաղաքը։ Աշխատում 
եմ Սպիտակի թիւ 2 հիմնական դպրոցում՝ որպես 
ֆրանսերէնի ուսուցչուհի, ինչպէս նաեւ Սպիտակի 
մշակոյթի տանը գործող «Յոյս Հայաստանի Համար» 
հայ-ֆրանսիական մշակոյթի կենտրոնում՝ որպէս 
պատասխանատու եւ ֆրանսերէնի ուսուցիչ։

 Այն անշահախնդիր սէրն ու նուիրուածութիւնը որ 
տածում եմ դէպի աշխատանքն ու աշակերտներս, ինձ ոյժ 
տուեցին նուիրուելու իմ ժողովրդին եւ կրթելու բազում 
մանուկների։

 Ահա՛ եւ մի մեծ առաքելութիւն, որն ի վերուստ է ինձ 
տրուած, ու ես շնորհակալ եմ Աստծուն, որ ես կրկին ջերմ 
ու հարազատ ընտանիք ունեմ։

ñçVÖäVr AyUâÑAåIAq
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cUÑAqGåUU CAéuëm âIÑUWñU 
uë AÇAñIWuëQIAq mAåGuëq$ 
ÜIå. muÜÑMÑ kAqyAKIAqU

«Apr JçdrBpVr äJÖVXòVr BrfrBLBrH xJjBp JÖ» - Evçbò 26. 19:

 1999 թուականի Սեպտեմբերի 22-23-ին, Երեւանում 
տեղի ունեցած Հայաստան-Սփիւռք Ա. Համաժողովին, 
Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան 
Նախկին Գործադիր Տնօրէն՝ Վեր. Դոկտ. Մովսէս Պ. 
Ճանպազեանը հետեւեալ յայտարարութիւնն արեց.

 «301 թ. մեր նախնիները ուխտ կնքեցին Յիսուս 
Քրիստոսի հետ: Եթէ մեր ժողովուրդը գործադրի այդ 
ուխտից մեզ բաժին հասած յանձնառութիւնը, այն 
ժամանակ Աստուած է°լ աւելի պիտի օրհնի մեր փոքր, 
բայց թանկագին ազգը, եւ այն օրհնութեան աղբիւր կը 
դարձնի ո՛չ միայն իր բոլոր զաւակների, այլեւ հարեւան 
բոլոր ազգերի ու համայն մարդկութեան համար: Մենք 
հաւատում ենք որ ա°յս է մեր ժողովրդի առաքելութիւնը, եւ 
ա°յս է մեր Հայկազեան ցեղի երկնատուր ճակատագիրը: 
Աստուած օրհնի° Հայաստանի Հանրապետութիւնը եւ մեր 
ազգի հայրենաբնակ ու արտերկրի բոլոր զաւակներին, 
հիմա° եւ յաւիտեան»:

 Երախտապարտ հայրենի ղեկավարութիւնը, 
հոգեհարազատ ընդունելով Վեր. Մ. Ճանպազեանի 
աստուածահաճոյ գործունէութիւնը ազգի պահպան-
ման, հաւատացեալ ժողովրդին հոգեկան ոյժ եւ 
խաղաղութիւն, բարոյական հարստութիւն եւ 
անաղարտութիւն ներշնչելու գործում, Հայաստանի 
եւ հայ ժողովրդի նուիրեալի մահուան հինգերորդ 
տարելիցի կապակցութեամբ (Սեպտեմբերի 26, 2005 թ.) 
Երեւանի թիւ 79 միջնակարգ դպրոցը անուանակոչեց 
«Երեւանի Մովսէս Ճանպազեանի անուան թիւ 79 
միջնակարգ դպրոց»:

 Սեպտեմբերի 3-ին այդ միջնակարգ դպրոցում 
տեղի ունեցաւ Մովսէս Ճանպազեանի կիսանդրիի 
բացումը: Քանդակի հեղինակն է նրա եղբայրը՝ 
արուեստագէտ Յակոբ Ճանպազեանը։ Բացմանը 
ներկայ էին Վեր. Ճանպազեանի կինը՝ Լուիզան, որդին՝ 
Վահագը, եղբայրը՝ Յակոբը, քոյրը՝ Անի Ճանպազեան-

âIiIcAEåuëQUëq

Ձախէն աջ՝ Տնօրէնու հի Քնարիկ Հայրապետեան, Յակոբ Ճանպազեան, Վահագ Ճանպազեան, Արք. Խաժակ Յակոբեան, Վեր. Մկրտիչ 
Մելքոնեան, Վեր. Դոկտ. Ռընէ Լեւոնեան, Վեր. Յովհաննէս Յովսէփեան, Յարու թ Ներսէսեան եւ Լու իզա Ճանպազեան։
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Հասըրճեանը, Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական 
Ընկերակցութեան Հայաստանի ներկայացուցիչ Յարութ 
Ներսէսեանը, Եւրասիայի Հայ Աւետ. Եկեղեցիների 
Միութեան նախագահ Վեր. Դոկտ. Ռընէ Լեւոնեանը, 
Հայաստանեայց Աւետ. եկեղեցու աւագ հոգևոր հովիւ 
Վեր. Մկրտիչ Մելքոնեանը, Երեւանի քաղաքապետի 
տեղակալ Արամ Սուքիասեանը, հանրակրթութեան 
վարչութեան պետ Աննա Ստեփանեանը, Կանադայի Հայ 
Առաք. Եկեղեցու թեմի նախկին առաջնորդ Խաժակ Արք. 
Յակոբեանը, Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան և 
Հայաստանեայց Աւետ. Եկեղեցիների աշխատակիցներ, 
ծառայողներ, ուսուցիչներ, ծնողներ, երեխաներ, հիւրեր 
տարբեր դպրոցներից եւ կազմակերպութիւններից:

 Հանդիսութիւնը սկսուեց ՀՀ եւ Մովսէս 
Ճանպազեանի անուան դպրոցի օրհներգով: Բացման 
խօսքով ներկաներին ողջունեց դպրոցի տնօրէն Քնարիկ 
Հայրապետեանը: Այնուհետեւ ելոյթներ ունեցան 
Վեր. Դոկտ. Ռընէ Լեւոնեանը, Յակոբ Ճանպազեանը, 
Արամ Սուքիասեանը, Լուիզա Ճանպազեանը, Խաժակ 
Արք. Յակոբեանը եւ այլք: Նրանք ներկայացրին Վեր. 
Ճանպազեանի կեանքն ու գործունէութիւնը, կարեւորեցին 
նրա ղեկավարութեամբ Հայաստանում եւ Արցախում 
Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան 
(ԱՀԱԸ) կողմից կատարուած հայրենանուէր 
ծառայութիւնները, Վեր. Ճանպազեանի՝ Հայաստան 
–Սփիւռք կապերի ամրապնդման, կրթութեան եւ այլ 
ասպարէզներում ունեցած մեծ դերի մասին:

 Կիսանդրիի հեղինակ, արուեստագէտ Յակոբ 
Ճանպազեանն իր խօսքում մասնաւորապէս ասաց. 
«Ազգային եւ հոգեւոր պայծառ գաղափարներով 
տոգորուած երիտասարդ Վեր. Մովսէս Ճանպազեանի՝ 
հիասքանչ տեսիլքով ու ճիգերով վերընձիւղուեցաւ 

Հայ Աւետ. համայնքը նորանկախացած հայրենիքի մէջ, 
ծնունդ առաւ նաեւ Հայաստանի Հայ Աւետարանչական 
Ընկերակցութիւնը, որ աստուածահաճոյ ու ազգանուէր 
իր 27-ամեայ աստիճանաւոր վերելքի ընթացքին, 
առաքելութեան եւ ծաղկազարդումին մէջ, ձեռք 
երկարեց աղէտեալներուն, չքաւորին, կարօտեալին, 
ուսանողին, Արցախի ու Հայրենիքի զաւակներուն եւ 
համայն մարդկութեան: Այո՛, Վեր Մովսէս Ճանպազեանի 
կեանքը եղաւ հանապազօրեայ պատարագ իր պաշտած 
ժողովուրդին եւ հայրենիքին համար. Այնճար հայաւանէն 
Պէյրութ, Դամասկոս ու մինչեւ Պրազիլ եւ Ամերիկայի 
Միացեալ Նահանգներ, Պոլիսէն մինչեւ Գանատա ու 
մինչեւ Մայր հայրենիք եւ Արցախ, ան գործեց անդադար, 
քարոզեց հաւատքով, դաստիարակեց ու դարբնեց հայ 
մարդը, անխոնջ եւ անդադար, մնալով խստապահանջ, 
նախ իր անձին եւ ապա իր շրջապատին: Մաշեցաւ 
դանդաղօրէն. ամբողջական նուիրումով իր կեանքը 
վերածեց լուռ ու կենդանի օրինակի մը՝ ազգային եւ 
հոգեւոր բարոյական աներեր հասկացողութեամբ»:

 Այնուհետեւ տեղի ունեցաւ կիսանդրիի քո-
ղազերծումը, որից յետոյ դպրոցի դահլիճում 
երեխաները ներկայացրին յուշ-ցերեկոյթ՝ նուիրուած 
Վեր. Ճանպազեանի յիշատակին: Ցուցադրուեց նաեւ 
Հայաստանում եւ Արցախում Վեր. Ճանպազեանի 
գործունէութեան վերաբերեալ ֆիլմը: 

 Վեր. Ճանպազեանի մահով հայ ժողովուրդը 
կորցրեց մեծ հայի, որը հաւատարմօրէն ծառայեց 
Աստծուն ու ժողովրդին, եւ իր թանկագին լուման 
ներդրեց Տիրոջ եւ ազգի գանձանակի մէջ՝ մոռանալով 
ինքն իրեն, իր անձը, իր սեփական կարիքները: Նա 
այն հազուագիւտ անձանցից էր, որոնք օրհնութիւն են 
դառնում իրենց ծնող ժողովրդի համար:

 Անկարելի է թուարկել այն բոլոր ծառայութիւնները, 
որ մեծ նուիրումով կատարել է Մ. Ճանպազեանը: Նա 
գիտէր որ ինքը միայն իր ժամանակի համար չէր գործում, 
այլ նաեւ ապագայի համար: Վեր. Ճանպազեանը քաջ 
գիտակցում էր, որ աշխարհի բոլոր հայերը մի օր կը 
դառնան մէկ ազգ, որի հայրենիքը Հայաստանն է, եւ այս 
երկուսը մէկ դրօշի՝ հայկական եռագոյնի ներքոյ:

ArHçBrVd mAåâuoIAq
AeAO-V eBpBÖäBrV 

nBÖrBlVíjV nBnvíXV òBçävíjBç

âIiIcAEåuëQUëq



CAqCIå iA. âAåU quoImCIå-GIcâImCIå 2018 QUë 68 ■ 19

e.A.e.Y.-U WUAqUÑâ
SuiuÜO WuÑ AqkIWuÑU mMÄ

18-19 evdäJnDJç 2018

 Ժողովի առաջին նիստէն առաջ, կարճ Յիշատակի 
Պաշտօն մը կատարուեցաւ այն եօթը Հայ Աւետ. 
հովիւներուն համար, որոնք ի Տէր ննջեցին 2017-2018 
տարեշրջանին:

 Ժողովը շնորհակալութեամբ ընդունեց Խորհուրդի 
Նախագահ` Վեր. Պերճ Ճամպազեանի, Գործադիր Տնօրէն՝ 
Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեանի, եւ Գանձապահ՝Դոկտ. 
Նուրհան Հելվասեանի գրաւոր եւ բերանացի 
տեղեկագիրները, ինչպէս նաեւ ՀԱՀԽ-ի անդամ եօթը 
եկեղեցական Միութեանց եւ կազմակերպութիւններուն 
բերանացի տեղեկատուութիւնները: 

 Ժողովի խորհրդածութեանց նիւթ դարձան եւ 
որոշումներ տրուեցան հետեւեալ նիւթերու մասին.

 1. Դիւանի անդամներուն ընտրութիւնը:1. Դիւանի անդամներուն ընտրութիւնը: Ըստ 
անցեալի աւանդութեան, դիւանի ընտրութիւնը 
եղած է ՀԱՀԽ-ի հիմնադիր եկեղեցական Միութեանց 
ներկայացուցիչներէն, այսինքն՝ Մերձաւոր Արեւելքի, 

Ֆրանսայի եւ Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետ. 
Միութիւններէն: ՀԱՀԽ-ի կանոնագրի համաձայն, 
դիւանի անդամները կրնան ընտրուիլ Խորհուրդի անդամ 
Միութիւններու ներկայացուցիչներէն: 

 Խորհուրդը որոշեց, դիւանի ընտրութիւնները 
կատարել կանոնագրի համաձայն՝ ՀԱՀԽ-ի բոլոր անդամ 
Միութիւններէն՝: 

 2. Երկխօսութիւն Մայր Աթոռ Ս. 2. Երկխօսութիւն Մայր Աթոռ Ս. 
Էջմիածինի հետ: Էջմիածինի հետ: Թէեւ ՀԱՀԽ-ի եւ Ս. Էջմիածինի 
փոխյարաբերութիւնները եղած են սիրալիր, 
բայց 2017-2018 տարեշրջանին երկխօսութեան 
հանդիպումներ տեղի ունեցած չեն: Խորհուրդը 
յայտնեց իր պատրաստակամութիւնը՝ վերսկսելու 
երկխօսութիւնը՝ երբ Մայր Աթոռը պատրաստ 
ըլլայ նոյն որոշման յանգելու:

 3. Վերագնահատում Աւետարանչականի 3. Վերագնահատում Աւետարանչականի 
Հարիւրամեակի Տօնակատարութեանց:Հարիւրամեակի Տօնակատարութեանց: 2017-2018 

 Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդը (ՀԱՀԽ) իր լիանիստ ժողովը գումարեց Լոս Անճելոսի Հայ 
Աւետ. Միացեալ Եկեղեցւոյ մէջ 18-19 Հոկտեմբեր 2018-ին:

Նստած, ձախէն աջ՝ Դոկտ. Նազարէթ Տարագճեան, Տիար Զաւէն Խանճեան, Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թու թիկեան, Վեր. Պերճ Ճամպազեան, Վեր. Յովէլ Միքայէլեան, Տիկ. Ճոյս 
Փիլիպպոսեան-Սթայն:

Ետեւի շարք, ձախէն աջ` Վեր. Աւետիք Խաչատրեան (հիւր), Վեր. Յովհաննէս Յովսէփեան (հիւր), Վեր. Մկրտիչ Մելքոնեան, Վեր. Յարու թիւն Սէլիմե ան, Վեր. Դոկտ. Ռընէ 
Լեւոնեան, Վեր. Ժիլպեր Լեւոնեան, Վեր. Ալպերթ Փայտեան, Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեան, Վեր. Վաչէ Էքմէքճեան:
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տարեշրջանին Հայ Աւետ. բոլոր եկեղեցական 
Միութիւնները մասնակից դարձան Ամերիկայի Հայ 
Աւետարանչական Ընկերակցութեան հարիւրամեայ 
տարեդարձի տօնակատարութեանց: Խորհուրդը վերա-
գնահատումի առարկայ դարձուց սոյն տօնախմբումները: 
Եղան կարգ մը թելադրութիւններ: Սակայն ընդհանուր 
տպաւորութիւնները դրական ըլլալով՝ Խորհուրդը իր 
խոր գնահատանքը արձանագրեց Աւետարանչականի 
հոգաբարձութեան եւ Գործադիր Տնօրէնին սոյն 
տօնախմբումները կազմակերպելու եւ ի գործ դնելու 
իրենց դերին համար:

 4. Թափուր բեմերու տագնապը:4. Թափուր բեմերու տագնապը: Հայ Աւետ. հոգեւոր 
հովիւներու ներկայ թիւերու պակասը ստեղծած է թափուր 
բեմերու տագնապը քիչ մը ամէն տեղ, բայց յատկապէս 
Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետ. Միութեան մէջ: 
Խորհուրդը երկար խորհրդակցութեանց նիւթ դարձուց այս 
հարցը: Թէեւ անմիջական լուծումներ չառաջարկուեցան, 
բայց ապագայի նկատմամբ եղան որոշ թելադրութիւններ: 
Դիտել տրուեցաւ որ սոյն տագնապի լուծումը մեծապէս 
աղերս ունի մեր եկեղեցական մարմիններու եւ 
երիտասարդական կազմակերպութիւններու հոգեւոր 
վերածնունդի անհրաժեշտութեան հետ:

 5. Հայ Աւետարանական Միացեալ հեղինակութեան  5. Հայ Աւետարանական Միացեալ հեղինակութեան 
կարելիութիւններ: կարելիութիւններ: Յանձնախումբ մը նշանակուած էր այս 
հարցը քննելու: Ան պիտի շարունակէ իրեն վստահուած 
պարտականութիւնը եւ Գործադիր Յանձնախումբի 
յառաջիկայ 17-18 Հոկտեմբեր 2019-ի ժողովին իր 
տեղեկագիրը պիտի ներկայացնէ:

 6. Միութենական համագումարներուն քոյր  6. Միութենական համագումարներուն քոյր 
Միութիւններէ ներկայացուցիչի մը մասնակցութիւնը: Միութիւններէ ներկայացուցիչի մը մասնակցութիւնը: 
Առաջարկուեցաւ որ ՀԱՀԽ-ի որեւէ եկեղեցական 
Միութեան տարեկան համագումարին մասնակցի 
իւրաքանչիւր քոյր եկեղեցական Միութիւններէ 
նշանակուած ներկայացուցիչ մը: Խորհուրդը այս 
առաջարկը օգտակար համարեց, սակայն անոր 
գործադրութիւնը թողուց եկեղեցական Միութիւններուն:

 7. Վերագնահատում՝ 2018-ի Համա-Աւետարանական  7. Վերագնահատում՝ 2018-ի Համա-Աւետարանական 
Երիտասարդաց Համագումարին:Երիտասարդաց Համագումարին: Վերագնահատումի 
առարկայ դարձաւ Հայաստանի մէջ 2-16 Օգոստոս 2018 
թուականին տեղի ունեցած Համա-Աւետարանական 
Երիտասարդաց Համագումարը: Բոլոր Միութիւններէն 
եկած վկայութիւնները կը դրուատէին սոյն համագումարը: 
Անկէ բխած 30 առաջարկները մեծապէս տպաւորեցին 
Խորհուրդի անդամները: Խորհուրդը որոշեց որ 
եկեղեցական հինգ Միութիւնները յանձնարարեն 
իրենց պատկան եկեղեցիներուն որ լրջօրէն աղօթքի եւ 
սերտողութեան նիւթ դարձնեն եղած առաջարկները: 

Խորհուրդը նաեւ խնդրեց Վեր. Մկրտիչ Մելքոնեանէն 
որ ծրագիր մը պատրաստէ եկեղեցիներուն համար՝ 
մասնակցելու Համա-Աւետարանական հովիւներու, 
աշխարհական առաջնորդներու եւ երիտասարդներու 
համաժողովի մը, խորհրդածելու երիտասարդներուն 
առաջարկներու մասին: Խորհուրդը նաեւ որոշեց որ 
այս համաժողովը տեղի ունենայ Հայաստանի մէջ 2020 
թուականի Օգոստոս ամսուան առաջին շաբաթը:

 8. ՀԱՀԽ-ի անձեռնմխելի հիմնադրամի  8. ՀԱՀԽ-ի անձեռնմխելի հիմնադրամի 
իրավիճակը:իրավիճակը: ՀԱՀԽ-ը Աւետարանչական Միութեան 
մօտ պահ դրուած անձեռնմխելի հիմնադրամ մը ունի: 
Ներկայիս Աւետարանչականը իր մօտ դրուած այդ 
հիմնադրամները խտացնելու ծրագրի գործընթացքի մէջ 
ըլլալով՝ կ'առաջարկէ նոյնը ընել ՀԱՀԽ-ի հիմնադրամին 
հետեւեալ հասկացողութեամբ, որ ա). այդ գումարը 
գործածուի սոսկ ՀԱՀԽ-ի յատուկ նպատակներու համար. 
բ). Հիմնադրամի պահպանումի եւ շահարկումի համար 
Աւետարանչականը իր սիրայօժար ծառայութիւնը 
պիտի մատուցանէ. գ). Ապագային ՀԱՀԽ-ը որեւէ 
ատեն ազատ ըլլայ այդ գումարը մասամբ կամ լիովին 
ետ առնելու: Խորհուրդը միաձայնութեամբ ընդունեց 
Աւետարանչականի ներկայացուցած առաջարկը:

 9. Դիւանի ընտրութիւն: 9. Դիւանի ընտրութիւն: 2019-2020 տարեշրջանի 
համար ընտրուեցան հետեւեալները.- Վեր. Յովէլ 
Միքայէլեան՝ Նախագահ, Վեր. Ալպերթ Փայտեան՝ Փոխ 
Նախագահ, Վեր. Յարութիւն Սէլիմեան՝ Ատենադպիր, 
Դոկտ. Նուրհան Հելվասեան՝ Գանձապահ, իսկ Վեր. 
Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան պիտի շարունակէ իր 
պաշտօնը որպէս Գործադիր Տնօրէն:

10. Փակման խօսք:10. Փակման խօսք: Փակման խօսքը ըրաւ Խորհուրդի 
Գործադիր Տնօրէն Վեր. Վահան Թութիկեան, որ 
Խորհուրդի կողմէ իր շնորհակալութիւնը յայտնեց 
նախորդ դիւանին, շնորհաւորեց նորընտիր դիւանի 
անդամները: Անգամ մը եւս խնդրեց որ Խորհուրդի բոլոր 
անդամները վառ պահեն իրարու միջեւ հաղորդակցական 
կապերը: Ան նաեւ շնորհակալութիւն յայտնեց հիւրընկալ 
եկեղեցիին, Լոս Անճելոսի Միացեալ Հայ Աւետ. 
Եկեղեցիին: Հուսկ, փառաբանութեան երգէն ետք՝ ան 
աղօթքով մը փակեց ժողովը, Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 19-ին, 
ժամը 5-ին:
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 2018 թ-ի Օգոստոսի 2-16–ը Հայաստանում 
անցկացուեց Համաշխարհային Համաաւետարանական 
Երիտասարդական Համագումար, որին ներկայ 
էին երիտասարդներ աշխարհի 15 երկրներից: 
Համագումարին մասնակցեցին 141 երիտասարդներ 
եւ առաջնորդներ ամբողջ աշխարհից: Համագումարը 
կազմակերպուել էր Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական 
Ընկերակցութեան 100-ամեակի առիթով, որը 
հիմնադրուել է 1918 թ-ի Եղեռնից յետոյ՝հայ համայնքին 
օգնելու նպատակով, այդքան ծանր դժբախտութիւնից 
յետոյ:

 Համագումարը բաժանուած էր երեք փուլերի.- 
ճանաչողական ճանապարհորդութիւններ Հայաս-
տանում, հոգևոր համագումար Հանքաւանի «Շողիկ» 
ճամբարում եւ առաքելական նախագծեր Հայաստանի 
տարբեր շրջաններում:

 Առաջին փուլը կայանում էր նրանում, որ 
երիտասարդութիւնը աշխարհի տարբեր երկրներից 
ծանօթանար հայրենիքի հոգեւոր ժառանգութեան հետ: 
Դրա հետ կապուած՝մենք այցելեցինք այնպիսի հոգեւոր 
կենտրոններ, ինչպիսիք են Էջմիածինը, Խոր Վիրապը, 
Տաթեւը եւ այլ պատմական եւ արժէքաւոր վայրեր՝ մեր 
ժողովրդի համար: Այս փուլին կարելի է միացնել նաեւ 
ծանօթացումը հայկական բազմադարեայ մշակոյթի 
հետ, հայկական խոհանոցի հետ, սովորութիւններին եւ 
պարերին:

 Երկրորդ փուլը ինքնին հոգեւոր համագումար էր, որը 
անցկացուեց Հանքաւանի «Շողիկ» ճամբարում: Մի քանի 
օրերի ընթացքում երիտասարդները ուսումնասիրեցին 
Պօղոս Առաքեալի Երկրորդ Թուղթը՝գրուած Տիմոթէոսին: 
Շօշափուեցին գործնական հարցեր, որոնք կ’օգնեն 
երիտասարդներին աւելի մեծ պատասխանատուութեամբ 
վերաբերուել իրենց հոգեւոր կեանքին եւ կիրառել 
ուսումնասիրուած նիւթերը իրենց կեանքում:

 Համագումարի երրորդ փուլը միսիոներական 
նախագծերի իրականացումն էր՝ Հայաստանի 
տարբեր շրջաններում: Այդ նախագծի իրականացման 
համար Հայաստանի 27 քաղաքներում եւ գիւղերում 
կազմակերպուել էին տարբեր միջոցառումներ 
գործնական բնոյթի: Այս փուլում երիտասարդները 
առաջնորդների հետ զբաղուում էին տարբեր ֆիզիկական 
աշխատանքների կազմակերպմամբ.- տների վերանո-

րոգում, պատերի, սպորտդահլիճի ներկում, տարածքի 
մաքրում, բերքահաւաք եւ շատ այլ բաներ: Բացի դրանից 
զբաղուում էին ծերերին այցելութեամբ, կազմակերպում 
էին եւ անց էին կացնում ամառային մանկական 
ճամբարներ: Այդ միջոցառումները ցոյց էին տալիս 
Աստծոյ սէրը մարդկանց հանդէպ՝ գործով:

 Վերադառնալով «Շողիկ» ճամբար, բոլոր 
խմբերի առաջնորդները կիսուեցին իրենց 
տպաւորութիւններով՝իրականացուած նախագծերի 
մասին: Բոլորը ստացան մեծ շինութիւն լսուած 
վկայութիւններից եւ կատարուած աշխատանքների 
մասշտաբից այդքան կարճ ժամկէտում:

 Մթնոլորտը ճամբարում այնքան ընկերական եւ 
եղբայրական էր, որ խօսքերով դա փոխանցելն անհնար է: 
Ահա՛թէ ի՛նչ է ասում մասնակիցներից մէկը Մոսկուայից՝ 
Սուսաննա Վանիեւան. «Ուզում եմ շնորհակալութիւն 
յայտնել Աստծուն այդ հիանալի հնարաւորութեան 
համար: Շնորհակալութիւն բոլոր կազմակերպիչներին 
այդքան յագեցած ծրագրի համար: Դա իմ առաջին 
ճամբորդութիւնն էր Հայաստան, եւ այն դարձաւ 
ամենայիշարժանը ինձ համար՝ շնորհիւ ձեզ: Ես ստացայ 
առատ օրհնութիւններ եւ գիտելիքներ ճամբարում, ձեռք 
բերեցի շատ եղբայրներ եւ քոյրեր աշխարհի տարբեր 
անկիւններից, որը ինձ շատ ոգեշնչում է: Փա՜ռք մեր 
Ամենակարող Տիրոջը՝ Յիսուս Քրիստոսին, իր սիրոյ եւ 
ողորմութեան համար մեր հանդէպ»:

 Յակոբ Դաւոյեանը, նոյնպես մասնակիցներից 
մէկը՝Երեւանից, աւելացնում է. «Ամէն բան անցաւ շատ 
լաւ: Ինձ դուր եկաւ այցելել տարբեր վայրեր եւ շատ 
բան իմանալ մեր մշակոյթի մասին: Համագումարին 
ես սովորեցի թէ ինչպիսին պիտի լինի Աստծոյ ծառան, 
եւ փառք Աստծուն որ համագումարի քարոզիչները 
շատ լաւ բացատրեցին դա: Շատ տպաւորուած եմ 
նրանով, որ մնացած ընկերներիս հետ աշխատեցի 
Աստծոյ փառքի համար»:

 Համագումարի վերջին օրը՝ բոլոր մասնակիցները 
ցանկութիւն յայտնեցին ամէն տարի ունենալ նման 
հանդիպումներ, քանի որ դրանք շատ ոգեշնչում են եւ 
յագեցնում են երիտասարդների հոգեւոր կեանքը:
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 ÜJçpVtJXvá JçdrBívç eöçnNr nJç ÖäBêBb DvXvç DBçVòrJçP, VçBíBnD nJrò 
nJLV fBçê dçrBrò äBX RN BçHJöò dBçJXV# N LBrvrò nvÉrBX: AíB!j, dBçJXV N...:

 mJrò HTvíBç d’PnDÉrJrò VÖçBpJXBêVrJçvír nvÉBêvínP, vçváfJäJí Brvrò 
AÖävíbvp fLöç DBLvídvá IFVzävÖV FJçvíRJrNr BLBäBFçvíJêBr, cBçnVç 
bváNr BrêBr Jí BrdN Jäò víçVt tBä fçBtòrJçví BdBrBäJÖ JjBr: CBpê VçJrò 
BX dçrBr òçVÖävrJBrJçvíÖ fBnBç PÖJX. «cBçJXV? N víçBrBX ïçdBçBç BpÖòBr 
nJb ÖNç, BpHxBï DBçVòrJç ví fvFJívç trvçfrJç»...:

 ApÖzVÖV nvÉBêvínrJçP BzBêvpê Jr BzJçBZävíRJBr: IRN dP dBçbJrò RN 
JçdrBívç eBpçP zBçäBívç N nJLV BpH BnNrP äBX, dP ÖZBXVrò: IçBZäBFVävíRJBr 
zBdBÖP ïBÖär N BrhrBÖNç dJBròV nP: c’PrHvírVrò JçdrBpVr DBçVòrJçP, dP 
áBpJXJrò LBrvrò, ví dP áBçTvíVrò nVBpr PrHvírVX: 

 AÖävíBb dP tBçvírBdNç fçBtòrJç FvçbJX oBdvDV ÖJçvírHVr fBnBç,  BnNr 
öç JçdVròNr nBrBrBp äJjBêrJXvá: CBpê BäJr nP Jäò VÖçBpJXBêVò áBçTvíJêBr 
BpÖ fçBtòVr, TvjvávíçHP ÖdÖBí LBpr BçfBnBçfJX Jí víçVt DBrJçví êBrdBX: 
yBçBFBr rvprP xN? nJLV fBnBç BX: AÖävíBb nJLV jçdBb N «JçdVròV fBêP», 
nJrò tBçvírBd dP ÖäBrBrò rVíRBdBr RN fvFJívç BÉBä öçfrvíRVírrJç, DBpê 
dP áBçTvíVrò Brvrê ví dP HTFvfVrò: mVtä víçVt DBrJç zNäò Jr nJLV...:

 SBnBrBd dP áBärJrò$ dBçHBXvá BnNr äJÖBd FVçò, DBpê fJÉví Jrò 
ÖzBÉJXN Bpr BnDvjÅ BÉBävíRVírP Lvç d’PrbBpN AÖävíBbBtvírxP: mJrò dP 
dJçBdçJrò nJç nVäòP äBçDJç PrRJçêvínrJçvá, DBpê nJç fvFJívç dJBròP xV 
ÖrBrVç RBçn nBrBrBpvá, ví «JçNdvíBr nBrBrBr» d’BíçvíV: wdBçJrBXvá 
VíçBêrJX êBçH ÖäBêvíBbrJçP, BrLFBp dP nrBrò nJç nNÅ dBäBçvívj evFVVr 
FvçbvírNvíRJBr: ADçBfBnV ÖJçvírHP VrdBí BpÖ nJjòVr nNÅ, Jí Ñ. EVçòP 
d’BLHBçBçN vç áJçÅVr öçJçvír$ òçVÖävrJBrJçr BX zVäV VprBr rvpr bvíjBdVr 
nNÅ:

 uíÖäV LFvítBrB#rò, RvíJ#rò AÖävíbnN ÖäBêvíBb LBrBLBr DBçVòrJçP, 
ví LBrvrò BçTJívçJ#rò: mJç ZvÖäváBrvíRJBr Jí LjÅvínV BjöRòrJçNr Jäò$ 
CBçhçJBXP Vç DBçvíRJBnD nJLV zVäV trvçfN ÑBjnvÖJçFvíVr ïvçhBÉvíRVírP, 
vçzNÖLV BnNr BäJr öçfrBDBrJrò âNçP ví DrBí xnvÉrBrò Brvç DvXvç 
DBçJçBçvíRVírrJçP:

wmuÇqA#qñ âMåuÄ 
CAåIåAåuëQUëqqIåO

«u#á Vn BrhÖ, öçfrN# âNçP, Jí Brvç DvXvç 
DBçJçBçvíRVírrJçP nV# nvÉrBç» - ÑBjn. 103. 2:
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