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De tous temps, le besoin de Conducteurs spi-
rituels, de Pasteurs, de Bergers a été un sujet 
de préoccupation et parfois même d'inquiétude 
dans le monde chrétien. Ce besoin existait déjà 
du temps de Jésus.

Cette question est actuelle et brûlante dans 
toutes les familles d'églises en ce début du 
XXIème siècle. Quel va être l'avenir des églises 
évangéliques arméniennes dans cinq ans, dans 
dix ans et plus ? Qui va prendre le relais des pas-
teurs, dont certains sont déjà à l'âge de la retraite 
et qui servent toujours dans les paroisses ?

Remontons le temps et mettons-nous à l'écoute 
de l'histoire de notre Union d'Églises.
Pour moi, l'aventure la plus inattendue et la plus 
exceptionnelle de ma vie va débuter le dimanche 
12 Octobre 1969 au culte de la petite assemblée 
de la paroisse de Saint Loup à Marseille présidé 
par le Pasteur Israël Aprahamian.
Le soir de ce même jour, je prends le train de nuit 
qui va me conduire à Paris, afi n de rejoindre au 
petit matin la Faculté de théologie de Vaux sur 
Seine où je vais démarrer quatre années d'études 
enrichissantes.
Ce culte est resté gravé dans ma mémoire. Ce 
sera mon culte d'au revoir à mon Église locale, 
avant de commencer ma formation de pasteur. 
Tous mes frères et sœurs m'entourent de leur af-
fection et de leurs prières.
Entre le Pasteur Aprahamian et moi, il y a un écart 
d'âge de 43 ans : deux générations.
La plupart des pasteurs d'alors sont à l'âge de la 
retraite. Chaque église locale se préoccupe pour 
son avenir et pour l'avenir de l'Union. Aucune re-
lève pastorale n'est en vue. Aucun étudiant en 
théologie ne se prépare pour prendre le relais 
des pasteurs actuels.
Qu'est-ce qui a déclenché soudainement cette 
avalanche de nouvelles vocations, qui a eu pour 
résultat qu'en l'espace de quelques années, 
toutes les paroisses de l'Union de France vont 
avoir de jeunes Pasteurs ?
LA PRIÈRE : «Seigneur envoie des ouvriers dans 
ta moisson.»

Je reviens à cette petite paroisse de Saint Loup. 
Quelle était sa composition ? Dix personnes 
âgées, dix adolescents bouillants qui venaient 
de se convertir lors du camp U.C.J.A. de la Fon-
tanelle et dix adultes. C'était, à l'époque, la plus 
petite paroisse de l'Union.
Mais un feu brûlait au plus profond de ce Pasteur 
déjà âgé. Ce même feu animait le petit groupe 
de prières de ces dix sœurs âgées qui se ras-
semblaient chaque mardi après-midi pour prier : 
«Seigneur envoie des ouvriers dans ta moisson.» 

Elles ont prié avec persévérance pour que Dieu 
suscite dans cette minorité d'adolescents des 
serviteurs et des servantes pour Son Église. Les 
fruits n'ont pas été immédiats.
Mais trois ans plus tard, Dieu va répondre à leur 
cri de détresse. De 1969 à 1983, Dieu va susciter 
au sein de ce petit troupeau sept jeunes qui vont 
faire des études de théologie. Deux jeunes fi lles 
de ce groupe deviendront épouses de pasteurs.

Bien sûr qu'avec la prière, qui est le levier de 
l'action du Saint Esprit, il y a eu le service fi dèle 
dans l'église, dans les centres de vacances. Il y 
a eu le discernement spirituel des responsables 
de l'Union. Il y a eu l'obéissance et la consécra-
tion de ces jeunes garçons et de ces jeunes fi lles 
qui ont répondu à l'appel de Dieu. Il y a eu le rôle 
important des centres de formation théologique, 
tels que Vaux sur Seine, Nogent, Emmaüs, Aix en 
Provence… !

N'oublions pas que Christ est le Chef de l'Église 
et que c'est LUI qui bâtit Son Église.
Ne nous résignons pas à ce que nous voyons 
avec nos yeux humains.
En ces temps de pénurie, recherchons la face de 
Dieu. Écoutons ce qu'Il veut nous dire dans ces 
périodes de désert. Laissons-nous remettre en 
question et obéissons à Sa voix.
N'est-ce pas Lui qui a promis : «Je mettrai un 
chemin dans le désert et des fl euves dans les 
lieux arides.» 
Esaïe 43:19 ?

Alors... PRIONS !

Pasteur Gilbert
LÉONIAN
Alfortville 
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Tu es destiné aux exploits

Si vous reconnaissez et 
accomplissez les tâches 
que Dieu vous a confi ées, 
alors vous vous libérez 
d'un sentiment d'échec, 
et cessez de vous inquié-
ter de ce que pensent les 
autres. Pourquoi ? Parce 
que l’estime de soi ne dé-
pend plus des gens mais 
de Dieu ! D'où viennent 
vos capacités ? De Dieu !
Malgré tout, vous de-
vez accomplir les trois 
choses suivantes :

Évaluez vos talents 
avec honnêteté, en 
ayant conscience 
de vos limites.
Évaluez sincèrement vos 
forces et vos faiblesses. 
Posez-vous les questions 
qui fâchent et soyez prêts 
à accepter les réponses, 
même si elles impliquent 
parfois de renoncer. Mi-
chael Novak écrit : «Dieu 
sait ce qu’il y a en nous 
car c’est lui qui l’y a placé. 
Et il nous demande d’en 
faire quelque chose». 

Chacun(e) de nous a 
reçu un appel dans sa 
vie, et le bonheur ap-
partient à celles et ceux 
qui le trouvent et le ré-
alisent.

Laissez Dieu vous 
travailler.
Le potier amateur limite 
souvent le potentiel de 
l'argile en n’y voyant 
qu’un pot de fl eur. Mais 
un maître potier voit 
bien plus loin et sait tout 
ce qu'il est capable de 
devenir. Observez-le : 
il n'impose pas simple-

ment une forme à l'argile, 
il libère la forme qui est 
déjà en elle. C'est ce que 
Dieu fait avec nous.

Sachez reconnaître 
votre source.
Pour accomplir votre 
mission, commencez par 
identifi er les désirs que 
Dieu a placés en vous. 
«Car c'est Dieu qui opère 
en vous le vouloir et le 
faire selon son dessein 
bienveillant». Qui opère 
en vous ? Dieu ! 
D'où viennent vos désirs ? 
De Dieu ! 

D'où viennent vos capaci-
tés ? De Dieu !

Mes vœux pour nous et 
notre Eglise pour cette 
année sont :
Que notre priorité, cette 
année, soit de marcher 
avec Dieu.
Que chacun d’entre nous 
puisse trouver sa place 
dans l’Église et se mette 
au travail pour le Sei-
gneur.
Que nous puissions être 
en bonne santé physique 
et spirituelle.
Que notre Eglise puisse 
rayonner par son témoi-
gnage dans Alfortville et 
au-delà. 

Jacques KASSARDJIAN

Le thème qui a été choisi pour 
cette soirée est «Tu es destiné 
aux exploits», une belle phrase 
et un bel encouragement, 
mais qui peut nous pousser 
à nous demander si cela est 
vrai. Après tout, sommes-nous 
vraiment tous destinés à ac-
complir des exploits ? Per-
sonnellement, lorsque je me 
regarde, je n’ai pas vraiment 
l’impression que cette phrase 
soit vraie pour moi. Je ne suis 
pas un sportif, je ne serai ja-
mais champion du monde ou 
champion olympique, je ne 
suis pas non plus un surdoué 
des sciences comme Elon 
Musk qui va bientôt envoyer 
un touriste dans l’espace 
avec sa société Space-X, et 
encore moins un surdoué de 

la fi nance… Alors, vraiment, 
quels exploits pourrais-je 
bien accomplir ? Et bien pour 
répondre à cette question je 
vous propose de décortiquer 
un peu cette phrase  : «Tu es 
destiné aux exploits».

«Tu», c’est le premier élé-
ment de cette phrase, c’est 
aussi le plus petit, mais c’est 
un des plus importants. Sa 
place elle-même est impor-
tante, parce qu’elle nous parle 
de la manière dont Dieu nous 
voit. Lorsque je vous regarde, 
moi, je vois une foule. Peut-
être y’a-t-il quelques visages 
connus qui se dégagent, mais 
en vous regardant d’un re-
gard, je vois surtout une foule, 
une masse de personnes as-

sises devant moi. Mais lorsque 
Dieu vous regarde, lui il ne voit 
pas une masse, il voit une 
succession d’individus, de 
personnes qu’il connaît et qu’il 
aime chacune d’une manière 
particulière. 
Lorsque Dieu regarde cette 
salle ce soir, il me voit moi, il 
te voit toi, et Dieu nous connaît 
tous de manière parfaite, et 
depuis longtemps, comme 
nous le dit le texte de Jéré-
mie 1.5 : «Avant de te former 
dans le ventre de ta mère, je 
te connaissais, et avant que tu 
naisses, je t'avais consacré, je 
t'avais désigné prophète pour 
les nations.» Ce que Dieu dit 
à Jérémie est vrai pour cha-
cun d’entre nous, Dieu nous 
connaissait avant même 

Vœux pour la nouvelle année
«Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le 
faire selon son dessein bienveillant» (Ph 2 : 13)

>>

Jacques KASSAR
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que nous soyons nés et il 
avait des projets pour nous !

Le deuxième mot sur lequel je 
voudrais m’attarder est «des-
tiné». Mais de quoi parle-t-on 
ici  ? Est-ce un destin qui est 
écrit à l’avance, auquel on ne 
peut pas échapper ? 
Il faut comprendre que 
lorsque la Bible parle de des-
tinée c’est pour parler des 
projets que Dieu a pour l’hu-
manité et que cela nous dit 
quelque chose de fort et de 
beau : Dieu a des projets pour 
chacun d’entre nous ! C’est 
ce que l’on voit dans un autre 
texte du livre de Jérémie au 
chapitre 29, verset 11 : «En 
eff et, moi, je connais les pro-
jets que je forme pour vous, 
déclare l'Éternel, projets de 
paix et non de malheur, afi n 
de vous donner un avenir et 
de l'espérance.»
Comme pour Jérémie, Dieu 
a des projets pour moi, mais, 
à quel moment ces projets 
deviennent-ils ma destinée ? 
Ces projets, c’est ce que Dieu 
a pour moi, des choses qu’il 
veut me donner, des choses 
qu’il veut me faire vivre… Mais 
alors comment faire pour vrai-
ment les vivre ? La réponse est 
simple, mais elle est effi  cace, il 
faut le suivre. Pour vous don-
ner un exemple, c’est comme 
si l’un de mes amis m’appelait 
pour me dire qu’il a un super 
projet et qu’il a pensé à moi 
pour que nous le réalisions 
ensemble. Il m’explique tout, 
mais à la fi n c’est à moi de lui 
dire si je veux réaliser ce pro-
jet avec lui ou pas. Avec Dieu 
c’est la même chose. Ces pro-
jets qu’il a pour moi, pour toi, il 
ne veut pas seulement qu’on 
les réalise, il veut les réaliser 
avec nous, et c’est à nous de 
choisir si l’on veut le faire ou 
pas ! Les projets de Dieu ce 
sont des projets de paix et 
non de malheur, ce sont les 
projets qui sont formés par 
celui qui m’a créé et qui me 
connaît mieux que personne, 
alors ce sont des projets qui 
me correspondent, qui cor-
respondent à ma personnali-
té, à mes talents, et qui vont 
me permettre de m’épanouir.

Et enfi n, attardons-nous sur 
les exploits. Quels sont les 
exploits dont nous parlons ici ? 
Est-ce que ce sont des exploits 
du style de ceux que j’évoquais 
plus haut, qui vont impression-
ner tout le monde et m’ap-
porter la gloire et la richesse ? 
Ou bien est-ce autre chose ? 
Regardons ensemble de quoi 
parle la Bible lorsqu’elle parle 
d’exploit. Quels sont les ex-
ploits que nous voyons dans 
la parole de Dieu ? J’en citerai 
quelques uns :
■ Le peuple d’Israël qui fait 
tomber la muraille de Jéricho.
■ Gédéon qui se dresse contre 
les madianites.
■ Jésus, qui par ses miracles 
rend la vue aux aveugles, 
guérit les malades et ressus-
cite les morts.
■ Les apôtres qui vont jusqu’au 
bout du monde pour répandre 
l’Évangile, jusqu’à subir les 
coups, la prison, et même la 
mort.

À la lumière de ces exemples, 
nous voyons que dans la 
Bible, quelqu’un accomplit 
un exploit lorsqu’il fait la vo-
lonté de Dieu et que Dieu agit 
à travers lui. Les exploits se-
lon la Bible arrivent lorsque 
quelqu’un ose s’engager 
pour la cause de Dieu. Alors, 
chaque fois que l’on s’engage 
pour proclamer notre foi, sans 
la cacher, chaque fois que l’on 
s’implique pour aimer ceux 
qui nous entourent, même 
ceux qui ne nous aiment pas, 
que l’on se bat pour plus de 
justice, que l’on se mouille 
pour répandre l’Évangile nous 
faisons de petits exploits, et 
d’étape en étape Dieu nous 
dirige vers des exploits plus 

grands encore ! Parce que 
Dieu sait bien mieux que moi 
ce dont je suis réellement 
capable, et les projets vers 
lesquels il veut me conduire 
sont bien plus grands que 
ceux que je suis en train de 
réaliser aujourd’hui. Dieu veut 
aussi révéler ton potentiel, 
pour qu’ensemble, lui et toi 
vous puissiez réaliser les ex-
ploits auxquels il t’a destiné. 
Et d’ailleurs la Bible le dit elle-
même  : «Avec Dieu nous fe-
rons des exploits» Ps 60.12.

Mais le plus grand exploit dont 
la Bible nous parle, c’est un 
exploit que nous ne sommes 
pas appelés à reproduire, mais 
à comprendre, dans tout son 
sens et dans toute sa force. 
Cet exploit c’est Jésus qui l’a 
accompli lorsqu’il a accepté 
de mourir sur la croix en por-
tant toutes nos fautes. C’est 
cet exploit qui précède tous 
ceux que je peux aujourd’hui 
accomplir avec Dieu parce 
que c’est celui qui a fait que la 
relation entre Dieu et moi a pu 
être rétablie. Alors, pour que 
cette phrase soit vraie pour 
moi, pour que je sois vraiment 
destiné aux exploits, il faut 
d’abord que j’accepte que Jé-
sus a fait cet exploit pour moi, 
et qu'il est encore temps pour 
l'accomplir !

Pasteur Timothé DANIEL 
Arnouville

p

>>
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La question de la vocation - 
entendez la vocation au minis-
tère pastoral ou missionnaire 
- peut se formuler simple-
ment : se pourrait-il que Dieu 
t’appelle à le servir d’une fa-
çon particulière, c’est-à-dire à 
consacrer tes compétences, 
ton temps et ta carrière à 
prendre soin d’une Église, à 
annoncer l’Évangile, à diriger 
une œuvre sociale ou médi-
cale chrétienne ? Dans la pra-
tique, cette vocation (qui veut 
dire «appel») se traduit en un 
impératif très court de la part 
de Dieu : «Suis-moi !» Mais la 
réponse est souvent longue et 
parfois embarrassée.

Je vous propose de réfl échir à 
cette question en nous arrê-
tant sur un récit des évangiles 
qui parle de vocation, (Lc 9.57-
62). Trois hommes sont mis en 
scène : un prétentieux qui croit 
pouvoir suivre Jésus partout et 
que Jésus décourage ; un hési-
tant qui veut bien envisager de 
suivre le Seigneur, mais après 
avoir enseveli son père ; un 
négociateur qui est décidé à 
suivre le Maître, mais qui pose 
ses conditions : dire d’abord 
au revoir aux siens. Nous nous 

arrêterons sur l’hésitant qui re-
çoit une réponse choquante 
du Seigneur : «Laisse les morts 
ensevelir leurs morts» ! Com-
ment comprendre cette exi-
gence ?

La grâce de l’appel 
Avant de répondre à cette 
question, laissez-moi d’abord 
vous faire remarquer que le 
seul dont le texte nous dit qu’il 
est fermement et directement 
appelé par le Seigneur n’est 
pas un enthousiaste. Au «Suis-
moi» de Jésus, il ne répond pas 
par un «oui» immédiat et sans 
réserve. La perspective d’em-
boîter le pas au Seigneur n’est 
pas pour lui déplaire, mais il 
veut accomplir les choses 
dans un certain ordre, son père 
d’abord et le Seigneur ensuite. 
Ainsi personne dans ce pas-
sage n’est spontanément prêt 
à obéir à l’ordre du Christ. 

Contrairement aux appa-
rences, c’est un formidable 
message d’encouragement 
pour nous. Jésus ne réunit 
pas à sa suite une petite élite 
de disciples bien sous tout 
rapport, moralement irrépro-
chables, spirituellement ou-

verts et spontanément obéis-
sants. Non, il s’adresse à des 
hommes et à des femmes 
comme vous et moi, tantôt 
prétentieux, hésitants ou cal-
culateurs… Mais par la puis-
sance de son Esprit il pousse la 
porte de leur cœur, dénonce 
leurs prétentions, déjoue leurs 
calculs et vainc leurs hésita-
tions. Ainsi l’homme pécheur 
qui accueille son appel trouve-
t-il en Jésus la force d’obéir ? 
On appelle cela la grâce. C’est 
par pure grâce que nous en-
tendons son appel et que nous 
pouvons y répondre.

L’exigence du service
Mais qui dit pure grâce ne 
veut pas dire appel gentillet et 
sans consistance. La réponse 
de Jésus à celui qui dit «Per-
mets-moi d’aller d’abord en-
sevelir mon père» est terrible-
ment exigeante  : «Laisse les 
morts ensevelir leurs morts». 
Il y a de quoi être interloqué. 
Pour prendre la mesure de 
l’exigence, il faut essayer de 
bien comprendre l’échange. 

Il est à peu près certain que 
l’appelé n’évoque pas des fu-
nérailles immédiates qui 

Entends-tu l'appel de Dieu ?
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"Seigneur, 
envoie des ouvriers 

dans ta moisson"

LA VOCATION PASTORALE
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l’auraient empêché de 
croiser même la route du Sei-
gneur. La Palestine est un pays 
chaud où on ne dispose pas 
au 1er siècle de morgue réfri-
gérée ! On ne traîne donc pas 
pour ensevelir les morts.

Restent deux explications :
■ L’homme ferait référence à la 
cérémonie funéraire qui avait 
lieu un an après le décès. On y 
déterrait les ossements débar-
rassés de leur chair pour les 
placer dans le caveau familial. 
Ce serait donc la demande 
d’un délai de quelques mois 
à une année au maximum 
pour procéder à cette impor-
tante cérémonie. Cela per-

mettrait aussi de comprendre 
le «Laisse les morts ensevelir 
leurs morts» en raison de l’im-
pureté rituelle de toute per-
sonne qui touche un mort.
■ L’homme ferait encore plus 
probablement référence à 
la nécessité d’honorer son 
vieux père jusqu’au bout, 
c’est-à-dire de rester à ses 
côtés jusqu’à ce qu’il meure. 
On comprendrait alors mieux 
l’exigence de Jésus, car le dé-
lai d’attente serait indéterminé 
et pourrait être long.

Ceci étant précisé, et quelle 
que soit l’hypothèse retenue, 
le problème reste entier. La 
réponse de Jésus a de quoi 

faire frémir. Essayons de com-
prendre ce qu’il a voulu dire :
■ Tout d’abord que la décision 
à prendre a plus d’importance 
que ce qui est universellement 
considéré comme «sacré» 
parmi les hommes. Suivre Jé-
sus est donc une décision im-
pérative.
■ Ensuite que le monde que 
l’homme laisse derrière lui est 
voué à la mort et ne changera 
pas. Par conséquent, il doit le 
laisser à sa mort pour embras-
ser la vie, la vraie, à la suite de 
Jésus. Suivre Jésus implique 
donc un jugement absolu sur 
le monde tel qu’il est.
■ Enfi n que le plus proche des 
proches de cet homme 

Lorsqu’au bout de 42 ans 
de ministère, je regarde 
le chemin parcouru, je ne 
peux que m’émerveiller 
et remercier mon Dieu. 
Qui aurait cru que le jeune 
garçon dissipé que j’étais 
serait un jour serviteur de 
Dieu ? C’était peut-être 
le cas de mon pasteur 
d’alors, le pasteur Apra-
hamian, qui m’encoura-
geait dans ce sens : mais 
le chemin que j’ai choisi 
de suivre m’a conduit à 
m’engager, durant trois 
années, dans la marine. 
Au cours de la 3ème 
année, le Seigneur m’a 
rattrapé et m’a convain-
cu. En quelques jours, je 
suis passé de trois ans 
d’oisiveté à des cours de 
théologie, à la lecture de 
livres, au travail sur bien 
des sujets… Au bout de 
quatre années, c’est dans 
l’église évangélique ar-
ménienne de Saint-An-
toine que j’ai commen-
cé mon ministère, avec 
mon épouse Marie-Thé. 
Pendant 42 années, Dieu 
nous a conduits dans les 
églises de Saint-Antoine, 
Gardanne, Saint-Loup, 
la rue de Lille, Valence, 

Montélimar, Pont d’Aube-
nas, Lyon, Décines et 
Beaumont. 

Si je pouvais ouvrir mon 
cœur, vous y verriez une 
multitude de personnes 
bien-aimées, des enfants 
jusqu’aux plus âgés, que 
nous avons rencontrées, 
présentées au Seigneur, 
mariées, accompagnées 
dans leurs derniers ins-
tants ; tant d’autres avec 
lesquelles nous avons ri 
et pleuré, que nous avons 
encouragées et ensei-
gnées, que nous avons 
bénies et qui nous ont 
bénis ; tant d’autres que 
nous avons visitées, aux-
quelles nous avons an-
noncé la bonne nouvelle 
du salut en Jésus-Christ, 
celles que nous avons 
amenées au Seigneur, 
celles pour lesquelles 
nous avons prié…

Bien sûr, tout cela n’a pas 
été toujours facile. Les 
obstacles, les combats, 
les peines, les sacrifi ces 
n’ont pas manqué. Nous 
avons aussi été jugés, on 
ne nous a pas toujours 
compris, on nous en a 

même voulu. Il est certain 
que nous avons commis 
des erreurs, que nous 
n’avons pas été toujours à 
la hauteur et que nous en 
avons même déçues.

Mais Dieu a toujours été 
fi dèle, présent. Sa Parole 
nous a toujours soutenus. 
Tout l’amour que nous 
avons reçu au cours de 
notre ministère comble 
notre cœur. Tous les liens 
qui ont été tissés sont in-
destructibles. Nous avons 
été bénis. 

Je bénis Dieu de m’avoir 
choisi et, par sa grâce 
immense, d’avoir fait de 

nous (avec mon épouse) 
d’humbles serviteurs. 
Notre amour est grand 
pour le Seigneur et sa 
grâce pour nous est infi -
nie. Avec son aide, et pour 
le temps qui nous reste 
encore ici-bas, nous vou-
lons continuer à accom-
plir tout ce qu’il attend 
encore de nous, et à par-
tager son amour avec le 
plus grand nombre.

Pasteur Ago 
TCHOGHANDJIAN
Marseille - Beaumont

42 ans de ministère

>>

>>
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dans l’ordre de l’autorité, 
son propre père vient après 
Jésus («Celui qui aime père 
ou mère plus que moi n'est 
pas digne de moi…» Mt 10.37a), 
car désormais son Seigneur, 
c’est lui. Suivre Jésus s’accom-
pagne donc d’un changement 
de mentalité, d’une transfor-
mation totale.

Nous pouvons donc retourner 
l’affi  rmation de Jésus dans tous 
les sens, il n’y a aucun moyen 
d’en atténuer la portée et la ra-
dicalité. Suivre Jésus, ce à quoi 
nous sommes tous appelés, 
c’est changer complètement 
de perspective, c’est engager 
notre vie entière, notre volon-
té, nos sentiments, notre intel-
ligence, notre plan de carrière, 
notre argent, notre temps pour 
le servir, c’est saluer en Lui 
notre Seigneur et maître.

La joie de la 
proclamation
Avant de conclure, il convient 
de préciser deux choses :
■ Il se peut que l’ordre du Christ 
résonne à vos oreilles comme 
une exigence tyrannique ou 
qu’elle présente à vos yeux un 
risque de manipulation de la 
part de ses disciples. Si c’est 
le cas je vous invite à considé-
rer le caractère unique de cet 
appel : 

- Unique parce que Jésus est 
le Fils de Dieu, qu’il s’est don-
né pour vous, pour moi, jusqu’à 
endurer la mort sur la croix et 
qu’il a ainsi «gagné» le droit de 
notre rachat et peut invoquer 
sa seigneurie… d’amour sur nos 
vies. Oui, il y a un joug à porter, 
mais il est doux et léger.
- Unique parce que nul ne peut 
prétendre, même de façon dé-
rivée, exiger cette obéissance. 
Il n’y a qu’un seul bon berger 
et les pasteurs sont seulement 
ses auxiliaires. Comme le dit 
si bien l’apôtre Paul : «Soyez 
mes imitateurs, comme je le 
suis moi-même de Christ.» (1 
Co 11.1).
■ À notre homme, hésitant, 
qu’il encourage à laisser ce 
qui le retient pour le suivre, 
Jésus donne dans la foulée un 
second ordre : «Et toi, va an-
noncer le Royaume de Dieu». 
Le suivre, voyez-vous, ce n’est 
pas seulement se réfugier 
derrière lui, se faire du bien 
dans une Église, c’est aussi 
prendre des risques pour Lui, 
comme Lui l’a fait pour nous  : 
quitter le confort d’une posi-
tion protégée pour aller à la 
rencontre des perdus et des 
désespérés qui peuplent nos 
villes et nos banlieues et leur 
annoncer l’amour de Dieu ma-
nifesté en Jésus-Christ. Si c’est 
par pure grâce que nous avons 
pu entendre son appel et y ré-

pondre, c’est cette grâce que 
nous devons annoncer. Et il n’y 
a pas de plus grande joie dans 
la vie que de proclamer le sa-
lut, je vous l’assure.

La question qui se pose à 
vous maintenant, c’est «Pou-
vez-vous rester sourd à l’ap-
pel de Dieu et ne pas y ré-
pondre  ?» Certainement, si 
vous préférez cultiver vos pré-
tentions, poser vos conditions 
ou rester dans vos hésitations. 
Mais certainement pas, si vous 
abdiquez devant sa volonté, 
renoncez à vos petites ambi-
tions pour lui donner toute la 
place… par la foi et en comp-
tant sur sa grâce. Le Seigneur 
n’abandonne pas celui qui 
met ainsi en Lui sa confi ance. 
C’est mon expérience et celle 
de mes étudiants à l’Institut 
Biblique de Nogent. Alors ne 
tardez plus, car la moisson est 
grande !

Etienne LHERMENAULTEtienne LHERME
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le cas je vous invite à considé-
rer le caractère unique de cet 
appel : l

annoncer l amour de Dieu ma
nifesté en Jésus-Christ. Si c’est 
par pure grâce que nous avons 
pu entendre son appel et y ré-

>>
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Le mot du Président

Ces paroles du Christ résonnent 
en moi chaque fois que je pense 
à l’engagement du chrétien, à 
l’appel, à la vocation pastorale. 
Elles rappellent que son choix 
précède le nôtre. Ce qui est à la 
fois rassurant et libérateur. Ras-
surant car cela veut dire que 
c’est Lui qui a pris l’initiative de 
ce choix. Il en porte la respon-
sabilité, et il sait ce qu’il fait. Li-
bérateur car ce choix aff ranchit 
de toutes pressions humaines 
extérieures et de toute préten-
tion au mérite. Ces paroles ex-

priment aussi la confi ance du 
Christ, ce qui n’est pas rien ! 

Par conséquent, toute vocation 
n’est que «réponse» à un appel 
personnel de Dieu. Elle est de 
l’ordre de l’intériorité, diffi  cile à 
juger et à discerner de l’exté-
rieur. Elle reste du ressort de 
celui ou de celle qui l’a reçue. 
Le serviteur de Dieu est d’abord 
et avant tout serviteur de celui 
qui l’a choisi. C’est à Lui qu’il de-
vra rendre des comptes. Il n’est 
pas le serviteur de l’église, mais 

le serviteur de Dieu au service 
de l’église. La nuance est im-
portante. Mais toute vocation 
doit aussi avoir une confi r-

«Ce n’est pas vous qui m’avez choisi…» Jn 15 : 16

On ne peut estimer avec 
légèreté une vocation 
pastorale. 
Durant mon adolescence, 
j’ai reçu de nombreux en-
couragements de la part 
de mes anciens, qui m’ont 
dit que j’avais le profi l d’un 
futur pasteur.

J’avais une vie spirituelle 
bénie, je prenais toujours 
un grand plaisir à par-
ticiper aux activités de 
l’église. Je me deman-
dais souvent pourquoi 
les jeunes ne percevaient 
pas le même désir de 
servir Dieu. Lorsqu’on me 
demandait si j’envisageais 
de devenir pasteur, je ré-
pondais : ‘’Ce n’est pas 
une carrière, mais une vo-
cation.’’
Quand j’avais 19 ans, mon 
frère Daniel était déjà pas-
teur et j’avais senti qu’il 
avait reçu cet appel dés 
son adolescence et qu’il 
était resté fi dèle à son en-
gagement. J’ai réalisé ra-
pidement que la vie pas-
torale n’était pas simple. 
J’étais donc convaincu 
que je n’étais pas prêt à 

parcourir ce chemin, mais 
que je pourrai servir Dieu 
autrement.
J’ai donc choisi une pro-
fession et ai dû eff ectuer 
des études.
J’ai obtenu mon Bachelor 
d’informatique de l’Uni-
versité Concordia à Mon-
tréal, en 1991, et je suis 
devenu programmeur de 
logiciel.
En 1993, malgré ma réus-
site et une vie fi nancière 
confortable, il y avait en 
moi une certaine insatis-
faction.

Pendant les week-end, je 
participais aux activités 
de l’église, et j’avais de 
moins en moins de zèle 
dans mon travail qui ne 
me passionnait plus.
Un jour je conversais avec 
un jeune  en lui deman-
dant s’il n’avait pas le désir 
de devenir pasteur. Après 
son départ, je me suis 
posé la question : ‘‘Et toi 
alors ?’’
Plus tard lors d’une réu-
nion de prières, j’ai reçu 
un appel de Dieu et j’ai 
senti le besoin immé-

diat de sortir et d’appeler 
mon frère afi n qu’il me 
conseille au sujet des dé-
marches à eff ectuer pour 
entreprendre des études 
de théologie.

En 1994, j’ai quitté mon 
poste de programmeur 
analyste et je me suis 
consacré à ma vocation 
pastorale.

Mon appel pastoral fut 
mis à l’épreuve lorsque 
l’Union des Églises Évan-
géliques d’Amérique du 
Nord a refusé ma candi-
dature car, je n’avais pas 
choisi le séminaire qu’elle 
avait sélectionné. Je ne 
pourrais donc pas être 
pris en charge fi nanciè-
rement par cette Union 
pour entreprendre mes 
études. Je me mis alors 
à chercher quelle était 
la volonté de Dieu et de-
mandai conseil à mon 
frère, qui me dit : ‘’Si tu as 
vraiment reçu un appel 
de Dieu, fais-lui confi ance, 
c’est lui qui va prendre 
soin de toi.’’

Durant mes quatre an-
nées d’études, je n’ai eu 
aucun manquement et de 
plus, j’ai pu suivre presque 
gratuitement des cours 
en Israël et en Turquie.
Dieu a confi rmé mon ap-
pel, même si l’union a re-
fusé son aide.

Dieu a répondu au-delà 
de mon espérance.
J’ai été consacré pasteur 
dans cette Union, et je l’ai 
servi jusqu’à mon arrivée 
en France.

Cette vocation n’est pas 
toujours facile à accom-
plir, mais elle est remplie 
de joies et de bénédic-
tions.

Pasteur Samuel 
ALBARIAN
Marseille - Saint-Antoine

Ma vocation Pastorale

>>
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mation de l’église. Elle a 
besoin d’être accompagnée et 
évaluée par des responsables. 
Il serait dangereux de s’enfer-
mer dans un ministère qui se 
voudrait seulement redevable 
à Dieu et rejetterait toute autre 
considération qui viendrait de 
l’église ou de ses responsables.

Ces paroles libèrent aussi, ceux 
qui sont à l’œuvre, de l’attente 
de reconnaissance. «Nous 
sommes des serviteurs inu-
tiles…» (Lc 17 : 10). La recon-
naissance est de l’ordre de la 
grâce et non pas de l’ordre du 
mérite. L’attente de reconnais-
sance comporte des risques. 
Elle enferme la personne dans 
une dépendance et la pousse à 
chercher à plaire aux hommes 
plus qu’à Dieu. Et lorsque les at-
tentes deviennent démesurées 
et sans retour, elles génèrent 
souvent insatisfaction, décep-
tion et parfois amertume. 

Ces paroles libèrent aussi de 
cette culture moderne de 

«l’obligation de résultat», de la 
«dictature» de la croissance. 
Elles protègent de la recherche 
du succès, qui produit orgueil et 
suffi  sance lorsque tout va bien ; 
mécontentement, culpabilité et 
dépression lorsque tout va mal. 
Ce qui ne veut pas dire que la 
notion de «résultat» soit tota-
lement absente de l’exercice 
d’un ministère spirituel. Jésus 
a dit : «Moi, je vous ai choisis… 
pour que vous alliez et que 
vous portiez du fruit et que 
votre fruit demeure». La grâce 
de l’appel au ministère n’a pas 
vocation à rester stérile. Encore 
faut-il défi nir ce que Jésus en-
tend ici par «fruit» : croissance 
locale, internationale ou plus 
simplement, fruit de l’Esprit 
Saint (Gl. 5 : 22) ? 

Mais… au-delà des pasteurs, 
ces paroles ne devraient-elles 
pas concerner tout chrétien  ? 
N’avons-nous pas tous été 
choisis en Jésus Christ ? Choisis 
pour être sauvés et pour porter 
du fruit ? Adorer Dieu, mieux le 

connaître et le faire connaître, 
n’est-ce pas la vocation de tout 
chrétien ? A quel niveau pla-
çons-nous la notion de «sacer-
doce universel» ? 

Le Christ nous a choisis afi n 
qu’ensemble, serviteurs de 
Dieu à «temps plein», anciens, 
conseillers, diacres et membres 
d’église, nous portions ce fruit 
de l’Esprit (Gl. 5 : 22) qui le glo-
rifi e et qui impactera le monde 
dans lequel il nous a placés.

Pasteur Joël MIKAÉLIAN
Issy les Moulineaux
Président de l'Union des 
Églises Évangéliques 
Arméniennes

www.ibnogent.org
39 Grande Rue Charles de Gaulle - F-94130 Nogent-sur-Marne 
Tél : 01 45 14 23 70 / infoscom@ibnogent.org

JOURNÉE 
PORTES OUVERTES
LE 18 MAI 2019

pour un ministère rayonnant

Une 
formation 
à

Cette formation touche tous les aspects de la 
vie et prépare à un service à la fois fidèle au 
Seigneur et à sa Parole et qui se manifeste 
par l’intégrité et l’amour du prochain.

INSTITUT 
BIBL IQUE

FORMATION 
RÉSIDENTIELLE

1 an ou 3 ans

FORMATION 
EN COURS D’EMPLOI

Séminaires publics,
E-learning, IB2S

BIBLIQUE
PRATIQUE
COMMUNAUTAIRE

P t J ël MIK
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Je m’appelle Zaïna, j’ai 24 ans. 
Je suis née et j’ai grandi en 
Algérie, plus précisément en 
Kabylie, dans une famille de 
tradition musulmane, non pra-
tiquante. J’ai donc toujours eu 
conscience de l’existence de 
Dieu mais sans le connaître 
réellement.
En 2002 notre famille s’est 
agrandie : mon petit frère est 
né, apportant une grande joie 
parmi nous. Malheureusement, 
quelques années plus tard, les 
médecins ont diagnostiqué 
chez lui une maladie rare des 
poumons. Cela nous a plongés 
dans une terrible angoisse... Et 
ce n’est seulement que neuf 
ans plus tard, en 2011, que les 
choses ont réellement changé. 
Un jour, ma mère a eu une dis-
cussion avec une femme de 
pasteur. Cette dernière cher-
chait à comprendre pour quelle 
raison ma mère affichait tou-
jours un visage triste. Elle l’a in-
vitée à venir à l’Église, et, contre 
toute attente, ma mère a tout 
de suite accepté. 
Le samedi suivant, jour de culte 
en Algérie (Tizi Ouzou), mes pa-
rents et mon petit frère se sont 
rendus à l’église pour la pre-
mière fois de leur vie. À la fin 
du culte, le pasteur et quelques 
anciens ont prié pour mon petit 
frère.

Exaucement étonnant
Quelques jours après, le mé-
decin traitant de notre famille 
se disait stupéfait des résultats 
des radios de mon jeune frère. 
Mes parents parlèrent donc 
d’une guérison miraculeuse.
Voir mon petit frère en pleine 
forme me rendait vraiment 
heureuse, mais reconnaître que 
le Seigneur l’avait guéri «m’em-
ballait» beaucoup moins… tout 
comme de constater que mes 
parents s’étaient convertis et 

avaient accepté Jésus comme 
leur Dieu et sauveur ; c’était 
inacceptable !
Je décidais donc, pour me re-
beller et montrer à mes parents 
que moi aussi je pouvais avoir 
un dieu, d’effectuer les cinq 
prières par jour suivant la tra-
dition musulmane, et de lire le 
Coran que nous avions à la mai-
son. Mais ces rituels m’ont très 
vite lassée.

Tiraillée entre les uns
et les autres
Une année s’est écoulée, une 
période de doute, pendant 
laquelle je ne savais pas qui 
écouter. D’un côté, mes parents 
et de l’autre, la société, mes 
amis et le reste de ma famille...
Ne sachant plus que faire, j’ai 
décidé de m’adresser à Dieu 
directement, en lui demandant 
de se révéler à moi, car comme 
je l’ai dit au début de mon té-
moignage, j’avais conscience 
que Dieu était là mais je ne le 
connaissais pas vraiment.
Je me rappelle très bien des 
mots que j’ai prononcés, ain-
si que de mon état ce soir-là. 
J’étais en larmes sur notre 

balcon, les yeux levés au ciel et 
j’ai dit :
«Mon Dieu, si tu existes vrai-
ment, révèle-toi à moi, montre-
moi le chemin à suivre. Tu vois 
bien que je suis perdue. J’ai 
vraiment besoin d’une réponse 
de ta part, alors s’il te plaît, ré-
ponds-moi.»
Puis, je suis restée comme ça 
les yeux rivés au ciel, attendant 
un signe, une lumière ou même 
une étoile filante, mais rien ! Je 
commençais à avoir froid, je 
suis donc rentrée me coucher.

Vers une pleine 
conviction
Un samedi matin, ma mère m’a 
demandé - encore une fois  !  - 
de l’accompagner à l’église. 
Cette fois-ci, j’ai accepté de m’y 
rendre mais seulement pour 
lui faire plaisir. Dieu avait un 
autre plan, car une fois le culte 
commencé, en écoutant les 
louanges et la prédication, j’ai 
été particulièrement touchée 
et j’ai compris que c’était là, la 
réponse à ma prière.
J’ai commencé, ensuite, à aller 
à l’église régulièrement, à fré-
quenter le groupe d’étu-

Zaïna Amrane, présidente des étudiants, a témoigné de sa conversion lors du culte 
d’ouverture commun à la FLTE et l’IBN (le 14 octobre 2018). Son récit a touché la nom-
breuse assemblée présente pour l’événement. 

 ZAÏNA  INSTITUT BIBLIQUE NOGENT-SUR-MARNE

J'ai toujours su que Dieu existait
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Faculté Libre de Théologie Évangélique
Une formation biblique et théologique de niveau

universitaire au service de l’Église en mission

« Dieu ne nous appelle jamais à lui pour nous bénir sans nous
envoyer également pour être en bénédiction »

(Timothy Keller, Une Église centrée sur l’Évangile).

Qui seront, dès demain, les responsables de nos Églises et de nos associations ?

Formation résidentielle
Niveaux licence, master, doctorat.

Formation en cours d’emploi

Pour se former tout en conservant son emploi : programme de cours intensifs
par modules de 2 semaines en février et 2 semaines en juillet à Vaux-sur-Seine.

Formation à la carte
Cours d’introduction à la théologie : Université d’été (j( uillet) ;
Enseignement à distance ; E-Learning.

Renseignements : flte.fr
FLTE – 85 avenue de Cherbourg – 78740 Vaux-sur-Seine – France

diants chrétiens et à m’in-
vestir dans la vie de l’Église. 
Dieu a vraiment changé mon 
cœur, mes pensées, et a su ré-
pondre à cette énorme ques-
tion que je me posais : «Où 
irai-je après la mort ?». Je suis 
maintenant convaincue que je 
serai à ses côtés.
Prenant conscience petit à petit 
des choses essentielles de la 
vie, j’ai donc décidé, à l’âge de 
20 ans, de passer par les eaux 
du baptême.

C’est également à ce mo-
ment-là que j’ai réfléchi à la 
possibilité d’intégrer une école 
biblique. Trois ans plus tard, 
Dieu m’a permis de devenir 
étudiante à l’Institut Biblique de 
Nogent, d’y suivre la formation 
complète afin de me consacrer 
à son service. Je suis actuelle-
ment en 2ème année. Dieu a fait 
grâce en touchant toute ma fa-
mille et a accompli de grandes 
choses dans la vie de chacun 
de nous, notamment dans celle 

de ma grand-mère qui lui a 
donnée son cœur, quelques 
mois avant qu’elle ne décède.
Dieu continue d’œuvrer chaque 
jour parmi nous, que toute la 
gloire lui soit rendue ! 

Zaïna AMRANE
Nogent-sur-Marne

Chaque professeur m’ap-
porte quelque chose de 
particulier, par sa pé-
dagogie, son amour de 
la Parole, son attitude. 
Chaque étudiant m’ap-
porte également quelque 
chose par nos conver-
sations, son humour, sa 
présence... Ici, je me sens 
comme un puzzle : en ar-

rivant, en septembre 2017, 
j’avais l’impression d’être 
entier  ; mais les diff érents 
enseignements m’ont peu 
à peu défait, comme un 
puzzle que je devais à 
nouveau assembler. Avec 
les cours, les lectures et 
les discussions, les pièces 
du puzzle s’assemblent à 
nouveau, et je vois Dieu 

diff éremment : plus grand, 
plus beau, plus incroyable 
et merveilleux ! Le contact 
avec les autres étudiants 
me montre la richesse de 
Son Église, et je ne peux 
que m’en émerveiller ! Je 
remercie Dieu dans mon 
cœur car, fi nalement, le 
but de la théologie n’est 
pas de connaître beau-

coup de choses sur Dieu, 
mais bien d’approfondir 
sa relation avec Dieu, et 
de développer son amour 
pour lui. C’est cela que je 
vis à la faculté.

Alex
Étudiant en deuxième 
année à la FLTE
Vaux-sur-Seine

 ALEX  FLTE VAUX -SUR-SEINE

Approfondir ma relation avec Dieu

>>
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Les événements de ces der-
niers mois ont été intenses, 
c'est le moins que l'on puisse en 
dire ! Nous aurions même évi-
té de justesse... une troisième 
guerre mondiale ! Il y a eu éga-
lement la rencontre «histo-
rique» des gouvernements des 
deux Corée, celle du nord et 
celle du sud. Tout cela sans ou-
blier les perpétuelles tensions 
dans les pays occidentaux - par 
exemple, l'Italie, presque deux 
mois après ses élections légis-
latives n'a toujours pas de vrai 
gouvernement - et les débats 
sociaux et éthiques qui ont lieu 
actuellement dans notre socié-
té.
Guerres et rumeurs de guerre.
Le chrétien ne devrait-il pas 
s'inquiéter? Que devrait-il faire 
ou être dans un monde pla-
cé devant tous ces problèmes 
politiques et sociaux ? Que de-
vrait-il dire ou même croire ? 

Doit-il faire sienne l'exclamation 
du psalmiste : «Pourquoi cette 
agitation des peuples. ces gron-
dements inutiles des nations ?» 
(Ps 2.1) Ce serait, en tous cas un 
bon début.
Pourtant, nous pouvons aller 
plus loin. En tant que disciples 
de Christ, nous sommes appe-
lés à être et nous nous devons 
d'être des témoins actifs de la 
promesse de Dieu : un royaume 
vient, et il est même déjà inau-
guré. Dans ce royaume, toutes 
tensions, douleurs, oppositions 
disparaîtront. Nous avons à 
nous imprégner de cette réalité 
certaine et, ensuite, à agir cha-
cun selon sa vocation particu-
lière !
Le Psaume continue avec l'en-
couragement du psalmiste, 
l'annonce du règne du Fils de 
Dieu, le rédempteur promis : 
«Je publierai le décret : le SEI-
GNEUR m'a dit : «Tu es mon 

fils ; moi, aujourd'hui, je t'ai en-
gendré. Demande-moi, et je te 
donne les nations comme patri-
moine, en propriété les extrémi-
tés de la terre.»
Cette promesse est accomplie 
en Christ, lui qui est notre ré-
dempteur et qui est aussi ce-
lui qui restaurera tout en lui. Y 
compris toutes les nations. La 
responsabilité qui est la nôtre 
est de vivre chaque journée, là 
où nous sommes, en témoins 
de cette autre citoyenneté que 
nous avons en Christ. Il nous re-
vient de parler et d'agir, au jour 
le jour, à notre modeste niveau, 
riches d'une espérance qui dé-
passe la réalité du monde dans 
lequel nous vivons.

Yannick IMBERT
Professeur d'apologétique
Directeur des programmes
du 1er cycle

 YANNICK IMBERT  FJC - AIX-EN-PROVENCE

«Pourquoi cette agitation des 
peuples, ces grondements inutiles 
des nations ?» (Ps 2.1)
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L'événement à la MCA était 
organisé par les églises évan-
géliques arméniennes de la 
région parisienne. Après le 
discours de bienvenue de Ji-
rair Momdjian, au nom de l’ad-
ministration de la MCA, Gilbert 
Léonian a brièvement pré-
senté l'invité qui, tout au long 
des sept années de la crise 
syrienne, est toujours resté 
aux côtés de sa communauté 
pour venir en aide aux per-
sonnes en diffi  culté.

Le Révérend a expliqué en dé-
tails la situation et la vie quoti-
dienne des Arméniens de Sy-
rie, pris dans le tourbillon de 
la guerre. Ensuite une courte 
vidéo a été projetée, montrant 

l'ampleur de la dévastation 
d'Alep, des martyrs innocents, 
des scènes de crime, des or-
phelins, la pauvreté de la po-
pulation, des enfants pris dans 
la tourmente de la guerre, des 
bâtiments en ruine, plusieurs 
églises arméniennes, comme 
les églises Saint-Kevork, Saint 
Grégoire l'Illuminateur, de la 
Sainte Trinité, des Martyrs 
de Der Zor, la cathédrale des 
Quarante-Martyrs, les ruines 
de Nor Kugh, l'école Zvartnots, 
le centre culturel «Missakian» 
détruits par les fl ammes... En-
suite, on a visionné des photo-
graphies montrant la distribu-
tion de produits de première 
nécessité (eau potable, lait, 
fruits secs, sucreries, vête-
ments...), l’attribution de soins 
spéciaux aux enfants, la répa-
ration de maisons endomma-
gées par des obus, mais aussi 
des photos de programmes 
qui donnent de l’espoir pour 
l’avenir du peuple sur place : 
des cours, des conférences, 
des expositions, des centres 
médicaux, les célébrations de 
Noël et de Pâques...

Le Révérend a insisté sur 
le fait que ce qui s’est pas-
sé dans la région d’Alep ne 
s’est produit nulle part ail-
leurs depuis la catastrophe 
d’Hiroshima. CNN et le New 
York Times ont même décrit 
cette guerre comme «la mère 
des guerres», en raison de 
la cruelle stratégie adoptée 
pour déporter tout un peuple 
et transformer tous ceux qui 
restaient en miséreux. Si l’on 
s'intéresse de plus près à la 
question, on peut constater 
que ce programme a eff ecti-
vement réussi, car 60 à 65% 

de la Syrie ont été détruits et 
que, sur 24 millions de Syriens, 
10 millions ont fui le pays. Par-
mi les 14 millions restants, 6,5 
millions de personnes ont 
été déplacées à l'intérieur du 
pays, dont 2,8 millions d'en-
fants qui ne sont pas allés à 
l'école pendant cinq ans. Le 
plus terrible est que ces der-
niers se sont retrouvés à la 
rue et qu’ils ont subi de nom-
breuses pressions psychiques 
et physiques. Aujourd'hui, 
l'impact de ces traumatismes 
sur les élèves des écoles ar-
méniennes se fait encore res-
sentir.

Le Révérend a poursuivi, en 
affi  rmant que la guerre avait 
également poussé la popu-
lation vers l'inactivité et qu'un 
grand nombre était ainsi de-
venu dépendant des aides 
venues de l'extérieur, c'est-
à-dire que le peuple actif et 
productif d'Alep s’est soudai-
nement transformé en peuple 
passif et tributaire. Selon lui, il 
est urgent que cette psycho-
logie disparaisse complète-
ment et que tout un chacun 
ait le désir de gagner sa vie, 
par le travail. Les respon-
sables sur place ont aidé à 
tout prix le peuple, ceux qui 
voulaient quitter le pays, tout 
comme ceux qui sont restés. 
Ils ont fourni toutes sortes de 
services aux 1  200 familles 
restées sur place, et ce sans 
discrimination sociale ou 
idéologique. L'orateur a préci-
sé que la communauté d'Alep 
était unie autour des trois diri-
geants des trois partis - avec 
à leur tête la FRA Dachnakt-
soutioun - ainsi que l’UGAB 
et la Croix d’aide syrienne, 

CONFÉRENCE À PARIS
Le quotidien des Arméniens de Syrie

Lors de son séjour à Paris pour participer à la Conférence organisée par la coordina-
tion ‘’Chrétiens d’Orient en danger’’ (CREDO), qui vise à reconstruire la paix au Moyen-
Orient, le Révérend Haroutioun Sélimian président de la communauté évangélique. 
arménienne de Syrie, pasteur de l’église évangélique Bethel d’Alep, et directeur du 
centre culturel et du complexe éducatif, a donné une conférence, le mercredi 12 dé-
cembre, dans la salle Démirian de la Maison de la Culture Arménienne de Paris (MCA). 
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L'église évangélique arménienne de Bethel

L’église évangélique arménienne de Bethel, qui a été fondée en 1922 
portait, au départ, le nom d'église du Camp Bethel. Le Révérend est le 
dix-neuvième pasteur de cette église.
L'histoire témoigne qu'à l'époque du génocide, en particulier après les 
dernières déportations de Cilicie, lorsque la Turquie, vaincue, fut décla-
rée vainqueur par le monde civilisé, les déportés arméniens sont venus 
en premier lieu se rassembler dans les régions de Tchapriyeh, Hami-
diyeh et Suleymaniyeh d'Alep.
Dans cette ville, notre peuple, vivant dans un dénuement extrême, mais 
bien décidé à survivre, s’est immédiatement mis au travail pour s’assu-
rer un toit et, en parallèle, a fondé son église et son école pour préser-
ver son identité.
A cette époque, une salle bâtie de planches fut construite par les mis-
sionnaires américains à des fins éducatives et religieuses. Les anciens 
de la communauté se rappellent encore que les classes de l'école de 
Bethel étaient séparées par de simples rideaux.
À l’époque, la majorité des membres de l'église de Bethel étaient des 
survivants rescapés des églises évangéliques arméniennes de Marach. 
C'étaient pour la plupart de simples travailleurs, des personnes âgées, 
des veuves, des orphelins et des adolescents.
Aujourd'hui, l'école et le centre culturel de Bethel sont toujours actifs à 
côté de l'église de Bethel.

qui sont toujours prêts à aider 
les personnes dans le besoin. 
En ce sens, on peut dire que 
leur travail a été fructueux, car 
aujourd'hui, 18  000 Arméniens 
vivent à Alep et les enfants de 
ces familles fréquentent des 
écoles arméniennes et béné-
fi cient d'un enseignement gra-
tuit.

En ce qui concerne le défi  de 
la reconstruction, le Révérend 
a déclaré qu’ils avaient d’ores 
et déjà lancé les travaux de 
reconstruction des institutions 
de la communauté, comme les 
écoles, les églises et les offi  ces 
de bienfaisance, afi n que le 
peuple puisse continuer d’avoir 
une vie créative, culturelle et 
éducative, comme il l’a toujours 
fait. Il a déclaré que «lorsque 
les obus tombaient sur la ville, 
il y avait des concerts, des 
pièces de théâtre, des exposi-
tions de peinture et on enten-
daient sonner les cloches de 
nos églises. Par conséquent, 
le fl ambeau de l'identité armé-
nienne ne peut pas s'éteindre.» 
Après la restauration des insti-
tutions nationales, il est, selon 
lui, nécessaire de préciser les 
étapes de construction au ni-
veau humain, ce qui constitue 
le plus grand impératif et qui 
doit commencer par les  en-
fants les plus jeunes. «Pendant 
la guerre, un millier d'enfants 
arméniens sont nés à Alep et si 
nous parvenons à élever et ins-
truire ces enfants, nous pose-
rons ainsi les bases d'une nou-
velle communauté pour les 30 
à 40 années à venir», a assuré 
l'orateur.

Il a également parlé des cours 
de requalifi cation, en rappelant 
qu'il y a trois mois, ils avaient 
organisé des entretiens avec 
les garçons et fi lles âgées de 
18 à 20 ans, qui n'allaient plus 
à l'école, mais qui étaient prêts 
à apprendre un métier : 200 
jeunes avaient été sélectionnés 
et envoyés dans des écoles 
à Alep. Il a dévoilé qu'à son 
retour, 50 d’entre eux se ver-
raient off rir un petit capital pour 
démarrer une nouvelle entre-
prise avec le savoir-faire qu’ils 
avaient acquis. Il a ajouté que, 

si cette initiative connaissait le 
succès, il fournirait du travail à 
150 jeunes. «Nous avons fait de 
notre mieux et continuerons 
de faire tout ce qui est en notre 
pouvoir pour notre peuple, car 
nous sommes convaincus que 
la Syrie est notre pays», a dé-
claré le Révérend en conclu-
sion de son discours, avant de 
répondre aux questions des 
participants.

Le Révérend est une personne 
solide et dévouée, toujours 
prête à aider et à être aux cô-
tés de son peuple. J’ai encore 
en mémoire les paroles qu’il a 
prononcées lors de son inter-

vention : «La Turquie vient de 
donner le signal pour lancer de 
nouvelles attaques contre la 
Syrie. Que Dieu m’aide à ren-
trer au plus vite à Alep. Là-bas, 
il y a du travail pour préparer et 
organiser la communauté.»  

Jiraïr JOLAKIAN 
Rédacteur en chef
du journal 
Nor Haratch

Jiraïr JOLAKIAN
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UCJA
Camps de 
jeunes
Le camp du nouvel an orga-
nisé par l'UCJA a eu lieu cette 
année à la Source du 27 dé-
cembre au 2 janvier 2019. 
L'orateur, Benjamin Pouzin, 
chanteur du groupe GLO-
RIOUS, est venu avec sa 
femme et ses 4 enfants. Il a 
abordé le thème de la liberté, 
notre vie en tant que chrétien. 
Le manque de neige n'a pas 
suffi   à dissuader les skieurs de 

prendre la route pour aller aux 
stations plus grandes, plus 
loin et enneigées pendant 
que d'autres se reposaient ou 
se baladaient dans Lausanne. 
Nous avons commencé l'an-

née 2019 ensemble, entre 
jeunes et dans la bonne am-
biance . 
À refaire ! 

Rachel
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Tout a commencé au mois 
de mai. Après le Réveillon du 
Nouvel An 2018, où nous étions 
30 à apprécier ce temps de 
communion, le désir de renou-
veler cette expérience, mais 
à une plus grande échelle, 
grandissait dans notre cœur. 
Nous avons demandé à Dieu 
de constituer une équipe en 
mettant ce même désir dans 
le cœur d’autres personnes. 
Après un temps de prières 
et de réfl exions, nous nous 
sommes retrouvés à neuf pour 
donner vie à ce projet.

Nous avions deux objectifs : 
réunir les frères et sœurs de 
l’Église pour un repas festif et 
fraternel et s’ouvrir à d’autres 
personnes, amis, familles…
Nous nous sommes partagés 
les tâches : repas, animations, 
communication et inscriptions  
et technique et décorations.
Et l’aventure a commencé !

Equipe soudée
Nous nous sommes enga-
gés dans diff érents domaines 
mais travaillions main dans la 
main, dans la joie et la bonne 
humeur, avec le soutien, l’en-
traide et les encouragements 
mutuels… Chacun a pu appor-
ter son savoir-faire et enrichir 
le projet par ses propositions, 
avec une grande souplesse 
d’adaptation.

Solidarité
Plusieurs donateurs de l’Église 
ont alimenté un fonds de so-
lidarité pour permettre de 

rendre cette soirée accessible 
à tous sans diffi  cultés.
Une tombola a pu également 
avoir lieu, grâce à des lots of-
ferts par des donateurs ou as-
sociations.
La solidarité était également 
présente dans le travail. Même 
ceux qui ne participaient pas 
au réveillon nous ont aidé. 
Nous avons ainsi vécu un bel 
élan de générosité.

Soirée multiculturelle
À l’Église de Lyon, les langues, 
les origines et les cultures se 
mélangent et enrichissent nos 
relations. Cette soirée était à 
l’image de cette belle commu-
nion multiculturelle. Le père 
Noël est passé, comme cela 
se fait en Arménie ou en Syrie, 
le 31 décembre, mais ici il est 
passé bien avant minuit. Car à 
minuit, suite à un temps d’ado-
ration et de louange, la prière 
du Notre Père nous a fait en-
trer dans cette nouvelle année, 
suivie de champagne, de cotil-
lons et de «kotcharis».

Soirée multigénérationnelle
De 11 mois à 84 ans, la soirée 
a réuni des familles, des amis, 
des «yerkratsi» (d’Alep ou d’Ar-
ménie), tous dans la joie et la 
reconnaissance : des éclats 
de rire, des souvenirs, des ren-
contres, des jeux, de la bonne 
nourriture et le partage.

Ouverture aux autres
Nous ne voulions pas être 
qu’entre nous. Nous avons in-
vité nos familles et nos amis. 

Sur 80 présents, la moitié 
n’était pas de l’église. Cela n’a 
pas empêché l’unité et la com-
munion. Ce fut un beau témoi-
gnage d’amour.

Nous avions fait ce projet avec 
Dieu et nous sommes restés à 
son écoute. Il nous a conduits, 
fait fructifi er nos eff orts et béni 
la soirée.

Que le nom du Seigneur soit 
glorifi é !

L'équipe "Réveillon 2019"

LYON
Joie et reconnaissance

© Photos : Svetlana HOVANESSIAN
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par le Pasteur
Sergeï Shaverdian

CONFÉRENCE - TÉMOIGNAGE - DIAPORAMA

«Vivre sa foi chrétienneVivre sa foi chrétienne
en Iran en 2019»en Iran en 2019»

Pasteur de l’Église Évangélique 
Arménienne de Téhéran, IRAN

CONTACT-PRESSE : 06 33 30 39 49

TOURNÉE NATIONALE
VENDREDI 15 MARS À 20H30

E.E.A. d'ALFORTVILLE

SAMEDI 16 MARS À 20H30
E.E.A. d'ARNOUVILLE

DIMANCHE 17 MARS À 11H
E.E.A. d'ISSY LES MOULINEAUX

LUNDI 18 & MARDI 19 MARS À 20H30
E.E.A. de LYON

JEUDI 21 MARS À 20H30
E.E.A. de Beaumont à MARSEILLE

VENDREDI 22 MARS À 20H30
E.E.A. de Saint Antoine à MARSEILLE

SAMEDI 23 MARS À 20H30
& DIMANCHE 24 MARS À 10H45
E.E.A. de BOURG LES VALENCE

DIMANCHE 24 MARS À 9H
E.E.A. de MONTÉLIMAR

Nom : ................................................................................................... Prénom : ..............................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

Portable : ...............................................................................................E-Mail : ..............................................................................................................

Fait à : ...................................................Date :....................................... Signature :

❑ Je participe au voyage au Liban du 12 au 19 juin 2019     ❑ En chambre double    ❑ En chambre individuelle
 Je m’inscris au séjour et verse un acompte de 500€  à l’ordre du PANPÈRE.

COUPON-RÉPONSE À RENVOYER AVANT LE MARDI 5 MARS 2019 À: 
Pasteur Gilbert LÉONIAN - Voyage Liban - 8 Rue du Groupe Manouchian - 94140 ALFORTVILLE

✂

VOYAGE AU LIBAN

Prix du Séjour :
1300 € de Paris
1410 € de Lyon 
ou Marseille
Supplément chambre 
individuelle : 280€
Prix valable pour un minimum 
de 14 participants

PROGRAMME

Mercredi Vol Paris/Beyrouth
Jeudi Beyrouth Centre ville-Corniche, Boudj Hammoud
Vendredi Université Haïgazian, Rencontre avec Gregoire 
 Pierre XX, Harissa (Notre Dame du Liban) et Institut 
 du clergé patriarcal de Bzommar, Dîner à Beyrouth.
Samedi Ksara, Anjar, Cité Ommeyade d’Anjar
Dimanche Ashrafi eh : culte à l’Eglise évangélique arménienne, 
 repas et rencontre avec les Pasteurs et responsables
 de l’Union des Eglises évangéliques Arméniennes
 du Moyen-Orient.
Lundi Baalbeck (Ancienne Héliopolis des Romains), Zahlé
Mardi Antélias : Rencontre avec Aram 1er,
 Les Grottes de Jeïta, Byblos
Mercredi Vol Beyrouth/Paris

Le prix comprend :
- Le transport aérien
- L'accueil et l'assistance à l’aéroport de Beyrouth
- Les transferts aéroport hôtel-aéroport
- L’hébergement en chambre double à l’hôtel MONROE 4*
- Les déplacements en bus climatisé selon itinéraires.
- Les petits déjeuners, les déjeuners des jours 2,4,6,7 
 et le dîner du jour 3.

du 12 au 19 Juin 2019

RENSEIGNEMENTS ET DÉTAILS SUR LE VOYAGE :
Pasteur Gilbert Léonian - Tél. 06 33 03 39 49

gilbertleonian@hotmail.com

La rédaction du Panpère-Le Messager vous invite
à découvrir les richesses du Liban 
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INDEX MONDIAL DE PERSÉCUTION DES CHRÉTIENS
Une persécution plus large
et plus profonde

D’après Michel Varton, directeur 
de Portes Ouvertes France: «Si la 
persécution était un lac, cette an-
née il serait plus profond et plus 
large, comme un plan d’eau, qui 
prend du volume et qui déborde 
de ses rives.»

La Corée du Nord est toujours 
en tête du classement. L’Inde, la 
Chine et l’Algérie voient leur situa-
tion se dégrader particulièrement.

La Corée du Nord reste le ré-
gime autoritaire le plus oppressif 
du monde. Depuis 2002, le pays 
occupe la première place de l'In-
dex Mondial de Persécution des 
Chrétiens en raison de l'extrême 
persécution des chrétiens dans 
ce pays. Entre 50 000 et 70 000 
d'entre eux endurent travaux for-
cés et torture à cause de leur foi, 
dans les camps de détention.
 
L’Inde : 10e place
du classement
L’Inde est pour la première fois 
à la 10e place de l’Index Mondial 
de Persécution des Chrétiens. 
Au cours de la période prise en 
compte dans les statistiques de 
l'index 2019 (du 1er novembre 2017 
au 31 octobre 2018) des attaques 
contre une centaine d'églises et 
au moins 12 500 chrétiens ont été 
comptées. Le nombre réel est 
considérablement plus élevé en 
raison du nombre signifi catif de 
cas non signalés.

Des ombres sur la Chine
La Chine (qui passe du 43e au 
27e rang dans l'index 2019) est un 
exemple du musellement crois-
sant de la liberté religieuse par 
un régime politique autocratique. 
Au cours de la période considé-
rée, davantage de chrétiens y ont 
été emprisonnés que dans tout 
autre pays: 1 131 contre 134 l'an-
née précédente, dont beaucoup 

sans jugement. Xi Jinping, premier 
président autorisé à gouverner «à 
vie» depuis Mao, tente de forcer 
les communautés chrétiennes 
en croissance constante à une 
loyauté absolue envers l'État et le 
parti communiste.

L’Algérie monte de 20 places
La situation des chrétiens a clai-
rement empiré en 5 ans. Les dif-
fi cultés rencontrées dans la vie 
d’église se sont multipliées, alors 
que la pression communautaire 
s’alourdit avec régularité. La ré-
cente campagne de fermetures 
d’églises constitue une nouvelle 
étape dans ce processus. L’or-
donnance 06-03, réglementant 
les cultes autres que musulman, 
est depuis 2006, une épée de 
Damoclès sur les chrétiens. Son 
application stricte semble desti-
née à vouloir contrôler la minorité 
chrétienne.

Pour accéder à l’ensemble des tendances, 
découvrez la synthèse des résultats 

de l’Index Mondial de Persécution des 
Chrétiens 2019 sur le site internet de 

Portes Ouvertes.

www.portesouvertes.fr

Les résultats de l’Index Mondial de Persécution des Chrétiens 2019 viennent de sortir. 
De la Chine à l'Afrique Subsaharienne, les attaques violentes contre les chrétiens et les 
églises ont considérablement augmenté. 
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À la fi n de la Première Guerre 
Mondiale, le soi-disant monde 
civilisé a considéré ce qui res-
tait de l’empire ottoman, la 
Turquie, comme le vainqueur, 
malgré le terrible génocide 
qu’elle avait perpétré contre 
le peuple arménien, qui vivait 
surtout en Cilicie, mais qui fait 
maintenant partie de ce pays. 
Finalement, après avoir sur-
vécu aux camps de la mort, 
beaucoup de ces Arméniens 
s’installèrent à Alep, où ils 
créèrent une nouvelle «Armé-
nie». Certains quartiers d’Alep 
devinrent le nouveau foyer 
pour ce peuple souff rant, et 
malgré leur condition tragique 
et désespérée il ne se passa 
pas longtemps avant qu’ils ne 
se mettent à se retrouver dans 
des églises et à créer des 
écoles pour répondre à leurs 

besoins les plus immédiats. 
C’est ainsi que l’Église Évan-
gélique Arménienne Emma-
nuel vit le jour en 1923, et que 
depuis lors elle apporte des 
services spirituels et sociaux 
aux survivants arméniens nou-

vellement arrivés. 
Malheureusement, toutes nos 
Églises Évangéliques Armé-
niennes ont été attaquées 
durant la longue guerre civile 
en Syrie. L’Église Évangélique 
Arménienne Emmanuel a 

Cette année aussi, Noël 
est une fête bienvenue 
dans notre monde et 
dans nos pays et nous 
partageons la Bonne 
Nouvelle avec ceux qui 
nous entourent, même s’il 
y a dans nos pays beau-
coup de cœurs bles-
sés, qui ont peur du fu-
tur sombre et vague du 
Moyen-Orient, particuliè-
rement en Irak. Comme 
dans les années passées, 
l’église existe toujours ici, 
enseignant aux croyants 

que La Bonne nouvelle 
de l’Évangile doit s’éle-
ver au-dessus de toutes 
sortes de douleurs et de 
chagrins, toutes sortes de 
bonnes situations parce 
que le monde était, est 
toujours et continuera 
sans doute de la même 
manière, chaque jour 
jusqu’au jour, de la ve-
nue du Seigneur. La Paix 
du Christ est ce dont le 
monde a besoin. La Paix 
du Christ est ce dont 
chaque individu a besoin 

en toute situation, plus 
que de bonnes nouvelles 
du monde. Voilà ce que 
nous avons vécu, la Paix 
du Christ, et cela nous a 
toujours donné la victoire 
sur les situations doulou-
reuses que l’Irak a traver-
sées et continue de tra-
verser tous les jours.
Notre Espoir dans le Sei-
gneur et notre dépen-
dance à Son égard nous 
incitent à dire une fois de 
plus au monde «Christ est 
né et les anges viennent 
du ciel annoncer la Bonne 
Nouvelle». En cette oc-
casion, nous, les en-
fants de la Communauté 
Évangélique Arménienne 
d’Irak, saluons nos frères 
et sœurs du monde en-
tier avec de bons vœux 

de Noël et du Nouvel An, 
en leur souhaitant à eux, à 
leur familles, leurs églises 
et leurs pays, la paix, la 
sécurité et la prospérité.
Christ est né Alléluia !

Noreg HOVSEPIAN
Pasteur à l’Église de 
Bagdad et directeur de 
l’association de secours 
pour la mère et l’enfant 
de l’Église Évangélique 
Arménienne

TÉMOIGNAGE D'IRAK
La Paix du Christ
«Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la 
terre, bonne volonté envers les hommes.» Lc 2 :14

ALEP - SYRIE 
Reconsécration de l'Église
Évangélique Arménienne Emmanuel
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«Que tes demeures sont aimables, O Éternel des armées ! Mon âme se consume, elle 
languit après le parvis de l’Éternel. Mon cœur et ma chair font monter leurs cris de joie 
vers le Dieu vivant.» Psaume 84 :2-3

Noreg HOVSEPIA
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connu une période très diffi  -
cile pendant la guerre. Elle a 
été ciblée et touchée à plu-
sieurs reprises et le dimanche 
17 janvier 2016, après le culte 
du matin, un obus de mortier 
a atteint le toit de l’église, cau-
sant de sérieux dégâts maté-
riels. Grâce au soutien géné-
reux que nous avons reçu de 
l’AMAA, du GAW, de l’UEEAF, 
de l’UAECNE et d’autres gé-
néreux donateurs et organi-
sations, nous avons pu tenir 
notre promesse de rebâtir 
cette maison de Dieu.
Le processus de rénovation 
de l’église a commencé il y a 
plus d’un an, et le projet maté-
riel a démarré à la mi-juin. Le 
2 décembre 2018, nous avons 
eu la joie de reconsacrer cette 
église pour encore de nom-
breuses années au service du 
Seigneur.
Les dirigeants de l’UAECNE, 
des responsables de haut 
rang des milieux religieux, 
communautaires et offi  ciels, 
ainsi que des centaines de pa-
roissiens et d’invités ont assis-
té au culte.
Le Pasteur Simon Der Saha-
gian dirigeait l’assemblée au 
moment où tous ont partici-
pé à la lecture du credo des 
Églises Évangéliques Armé-
niennes. Puis le pasteur Dr. 
Paul Haidostian a dirigé la 
Dédicace de la Sainte Bible. 
La chorale de la Communau-
té Évangélique Arménienne 
d’Alep a ensuite présenté 
deux cantiques, accompa-
gnés au piano par Mme Betty 
Hatem. Tous les assistants ont 
également eu le plaisir d’en-
tendre un cantique chanté 
par M. Aram Khatchadourian, 
accompagné au piano par M. 
Jack Bozyakalian.
Le Pasteur Soghomon Ki-
laghbian a lu le passage de 
l’écriture, basé sur Matthieu 
16:13-20, et le Président de 
l’UAECNE, le Pasteur Mgrditch 
Karageozian a apporté la pré-
dication. Il a insisté sur le fait 
que l’église symbolise la foi 
des croyants dans ses situa-
tions visibles. Il dit : «L’Église 
Emmanuel est un héritage 
merveilleux pour vous, chers 
membres de l’Église Emma-

nuel. C’est pourquoi vous de-
vez utiliser les dons qui vous 
viennent du ciel d’une façon 
si parfaite que la génération 
à venir suivra votre exemple 
pour vivre une vraie vie chré-
tienne.»
Après la prédication, les parti-
cipants ont prononcé la prière 
de dédicace, et le Pasteur Ji-
rayr Ghazarian a lu la lettre 
de félicitations de M. Zaven 
Khanjian, le Président Direc-
teur Général de l’AMAA. 
Au nom du Comité Central de 
l’UAECNE, le pasteur Dr. Paul 
Haidostian a rendu grâces à 
Dieu pour sa provision, ainsi 
que pour la communauté de 
l’Eglise Emmanuel pour son 
courage et son engagement 
à rester sur place. Le Dr. Hai-
dostian a hautement apprécié 
combien le Pasteur Selimian a 
déployé d’eff orts pour diriger 
le processus de rénovation de 
l’église. Il a également remer-
cié les membres de l’église et 
les donateurs pour leur espé-
rance et leur confi ance. 
À la fi n du culte, le Pasteur H. 
Selimian a fait une allocution 
de la part de la communauté 
évangélique arménienne en 
Syrie. Il a dit : «En fait, l’église 
est quelque chose de plus 
que ces pierres et que ce bâ-
timent. L’église représente la 
volonté inébranlable de notre 
peuple. Aujourd’hui, le culte 
de redédicace de l’église est 
une réaffi  rmation de la foi ac-
crue de notre peuple dans la 
République Arabe de Syrie. 
C’est pourquoi nous consi-
dérerons cette célébration 
comme la déclaration du re-

nouvellement de l’alliance de 
notre peuple avec Dieu.»
Après l’allocution du Pasteur 
Selimian, M. Hovig Kerbabian, 
parlant au nom de l’Église 
Évangélique Arménienne Em-
manuel, a fait le plus grand 
éloge des services dévoués 
rendus à la communauté 
par le Pasteur Selimian, et 
tout particulièrement de ses 
grands eff orts dans le proces-
sus de rénovation de l’Église 
Emmanuel et a concrétisé cet 
honneur par un cadeau. 
Pendant le culte, Mademoi-
selle Aline Panoyan a montré 
une vidéo décrivant l’histoire 
et les activités actuelles de 
l’Église Évangélique Armé-
nienne Emmanuel. Après la 
vidéo, des représentants de 
trois générations de l’Église 
Emmanuel ont prononcé des 
prières d’actions de grâces.
Le culte s’est terminé par la 
prière dominicale et la béné-
diction prononcée par le Pas-
teur Mgrditch Karageozian, 
Président de l’UAECNE.
Le culte fut suivi d’une récep-
tion dans la salle d’église de 
l’Église Emmanuel.
À cette occasion, nous ex-
primons notre gratitude aux 
nombreux donateurs et sou-
tiens, auprès et au loin, pour 
leur apport moral et fi nancier. 
Nous prions que l’Église Em-
manuel continue à servir et à 
être une bénédiction pour ses 
membres et pour la popula-
tion d’Alep en général.

Aline PANOYAN
Alep
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HORIZONTALEMENT
1. Celui qui les avoue, obtient miséricorde (Prov.) -Ineffi caces; 
ne peut se dire de ceux chez qui abondent les vertus de l’Esprit 
(Pierre).
2. Christ sanctifi e Son Église pour qu’elle en soit exempte 
(Eph.)... et Il le fait par celle de Sa Parole (Eph.)-Adjectif 
possessif. Judas a levé le sien contre Jésus (Jean).
3. Reconnaissant. -Autrement dit, ce châtiment qui nous donne 
la paix est tombé sur Jésus (comp. Esaïe 53:5). -Ce que ne 
peuvent faire nos inquiétudes concernant les coudées de nos 
vies (Mat.)
4. Pour insister sur le oui.- David semblait ne pas le ronger, face 
à l’ennemi, mais en mettait un à sa bouche (Ps.). -Juda lave le 
sien dans le vin (Gen.). - Étendis.
5. Malte, par exemple (Actes). - Il n’y en aura qu’un seul avec 
un seul Berger (Jean). -Indivisible.- On l’enjambe facilement.- 
Unique.
6. A donc bien ses pieds sur terre. - Fruit qui se consomme 
blet. - Le prix de celle cassée par le maître était la liberté de 
l’esclave (Exode).
7. Rebuffade, quand il est catégorique. - Rassasié, au point de 
fouler aux pieds le rayon de miel (comp. Prov. 27 : 7). -Serpent 
tortueux et monstrueux (Esaïe).
8. Mammifères du Zaïre. - Possessif.- Autre possessif.- 
Semblable. - Langue thaïe.
9. Cité égyptienne d’Amon que Dieu châtiera (Jér.).- Autrement 
dit, tranchante, telle la Parole de Dieu (comp. Héb. 4: 12). - Dieu 
a établi Ezéchiel comme telle, pour avertir Israël (Ezéch.). - 
Pronom relatif.
10. Bonne pour les enfants. -Aucun de ceux de Jésus n’a été 
brisé (Jean) - Fleuve d’Italie. - Hydrocarbure. - Purifi é; Israël le 
sera comme l’argent et l’or (Malachie).
11. Jésus l’était de compassion (Mat. etc.). - David laissait celle 
de Dieu agir à sa place vis-à-vis de Saül (Sam.) - La jeune captive 
d’Israël en Syrie témoigna auprès de la sienne (Il Rois).
12. Un des dons de l’Esprit (Rom.).- L’opposé du précédent, dont 
les produits s’entassaient dans les palais d’Israël (Amos).
13. Paul l’exhortait, ainsi qu’une autre chrétienne, à être d’un 
même sentiment (Phil.). - Servit de test à Gédéon pour une 
confi rmation de l’ordre de l’Éternel (Juges). - Se résoudra, (se) 
comme toute affaire
des Corinthiens, au troisième voyage de Paul (Cor.)
14. Tels étions-nous avant d’être réconciliés avec Dieu (Rom., 
Col.).Pour séduire, la femme étrangère utilise de telles paroles 
(Prov.), (ici au singulier). - Un des frères de David (1 Chron.).
15. Qui donnent la santé et la vie, telles les eaux sortant du 
Sanctuaire (Ezéch.).-Trompe, à l’inverse du témoin fi dèle (Prov.). 
- Rite observé par les pharisiens avant les repas (Marc). - 
Possessif.
16. Dans le cri de la foule à Pilate à l’égard de Jésus (Jean). - 
Cette fourberie est à rejeter (Pierre). - Se donne sur peau.

17. La langue en est un petit, et pourtant... (Jacq.). - Fatigué, 
(tel l’Éternel) de supporter les vaines offrandes d’Israël (Esaïe). 
- Négation.- Avaient la charge du Tabernacle (Nomb.)
18. Les ongles de Nébucadnetsar dans les champs, poussaient 
comme les leurs (Dan.). - Note inversée. - Oiseau d’Amérique. 
- Artère.
19. Négation.-Autrement dit, Pharaon n’en était pas dépourvu, 
pour sa perte (comp. Exode 13 : 15). - Contracté. - Parer.
20. Donc bien gardé, celui qui se confi e en l’Éternel (Prov.). 
Neuvième heure pour César. - Ce que fait une parole dure à 
propos de la colère (comp. Prov. 15 : 1). - Désert qui a réservé 
bien des surprises à Israël (Exode).
21. Roue. - Pierre précieuse constituant un des fondements 
de la nouvelle Jérusalem (Apoc.). - Leur sang ne peut ôter les 
péchés (Héb.). - Possédé.
22. Ne va pas sans facto. -Christ, seul, a droit à ce titre (Mat.). 
- Possessif. - Tête d’Isaac.- L’Éternel entend celui de ceux qui Le 
craignent (Ps.)
23. Beau bébé, dev1nt prophète (Exode + Deut.). - Désagrément, 
quand elle vous tombe sur la tête. -Argile. - Pas retourné, mal 
cuit, est comparé par l’Éternel à Ephraïm (Osée).
24. Donc, sans compagnie. -Article. -Ces lieux de repos pour 
Israël seront tranquilles (Esaïe). - La chute de sa tour tua 18 
personnes (Luc).

VERTICALEMENT
1. Le 15/3 horizontal faisait partie de telles observances des 
pharisiens (Marc). - Qui a subi l’accablement violent, tel Jésus 
pour nos péchés (Esaïe).
2. Ce qu’était Pépina pour Anne (Sam.).- «Lève-toi», jeune fi lle 
(Marc). -Elle ne voulut plus qu’on l’appelle «ma charmante», 
mais «amère ». - Fatigué, chargé ? ... , on le trouve en Jésus 
(Mat.).
3. Malgré sa jeunesse, il se fatigue et se lasse (Esaïe et abrégé). 
- Alla çà et là, comme David dans son chagrin (Ps.) - Descendants 
d’un des fi ls de Jacob (Nomb. etc.). - Bien appréciable dans le 
désert, tel Elim (Exode).
4. N’a donc pas encore servi, telle char transportant l’arche 
de Dieu (Sam.). - Commémoratif, celui que Jésus prit avec 
ses disciples avant son arrestation (Mat.). -Jéroboam ne se 
détourna pas de sa mauvaise voie, malgré ce fait important qu’il 
vécut (1 Rois). - Eut la «Sainte» audace ; pour Abraham, ce fut de 
parler à l’Eternel (Gen.)
5. Pharaon utilisa ce stratagème pour faire mourir les enfants 
d’Israël (Actes). - Onésiphore y chercha Paul avec beaucoup 
d’empressement (Tim.). - Anses. - Possédé.
6. Qui a le cœur sur la main et beaucoup d’amis fl atteurs 
(Prov.). - Dieu est le même aujourd’hui que cet autrefois, et 
éternellement (Héb.). - Pas d’océan sans sa petite contribution.- 
Voyant de David (1 Sam.).
7. Portions; Benjamin en eut cinq lots plus que ses frères, au 

repas offert par Joseph (comp. Gen. 43 : 34). -A vous provoquer 
le mal de mer. -Adresse qui, littéralement, est un antonyme à 
la manière de tirer des sept-cents Benjamites d’élite (Juges).
8. Roulé. - Père de Josué (Exode etc.). - L’Oint ; la Samaritaine 
savait qu’Il devait venir (Jean). - Note. -Serré.
9. Estimée. - Sucé (Phon.).-Sort ; David savait que le sien était 
dans les mains de Dieu (comp. Ps. 31 : 16 et 37 : 5). - Tout le corps 
est éclairé, lorsqu’il est en bon état (Mat.).
10. Telle l’odeur des parfums de la Sulamithe (C. des C.). - Crack.- 
Si tu te fatigues avec ces fantassins, comment pourras-tu lutter 
avec des chevaux? (Jér.). - Gantelet.
11. Dieu suspend la terre sur cette inanité (Job.). - Pièce de 
charrue que les Israélites devaient faire aiguiser chez les 
Philistins (1 Sam.). - Instrument de travail. - Timothée devait 
repousser ces sornettes de vieilles femmes.
12. Mielleuse, telle la parole des faux amis de David (Ps.)- Roi de 
Suède. - Celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à cette 
partie du jour sans nuages (Il Sam.).
13. Elle peut être ronde, blanche ou noire.- Tel l’olivier sur 
lequel les croyants sont greffés (Rom.). - Résine malodorante. 
- Employé. - Elima.
14. Encouragé, aiguillonné, tel un grand nombre de Macédoniens 
par le zèle de libéralité des Corinthiens (Il Cor.)- Pour Paul, ce 
n’est pas une grosse affaire que de moissonner ces bien-là 
(ici au singulier), alors qu’il en a semé des spirituels (1 Cor.). - 
Négation. -A quoi bon faire ces choix parmi les arbres de la forêt 
pour en faire une idole (comp. Esaïe 44 : 14-15).
15. Le bien-aimé de la Sulamithe est pour elle une grappe de cet 
arbuste étêté. - Mouffl e. - Un des fi ls de Séir (1 Chron.). - Passe 
par Saint-Omer. -Tête de lion.
16. Filet de pêche. - Leur nom est en contradiction avec leur 
grand art de peintres. -Sommation.
17. Réfute. - Capucin sans religion . - Injure, ignominie; Jésus 
n’y a pas dérobé son visage (ici au singulier, version Colombe. 
Esaïe).
18. Grecque. - Faire connaître le Père, œuvre de Jésus aux 
Siens (Mat.). - Qui a achevé son cours. - Queue de pie. - Monnaie 
romaine.
19. Revigoré, rafraîchi ; le vieillard l’est comme l’aigle 
par l’Éternel (Ps.). - La toute première. - Humble serviteur 
inconscient de Jésus (Mat.). - (N’)avait la hardiesse; pour Moïse, 
c’était de regarder Dieu au buisson de feu (Actes, Exode).
20. Isolé, peut être de verdure. -Autrement dit, foulées, telles 
les prairies, par les pieds des mauvais bergers. (comp. Ezéch. 
34 : 19). - Ne sera pas sans Magog à la dernière révolte contre 
Jérusalem (Apoc.). - Blouses courtes en grosse toile.
21. Ancienne monnaie d’or française. - Possessif. - Instrument à 
cordes qu’entendirent les compagnons de Daniel. - Paresseux.
22. Heurte (s’), lors d’une grande frayeur, comme les genoux de 
Belschatsar (version Colombe), (Daniel). - Préposition. - Parties 
de cheminée. - Fond de bouteille.
23. Les gens du temps de Noé en burent plus d’une tasse. - 
Abraham y vit le jour (Gen.). - En état d’acceptation, disposé ... 
même à mourir, pour Paul (Actes). - Être sur le point de partir 
quand on y a le pied.
24. Barbecue; s’y trouver dessus, c’est vivre dans l’angoisse ou 
l’impatience. - C’est sur elles que le Fils de l’homme paraîtra 
(Mat. etc.) et que ses élus seront enlevés à Sa rencontre 
(Thess.). - Recueille ; pour celui qui moissonne, ce sont des fruits 
pour la vie éternelle (Jean). - Faire du tort ; l’ennemi ne le peut 
aux disciples du Seigneur.
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• eAåUëå âAåU  ÜBçHBáBÉ A. ñfrp. EAÑyAåIAq
 Cent ans

NÅ$ 7

• euëqgñUq âMåuÄ AiAwIéM#ñ,
 uå msAcqIå eAqM Uå euëqgñUq ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
 Priez le maître de la moisson  ováfBrrNÖ AÖzJä AÑAâuëåIAq 
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• ÑuëåUAeAouëQIAq AÇôåIAq SVçBpç wuWAñIAq
 La vie quotidienne des Arméniens de Syrie
• qAëAcAâUñU yAsâAmuëqñ
 eAo AëIâ. MmmAquëMW IcIiIéUU AXVr CAquoIAq
 Culte de dédicace de l'E.E.A. Emmanuel d'Alep

• yAsâôqAcuwuëQIAq yAsâAmuëqñ
 ÜIå. ÑIåuC k. mcåâUwIAqU îBÖBäVrBpV eBp cVXVdVB AíJä. IdJjJêV
 Culte d'installation du Pasteur Sérop Meguerditchian

âIiIcAEåuëQUëqNÅ$ 16

AÑâuëAaAsqwAcAq CIm

• Ñ. aqqGIAq ÑñAqwIWU YuåeuëåGO ÜJç. Gvdä. ÜBfBr QuëQUcIAq
 Le mystère merveilleux de Noël  

• IåcUqñU mAÑUq U?qw EUâIqñ ÑVçáBçH ÑAyuëqkIAq
 Que savons-nous sur le ciel ?

NÅ$ 4

• AmIåUcAoU eAo AëIâAåAqwAcAq OqcIåAcéuëQIAq
 aAEuëmq uë ÑcKCqAcAq KAåEAéuëm
 eJjVrBd$ ÜJç. Gvdä. ÜBfBr QuëQUcIAq ÜJç. Gvdä. SBr YAqkIAq
 Origine et développement initiale de l'AMAA

• WuëÑAågAcU âAc
 eJjVrBd$ îçvû. Gvdä. IçvíBrH e. ñBÖvírV  AçV QôîuëKYAqIAq
 Sous les projecteurs
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 Յարատեւ կարիքը կը զգացուի հոգեւոր 
առաջնորդներու, մշակներու, հովիւներու, 
եւ իրենց բացակայութիւնը մեզ մտահոգիչ 
կացութեան կը մատնէ ու երբեմն ալ ասիկա 
կ’անհանգստացնէ քրիստոնեայ աշխարհը: Արդէն 
նոյն կարիքը գոյութիւն ունէր նոյնիսկ Յիսուսի 
ապրած ժամանակներուն մէջ: Ներկայիս այս 
հարցը եկեղեցիներու բոլոր ընտանիքներուն 
համար այժմէական խնդիր է, մանաւանդ ԻԱ. 
դարի սկիզբը:

 Ի՞նչ պիտի ըլլայ Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու 
ապագան հինգ տարի ետք, տասը տարի ետք, 
կամ աւելի ուշ։ Որո.նք պիտի փոխարինեն 
ներկայ հովիւները, որոնցմէ ոմանք հանգստեան 
տարիքին հասած են սակայն տակաւին կը 
շարունակեն մատուցել իրենց ծառայութիւնը մեր 
եկեղեցիներուն մէջ։

 Ա՛չք մը նետենք մեր Եկեղեցիներու 
Միութեան մօտիկ անցեալի պատմութեան 
վրայ: Կեանքիս ամենէն անսպասելի արկա-
ծախնդրական եւ բացառիկ դէպքը պատահեցաւ 
Կիրակի, 12 Հոկտեմբեր 1969-ին, Մարսէյլի Սէն 
Լու թաղի մեր փոքր համայնքի եկեղեցիին մէջ։ 
Վեր. Իսրայէլ Աբրահամեանը կ՛առաջնորդէր 
պաշտամունքին՝ ըստ սովորականին: Նոյն 
օրը՝ երեկոյին՝ շոգեկառքով Փարիզ պիտի 
մեկնէի, որպէսզի յաջորդ առտու Վօ-Սիւր-Սէնի 

Աստուածաբանական Ճեմարանի դասընթացք-
ներուն հետեւիմ չորս տարիներու ընթացքին: 

 Այդ օրուան պաշտամունքը՝ յիշողութեանս 
մէջ անջնջելիօրէն դրոշմուած է, քանի պիտի 
բաժնուէի իմ եկեղեցիէս։ Բոլոր հոգեւոր եղբայր-
ներս ու քոյրերս շրջապատած էին զիս իրենց 
սիրով եւ աղօթքով: Վեր. Աբրահամեանին եւ իմ 
տարիքիս միջեւ 43 տարիներու տարբերութիւն 
կար, երկու սերունդ մեզ իրարմէ կը բաժնէր։

 Հովիւներուն մեծամասնութիւնը թոշակի 
անցնելու տարիքին հասած էր: Իւրա-
քանչիւր եկեղեցի կը մտահոգուէր իր ու 
Միութեան ապագայով։ Աստուածաբանական 
ճեմարաններուն մէջ ուսանողներ չկային, որ 
փոխարինէին նախորդ սերունդին պատկանող 
Աստուծոյ ծառաները: Ուստի ի՞նչն էր որ 
շղթայազերծեց նոր կոչումներ, այնպէս որ քանի 
մը տարուան մէջ Ֆրանսայի մեր Միութեան 
բոլոր եկեղեցիները օժտուեցան երիտասարդ 
առաջնորդներով: 

 Մեր Սէն Լուի փոքր եկեղեցին բաղկացած 
էր տասը տարեց հաւատացեալներէ ու 
տասը եռանդուն պատանիներէ, որոնք նոր 
ապաշխարած էին Լա Ֆոնթանէլի ամառնային 
ճամբարին մէջ, նաեւ տասը չափահասներէ՝ 
բաւական յառաջացած տարիքով: Այդ ժամանակ՝ 
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 «Խորհուրդ մեծ եւ սքանչելի որ յայսմ 
աւուր յայտնեցաւ»։ Այս բառերով կը սկսի 
Մովսէս Խորենացին իր սրտառուչ Ս. Ծննդեան 
շարականը: Իրօք որչա՜փ հրաշափառ եւ 
սքանչելի է Ս. Ծնունդի Խորհուրդը, որ աւելի 
քան 20 դարերու ընդմէջէն լուսաշող արեւի 
մը պէս կը բացուի կեանքի հոգերուն ու 
տագնապներուն մէջ՝ մոլորուն ու յուսաբեկ 
մարդկութեան աչքերուն առջեւ:

 Աստուած մարդանալով Յիսուս Քրիստոսի 
մէջ՝ բնակութիւն հաստատեց այս մեղաւոր 
աշխարհին վրայ ու յայտնեց ինքզինք համայն 
մարդկութեան, որպէսզի ազատագրէ զանոնք 
մեղքին գերեվարող կապանքներէն եւ ազա-

տութեան նոր հորիզոններ բանայ անոնց 
կեանքին առջեւ:

 Մեծ է այս խորհուրդը, նաեւ սքանչելի, որ 
Անբաւելին կը բաւարարուէր խանձարուրով, ու 
Անսահմանը կը դառնայ սահմանաւոր, որպէսզի 
մեղքով սահմանաւորուած մարդոց անսահման 
կեանք մը շնորհէր:

 Յիրաւի, Բեթլեհէմ ծնող Մանուկը մար-
դացեալ Աստուածորդին էր, որ աշխարհ եկաւ 
մեղաւոր մարդը Աստուծոյ հետ հաշտեցնլու: 
Ան թողուց երկնային փառքը, որպէսզի 
մարդոց հոգիներու փրկութիւնը ապահովէ: Ան 
աղքատացաւ, որպէսզի հարստացնէ հոգեպէս 
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Միութեան ամենափոքր եկեղեցին մերինն էր: 
Տարեց հովիւին սրտին մէջ կրակ մը բոցավառէր: 
Նաեւ աղօթքի խումբին տասը ծեր քոյրերը ամէն 
Երեքշաբթի կէսօրէ ետք կը հաւաքուէին աղաչելու 
համար հունձքին Տէրոջ՝ որ մշակներ հանէ իր 
հունձքին (Մատթ. 9. 38): Յարատեւ կ’աղօթէին որ 
Աստուած ափ մը պատանիներու մէջէն ծառաներ 
եւ աղախիններ հանէ Իր Եկեղեցիին համար: 

 Արդիւնքը անմիջական չեղաւ: Բայց երեք 
տարի ետք Աստուած պատասխանեց աղօթքի 
խումբի աղաչանքին: 1969-էն մինչեւ 1983, Տէրը այս 
փոքր հօտին մէջէն կանչեց եօթը երիտասարդներ, 
որոնք աստուածաբանական ուսումի հետեւեցան, 
ու երկու հոգի ալ հովիւներու կողակից դարձան:

 Անկասկած աղօթքը՝ լծակն է Սուրբ Հոգիին: 
Ան մեր Միութեան պատասխանատուները 
ներշնչեց, ու մեր եկեղեցիները ունեցան իրենց 
հովիւները, նաեւ արձակուրդի կեդրոնները՝ իրենց 
առաջնորդները։ Մեր երիտասարդ տղաներն ու 
աղջիկները անսացին Աստուծոյ կոչին: Անշուշտ 
աստուածաբանական ուսումնարաններն ալ 
իրենց դերը կատարեցին (Վօ-սիւր-Սէն, Նոժան, 
Էմմաւուս, Էքս-ան-Փրովանս)։

 Չմոռնանք որ Քրիստոս է Եկեղեցիին Գլուխը 
եւ Ի՛նքն է զայն կերտողը: Մեր մարդկային 
աչքերով տեսածներով չսահմանափակուի՛նք։ 
Ներկայիս՝ հոգեւոր գործիչներու պակասը 
թող մեզ չյուսահատեցնէ։ Փնտռե՛նք Աստուծոյ 
երեսը, իմանա՛նք ինչ որ կ’ուզէ ըսել մեզի այս 
անապատային ժամանակներուն մէջ: Մենք մեզ 
քննե՛նք ու հնազանդի՛նք իր ձայնին: Քանի ինք 
խոստացած է «նոր բան մը ընել, անապատի մէջ 
ճամբայ բանալ եւ անջրդի երկիրի մէջ գետեր տալ», 
յարատեւ ու հաւատքով աղօթե՛նք (Եսայ. 43. 19)։

ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
AXûvçáVX

eBpJçNrV áJçBbJê 
ováfBrrNÖ AÖzJä AÑAâuëåIAq

YmCAEåAcAq



սնանկացած մարդկութիւնը:
 Ան տիեզերքի Թագաւորը ըլլալով հանդերձ՝ 
ծնաւ աննշան մսուրի մը մէջ: Աստուածային 
ճակատագիրը իր ձեռքին մէջ բռնած՝ Ան աշխարհ 
եկաւ, որպէսզի մարդ արարածը իր մեղսալի 
վիճակէն բարձրացնէ եւ Աստուծոյ փառքին 
մասնակից դարձնէ:
 Ան յայտնուեցաւ մեզի իբրեւ աղքատ ու 
տնազուրկ մանուկ մը, որպէսզի փնտռենք զինք 
տնազուրկ մանուկներու մէջ:
 Ան եկաւ իբրեւ լոյսն աշխարհի, լուսաւորելու 
մարդոց սրտերուն խաւար խորշերը ու մթագնաց 
հոգիները, որպէսզի անոնք «լուսոյ որդիներ» ըլլան 
ու լոյսի մէջ քալեն:
 Ան եկաւ որպէս «Խաղաղութեան Իշխան», 
որպէսզի մարդոց սրտերէն փարատէ ամէն 
վախ ու կասկած եւ զիրենք դարձնէ իր սիրոյ ու 
խաղաղութեան դրօշակիրները:
 Ան բերաւ մեզի աստուածային սէր, խաղա-
ղութիւն եւ հաշտութիւն, որպէսզի մենք ալ 
կարենանք բաժնեկցիլ իր երկնառաք պարգեւները 
բոլոր մարդոց հետ:
 Ան եկաւ մեզի որպէս երկնային «Կենաց Հաց», 
որպէսզի հոգեպէս երբեք չանօթենանք:
 Ան եկաւ մեզի որպէս լոյսի եւ յոյսի փարոս 
մեր փոթորկայոյզ կեանքին մէջ, որպէսզի իր 
բերած լոյսը ճառագայթէ մեր կեանքերուն վրայ եւ 
դարձնէ մեզ լուսոյ արբանեակներ:

 Ան եկաւ մեզի որպէս Աստուծոյ Մեծագոյն 
Պարգեւը, որպէսզի մեր սրտերը Բեթլեհէմի գոմին 
նման օթեւան դարձնենք իրեն եւ մեր կեանքերը 
ընծայենք որպէս գերագոյն նուէր:
 Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ.
 Ձեզի, մեզի մեծ աւետիս:

ÜJç. Gvdä. ÜBfBr o. 
QuëQUcIAq

EvçbBHVç äröçNr
eBp AíJäBçBrBdBr 

eBnBtZBçfBpVr YvçfvíçHV

 Մարդիկ զանազան կարծիքներ ունին 
յետ մահու կեանքին մասին: Ոմանք կը դրժեն 
անոր իրողութիւնը, ուրիշներ կը կարծեն թէ 
դրախտ հասնելէ առաջ քրիստոնեան պէտք 
է անցնի քանի մը փուլերէ, բայց շատ է թիւը 
անոնց՝ որոնք կը մտածեն թէ երկինքը լեցուն է 
հրեշտակներով ու հոն ամէն ինչ հոգեւոր է եւ 
ոչ-նիւթական. մինչդեռ երկինքը նիւթեղէն տեղ 
մըն է ըստ Աստուածաշունչին: Ան իրական վայր 
մըն է, յատուկ տեղ մը: Երկինքի մասին խօսելով 
Յիսուս իր աշակերտներուն կ'ըսէ թէ կը մեկնի՝ 
տեղ մը պատրաստելու անոնց համար. իսկ 
Պետրոս առաքեալ կը գրէ Աստուծոյ ստեղծելիք 
նոր երկինքին եւ նոր երկրին մասին, որոնք (ըստ 
Յայտնութեան գիրքին) կը պարունակեն նիւթեղէն 

բաներ, ինչպէս ձիեր, ծառեր, տաճար մը եւ 
փառաւոր քաղաքը՝ Նոր Երուսաղէմը:

 Երկինքը անբացատրելի ուրախութեան 
վայրն է: Երեւակայեցէ՛ք տեղ մը, ուր չկան ցաւ, 
վիշտ, հիւանդութիւն եւ մեղք. ո՛չ ալ վախնալիք 
որեւէ՛բան ինչպէս՝ մերժում, ձախողութիւն, 
կորուստ կամ մահ: Այնտեղ քրիստոնեայ հաւա-
տացեալը պիտի ապրի Աստուծոյ եւ մարդոց հետ 
կատարեալ մտերմութեան մէջ: Հոն կարիք չկայ 
պահուելու, առանձնանալու, թիւրիմացութեան 
կամ սխալ մեկնաբանութիւններու: Միա՛յն սէրն է 
համատարած՝ մեր սրտերու բաղձանքը եղող այս 
համայնքին մէջ: Երկինքի մէջ, ուր մեր ամենէն 
խորունկ պէտքերը պիտի գոհանան, պիտի 
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ապրինք ճշմարիտ երջանկութեան աղբիւրին՝ 
Յիսուսի հետ, որ մի՛շտ մատչելի պիտի ըլլայ մեզի 
եւ անոր պարգեւած հաճոյքները պիտի ըլլան 
յաւիտենական:

 Երկինքի մէջ մենք պիտի շրջապատուինք 
Աստուծոյ կողմէ: Երկրէն հեռանալէ առաջ, Յիսուս 
աղօթեց՝ որպէսզի իր աշակերտները մէ՛կ ըլլան, 
ճիշդ ինչպէս Ինք եւ Հայրը մէկ են: Իր աղօթքին մէջ 
Ան ըսաւ՝ ճի՛շդ ինչպէս Դուն իմ մէջս ես ու Ես քու 
մէջդ եմ... Ես անոնց մէջ եւ Դուն իմ մէջս: Հօր, Սուրբ 
Հոգիին եւ Որդիին մեր մէջ բնակիլը կ'ենթադրէ 
խորացող մտերմութիւն: Երկինքի մէջ Աստուծոյ 
Սուրբ Հոգին այնպէս պիտի շրջապատէ մեզ, որ 
մեր երկրային միտքերը չեն կրնար ըմբռնել:

 Երկինքը մուտքի գին մը ունի: Աստուած 
կ'ըղձայ մեզի հետ ըլլալ յաւիտենական յարա-
բերութեան մէջ. բայց մենք ապստամբ, յամառ, 
ինքնափճացումի հակող տեսակ մըն ենք որ ամէն 
օր կը պայքարի նո՛յն այն ձեռքերուն դէմ, որոնք 
մեզ ստեղծած են: Սուրբ Գիրքը մեղք կը կոչէ այս 
վարմունքը, որ մարդը կը բաժնէ Աստուծմէ. բայց 
Աստուած թոյլ չտուաւ, որ մե՛ր պարտադրած 

թշուառութեան մէջ մնանք, այլ Իր եւ մեր 
միջեւ ձեւաւորուած վիհը կամրջեց Իր սիրով՝ 
Յիսուս Քրիստոսով, ու մեզ մահէն ազատելով 
վերադարձուց կեանքին: Այդ կամուրջէն անցնելու 
եւ Երկինք մտնելու ձրի տոմսը շահելու համար 
պարզապէս հաւատալու ենք, «որովհետեւ եթէ 
բերանովդ խոստովանիս Տէր Յիսուսը ու սիրտովդ 
հաւատաս որ Աստուած զայն յարուցանեց 
մեռելներէն՝ պիտի փրկուիս» – Հռով. 10. 9:

 Հոլիվուտի ժապաւէնները ցոյց կու տան 
թէ երկինքը լեցուն է թեւաւոր, ոգիներ յիշեցնող 
էակներով. բայց Աստուածաշունչը ուրի՛շ բան 
կ'ըսէ. «Յիսուս մեռելներուն անդրանիկն է..., 
երախայրիքը անոնց՝ որոնք ննջած են»: Հին 
յունարէնով՝ երախայրիք կը նշանակէ հունձքի 
ժամանակէն առաջ հասած նմոյշը, որ կը 
խորհրդաշէ գալիք հունձքը: Պօղոս Առաքեալ 
մեզ կը վստահեցնէ թէ ինչի՛ պիտի նմանին մեր 
յարուցեալ մարմինները: Յիսուսի յարուցեալ 
մարմինը այնքա՛ն նիւթեղէն էր, որ աշակերտները 
տեսան զայն, դպան անոր եւ Ան ճաշեց անոնց 
հետ: Ըստ Պօղոսի, երբ մեր երկրաւոր մարմինները 
փճանան, պիտի ստանանք յաւիտենական 
մարմին մը:

 Աստուածաշունչը կ'ուսուցանէ նաեւ, թէ 
հաւատացեալները երկինք մուտք պիտի գործեն 
մահէն անմիջապէս ետք: Երբ անձի մը սիրտը 
բաբախէ վերջին անգամ, այդ իսկ երկվայրկեանին 
ան կա՛մ կ'երթայ երկինք, յաւիտեան ապրելու 
Քրիստոսի հետ, կա՛մ դժոխք, ուր յաւիտենութիւնը 
պիտի անցընէ Աստուծմէ բաժնուած: Եբր. 9. 27 
համարին մէջ առաքեալը կ'ըսէ թէ մարդ մէ՛կ 
անգամ կը մահանայ, ապա դէմ առ դէմ կու գայ 
դատաստանի հետ: Առաւե՛լ, գիտենք թէ Յիսուս 
իր հետ խաչուող յանցագործին խոստացաւ որ 
ա՛յդ գիշեր իրեն հետ պիտի ըլլայ դրախտին մէջ:

 Երկինքը յաւիտենական է, բայց թէեւ մեզմէ 
շատեր կ'ընդունին զայն, ուրիշներ կը պայքարին 
Մատթ. 25. 46 համարին մէջ յիշուած պատիժին 
կամ յաւիտենական կեանքին դէմ, որոնք իրական 
են ըստ Աստուածաշունչին եւ կախեալ՝ Քրիստոսի 
հանդէպ մեր հաւատքէն:

 Երկինքը նաեւ անհաւատալիօրէն այլազան 
է, որովհետեւ Աստուած կ'ընդունի ամէն ազգէ 
մարդիկ, որոնք կը հետեւին իրեն: Ան հրեաներու 
նահապետ Աբրահամի խոստացաւ օրհնել բոլո՛ր 
ազգերը, իսկ Պօղոս Առաքեալ կ'ըսէ թէ Իսրայէլ, 
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որ կազմուած է Աբրահամի յետնորդներէն,՝ 
կը ներկայացնէ Աստուծոյ հաւատացողները: 
Եթէ երբեք մասնակցած էք միջմշակութային 
պաշտամունքի մը, թերեւս կրնաք պատկերացնել 
Յայտ. 7. 9 համարին նկարագրած ու մեզի սպասող 
ամէն ազգէ, ցեղէ, ժողովուրդէ եւ լեզուէ բաղկացած 
մեծ բազմութիւնը, որ պիտի պաշտէ զԱստուած:

 Բայց ուշադրութի՛ւն. մենք միայն երգելով 
պիտի չզբաղինք։ Ճիշդ է որ Աստուծոյ ներ-
կայութեան մէջ ապրիլը պիտի լեցնէ մեր սիրտերը 
փառաբանութեամբ, բայց միայն երաժշտութիւնը 
պիտի չըլլայ մեր արտայայտութեան միջոցը: 
Ճշմարիտ պաշտամունքը կ'ենթադրէ Աստուծոյ 
ուզածին պէս կեանք մը – Հռովմ. 12. 1: Ան գործը 
սահմանեց մեղքէն առաջ, երբ ստեղծագործութիւնը 
դեռ բարի էր: Յիսուս ալ ըսաւ աշակերտներուն 
թէ օր մը իրեն հետ պիտի ծառայեն: Կարգ մը 
գիտնականներ կը հաւատան թէ Աստուծոյ 
մեծութիւնն ու իմաստութեան գանձերը 
կ'ենթադրեն որ գիտութեան հսկայական ամբար 
մը կը սպասէ մեզի. ուստի տրամաբանական է 

կարծել թէ մեզմէ իւրաքանչիւրը պիտի ունենայ 
գոհացնող դեր մը եւ յարատեւ սորվելու հաճոյքը:

 Վերջապէս, մեղքը պիտի յաղթահարենք 
վերջնականօրէն, որովհետեւ խաչին վրայ Յիսուսի 
մահը կոտրեց մեղքին ու մահուան զօրութիւնը, 
մեզ ազատագրելով որպէսզի ապրինք անոր 
ուզածին պէս: Այժմ անկատար աշխարհի մը մէջ կը 
գտնուինք եւ վարժուած ենք ժխտական վարմունքի 
ու մտածելակերպի, որոնք արգելք կ'ըլլան Սուրբ 
Հոգիին հանդէպ կատարեալ հնազանդութեան: 
Երբ հասնինք երկինք, բոլորովին ազատ պիտի 
ըլլանք մեղքէն, եւ պիտի ապրինք, մտածենք ու 
սիրենք ինչպէս որ Աստուած կ'ուզէ:

ArFXJçNrN RBçFnBrJê$
ÑVçáBçH ÑAyuëqkIAq

uëÑuëmqAÑUåuëQUëq

AÑuëy mOq AW ÑAeIéAë 
IåcqAcAmAåMq

 IçdròV DVíçBívç BÖäjJçví FvínBçNr nNd 
RVí BX zBdÖJêBí 2018 äBçvíBr BÖvízBpVr 
Brêvínvá, vç ÖBfJêBí, VrdBí ví tVÅJêBí 
BrÅçzJäV BrbBpçBbVç Jí BrpBF BrHvírHVr 
nNÅ, zBänvíRJBr FJçBLBrê BräBd ïvÖVr 
ZvçP pBíVäJrBzNÖ RBjvíJXví fBnBç:

 âBçVrJçví BÖvízBpVr BrêòP pBlBZ 
xJrò víLJç rdBäJX, nJç dJBròV BçBFBáBL 
PrRBêòP xrdBäJXví fBnBç: UíçBòBrxVíç 
äBçV nNd BdrRBçR fBnBçJXvá, lVF ví ÅBrò 
xJrò ZrBpJç VçBFvçbvínrJçvá fBçÖäBêrJXví 
LBrvrò, BrnBfvíRJBr nJç rJçòVr hFävínVr 
BrFVäBdêBDBç pBFvíçH äBXví fBnBç:

 ApXJíÖ öçBêvpêV NÅJçP RJçRBävj zVäV 
xPXXBp Jí BrVdB BrRBçR zVäV nrBp nJç 
áJçÅVr öçvíBr NÅVr áçBp:

 mBçHdvíRJBr êJjVr tBçvírBdvíRJBr 
JçBtZVòr N rvç ÖJçvírHP: UrxòB!r nBçHVd 
JdJç Jr ví BrêJç BpÖ BtZBçfNr: IRN 
BrêBbrJçvír FvínBçP xvírVrò, fBzB 
VrxzN?Ö dçrBrò FBXVòrJçvír ltFçVä FvínBçP 
vírJrBX nJç bvêBäJäçVr nNÅ...: âBçVrJçví 
rnBr$ nBçHVd BX nNdBdBr BÖvíz Jr, vçvrò 
pBrdBçb d'VprBr JçdrBdBnBçNr, Jí dP 
òrBrBr nBfvíBr Zvç BrHvírHVr nNÅ: unBrò 
nVrxJí VÖd VçJrê BrêòV PrRBêòVr FVÖBívç 
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XvíÖBïBpXvíRJBnD dP tvjBr JçdrBdBnBçVr 
áçBp, BnJrvír fBpJBêòP FçBíJXvá, nVrx 
víçVtrJç Bjöä XvpÖvá$ BrrdBä d'BrêrVr ví 
dP fJÉBrBr BpÖ dJBròNr...:

 ArêJBX 2018 äBçvíBr PrRBêòVr nJç 
BLFV dJBròNr fJÉBêBr FVÖBívç BÖäjJç, VÖd 
FvçbvírNBdBr BÉvínvá$ dBäBçvíJêBr fJäò 
hFvj BtZBäBròrJç: yBpnBr xN$ vç nBçHVd 
fBrFBnBrBívç PXXBr nJbBçvíJXví fBnBç: 
IçDJnr Vç PräBrVòP HBÖäVBçBdBb fBpç dBn 
nBpç nP$ ZvrBçf fJçvÖ N, VrxzNÖ fBpçJrVòV 
ÖBfnBrrJçvír áçBp rBfBäBdvívj zBçL 
LVrvívçP, vçvír ÖBfnBrrJç zBtäzBrJXví 
FvçbP Jí rBfBäBdvíRJBnD vírJêBb 
BíBçäP fBnBLöç N FrHBzJäV dBäBçBb 
ÖZçBXV BçtBíBròVr: AÖvízV rnBr ÖBfJêBr 
Brvrò,  ÖBdBpr xdvçÖvíJêBr BrvçvtvíRJBr 
nBÉBZvíjVr nNÅ: mNFP VrxòBr BX bBbdN 
nJç ûVLVòBdBr BxòJçvír äJÖvjvíRVírP, xV 
dçrBç nRBFrJX nJç VnBêBdBr BxòJçP, vçvrò 
nBçHNr BíJXV$ FvçbV#r dP rBpVr, äJÖrJXví 
Bpr BtZBäBròP$ Lvç nBçH dçrBp dBäBçJX 
rvprVÖd òvíXVÖrJçví JäVr zBfvíPäBb, dBn 
fçBzBçBdrJçví áçBp$ bzävíBb:

 ApÖ nBçHvê Jí BpÖ BtZBäBròrJçvír 
BrBxBÉ BçTJívçvínP zBänvíRVírP Vrò 
zVäV dBäBçN fJäBFBpVr: ÑBdBpr, Brvrê 
BrhrBdBr öçVrBdNr, ÖvçáJêvíêBb HBÖNr 
Jí HNzòJçví ïvçhBÉvíRJrNr öFvíä òBjJXví 
VnBÖävíRVírP pBävíd nBçHvê äçvíBb trvçfò 
N, JçdrBävíç zBçFJí$ VDçJí PrbBpvíBb fJL 
PräçJBXrJçví: CBpê v?íç dçrBrò fBrHVzVX 
Brvrê, JçD BçHNr xdBr BpÖ dJBròVr nNÅ: 
Arvrê dçrBrò fBrHVzVX nJç JdJjJêívp Jí 
BLFBpVr DvXvç dBÉvpêrJçvír nNÅ: Arvrò nJç 
zBänvíRJBr rvçöçJBp fJçvÖrJçr Jr, Brvrê 
tvírxvá dP trxBívçJrò nJç zBänvíRJBr 
NÅJçvír BçhBrBêBb fJçvÖrJçP: CvXvç 
TBnBrBdrJçN BíJXV BpÖö#ç dBçVò vírVrò 
fBnBZnDvíJXví nJç BLFBpVr BçTNòrJçvír 
tvíçÅ, JçD BtZBçfV nNÅ äVçvj HTvíBçVr 
dBêvíRVírrJçP nJL êBrvíêçVí PrJXví BnNr 
frBçBívçvíRVír Jí vpT vírVr: Arvrò xJr ZrBpJç 
rvprÖd BnJrBdBLnBdJçz FBjvíRrJçvír, Jí 
RvíXêrJXvá Brvrê BçnBärJçP$ dP äBzBXJr 
HBçBívç dBjrVrJçP: 

 uíÖäV áJçBLBçRrvj FBjvíRrJçvír äBrò 
BçTBrV rJêvídP, pvíÖBHçJXvá pBädBzNÖ nJç 
JçVäBÖBçHvíRJBr, vçví ÖçäV BpTnNBdBr 
DBDBZvínP Jí näòVr BçHVBdBr fBtvíBçdP 
XVváVr dçrBr áJçBrvçvFJX nJç BLFVr Jí 
JdJjJêívp dJBròP äJjBdBr nBdBçHBdV áçBp, 
Vç DvXvç JçJÖrJçvá Jí BçäBpBpävíRVírrJçvá:

 GçBdBr FvçbvírNvíRVírP v#x nVBpr 
ävíJBX äBçvíBr TBnBrBdP JçdBçBhFJXví 
frBçBívçvíRVír dP ÖäJjbN, BpXJí BpH äBçvíBr 
BíBçäNr Jäò, Brvç nBÖVr JçdBçöçNr ZöÖJXví 
víçBZBXV BÉVR dP fBrHVÖBrBp:

 Apv#, BÖvíz nPr BX ÖBfJêBí JçdrBdBnBçNr, 
DBpê nJrò vjÅvírJrò rvç BÖäjV nP$ 
2019 RvíBdBrV brvírHP, Bpr pvpÖvá, vç 
BÖävíBbBzBçFJí nJç BÉBòVrvíRVírrJçvá Jí 
nJç BrÖBdBçd FvçbvírNvíRJBnD BÉBíJX JíÖ 
zVäV ïBpXJêrJrò LBpr, Jí rvprVÖd pBÅvçH 
äBçV, Brvç BrêòV zBfvír, BÉBíJX FVÖBívç Jí 
BÉBíJX XvíÖBtvj HBçhvíêBb zVäV víjBçdJrò 
LBpr HNzV pBíVäJrvíRVír, BrnBfBêrvj nJç 
FvçbJçvá bBrçBDJÉr: 
 srvçfBívç qvç âBçV:

 EçVFvç IzÖ. wUúQkIAq
AÉBÅrvçH AäçzBäBdBrV eBpvê QJnV 
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ÜAåGAqAqé yAâEAmO
ëA. GAåuë eAo IåUâAÑAåGUq (A.)

 Ահա՛ւասիկ 1568-րդ տարին է որ իբր ազգ 
կ’ոգեկոչենք Վարդանանցը: Այս պատերազմը, 
որ տեղի ունեցաւ աւելի քան 15 դար առաջ, ի՞նչ 
պատգամ ունի 21-րդ դարու հայ երիտասարդին ու 
երիտասարդուհիին համար։ 3 հաստատումներով 
պիտի պատասխանեմ այս հարցումներուն:

Ա. Ազգային ինքնութեան գոյութիւնը Ա. Ազգային ինքնութեան գոյութիւնը 
աստուածային եւ սուրբգրական է։աստուածային եւ սուրբգրական է։

 Միշտ կը լսենք սիրոյ մասին՝ հանդէպ հայ 
ինքնութեան, հայ լեզուին, հայ եկեղեցւոյ, հայ 
մշակոյթին. բայց ասիկա Աստուածաշունչի 
ուսուցման համապատասխա՞ն է։ Արդեօք հայերը 
կրնա՞ն թէ՛ աւետարանին հաւատալ, ապաշխարել, 
ճշմարիտ քրիստոնեայ ըլլալ, ու միեւնոյն ատեն 
հայապահպանման ձգտիլ եւ անոր համար 
աշխատիլ, թէ՛ Վարդանի ժամանակ եւ թէ ներկայիս: 
 Ինքնութեան պահպանումը ամէն մէկ ազգի՝ 
ինչպէս նաեւ հայոց համար սուրբգրական է, 
որովհետեւ 
 ա) Ինքնութեան ծագումն ու պահպանումը 
Աստուծմէ են, եւ
 բ) Աստուածաշունչին մեծագոյն օրինակելի 
անձերը ազգասէրներ էին:

 ա) Ինքնութեան ծագումն ու պահպանումը Ինքնութեան ծագումն ու պահպանումը 
Աստուծմէ են: Աստուծմէ են: 
 Ծննդոց 11-րդ գլուխին մէջ Աստուած ի՛նք տուաւ 
լեզուները. լեզուն հիմնաքարն է որեւէ մշակոյթի եւ 
ինքնութեան: Այդ գլուխէն առաջ միայն մէկ լեզու, մէկ 
մշակոյթ կար. սակայն անկէ ետք գոյութիւն ունեցան 
զանազան մշակոյթներ, որովհետեւ Աստուած տուաւ 
զանազան լեզուներ:
 Աստուծոյ նպատակն էր որ բաժնէ 
ազգերը իրարմէ, որպէսզի անկարելի ըլլայ մէկ 
բռնապետական Կառավարութեան մը ստեղծումը, 
եւ ազգերը զիրար հաշուետուութեան կանչեն։ 
Ճիշդ ա՛յդ պատճառաւ է որ Ռուսիա, Չինաստան, 
Ամերիկա, Անգլիա, Ֆրանսա մերժման (վեթոյի) 
իրաւունք ունին Միացեալ Ազգերու Ապահովութեան 
Խորհուրդին մէջ: Ո՛չ միայն Աստուա՛ծ տուաւ 

լեզուները, այլեւ ի՛նք սրբեց զանոնք (Գործք 2)։ Գոնէ 
մինչեւ յաւիտենականութեան սկիզբը, Աստուծոյ 
ծրագիրն է որ պահուին լեզուներն ու մշակոյթները 
(Յայտ. 5. 9):

 բ) Աստուածաշունչին մեծագոյն օրինակելի Աստուածաշունչին մեծագոյն օրինակելի 
անձերը ազգասէրներ էին։անձերը ազգասէրներ էին։
 Ի. դարու հռչակաւոր փիլիսոփան՝ Գ. Ս. Լըուիս, 
որ անաստուած ըլլալէ ետք՝ նուիրուած քրիստոնեայ 
մը դարձաւ, կ'ըսէ թէ յունարէն սթորկէսթորկէ բառը կը 
նշանակէ յատուկ սէր մը՝ բանի մը կամ անձի մը 
հանդէպ, որ տարբեր է ուրիշ սէրերէ: Այն սէրը որ 
ծնողքիդ հանդէպ կը տածես, տարբեր է այն սէրէն 
որ ունիս դրացիիդ հանդէպ: Երբ ազգիդ հանդէպ 
սթորկէսթորկէ սէր կը սնուցանես, ան տարբեր է ուրիշ 
ազգերու հանդէպ ունեցածէդ։ Ո՛չ թէ զանոնք չես 
սիրեր, այլ քու ազգդ եւ մշակոյթդ յատուկ սիրով մը 
կը սիրես: Հին Կտակարանի ամենամեծ մարգարէն 
եւ Նոր Կտակարանի ամենամեծ առաքեալը այդ 
սթորկէսթորկէ սէրը ունէին: 
 Արդարեւ Մովսէս Աստուծոյ կ’աղաչէ. «Ո՜հ, 
այս ժողովուրդը մեծ մեղք մը գործեց՝ իրեն ոսկիէ 
աստուածներ շինելով։ Իսկ հիմա եթէ անոնց մեղքերը 
կը ներես՝ ներէ՛, եթէ ոչ՝ կ'աղերսե՛մ, ջնջէ՛ զիս քու 
գրած գիրքէդ» – Ելից 32. 31-32։ Ան պատրաստ 
էր մեռնելու, որպէսզի իր ժողովուրդին մեղքերը 
աւրուին եւ ան փրկուի։ Անշուշտ Աստուծոյ քով 
հարցը այդպէս չի լուծուիր, բայց ինչպէ՞ս հասկնալու 
ենք մարգարէին խօսքը՝ եթէ զայն չնշմարենք սթորկէ սթորկէ 
սիրոյ ակնոցով; 
  Նոր Կտակարանի ամենամեծ առաքեալը 
նոյն սթորկէսթորկէ սէրը կը տածէր իր հայրենակիցներուն 
հանդէպ՝ երբ կը գրէր. «Մեծ տրտմութիւն ունիմ, եւ 
սիրտիս մէջ` յարատեւ ցաւ, քանի որ կ'ըղձայի ես 
ինքս նզովուած ըլլալ Քրիստոսէ, իմ եղբայրներուս` 
մարմինի կողմէն ազգականներուս համար…» – 
Հռոմ. 9. 2-3։ Իր ազգին փրկութեան համար՝ Պօղոս 
պատրաստ էր նոյնիսկ մերժուելու Աստուծմէ։ 
Ինչպէ՞ս կրնանք հասկնալ այսպիսի ապրումներ՝ 
առանց սթորկէ սիրոյ։

 Ուրեմն հայապահպանումը սուրբգրական է։ Ուրեմն հայապահպանումը սուրբգրական է։ 
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 Հետեւաբար հայ Եկեղեցին պէտք է առողջ 
եւ զօրեղ ըլլայ, հայ լեզուն պէտք է խօսուի, հայոց 
պատմութիւնը պէտք է դասաւանդուի, հայ երգը, 
նուագը, հայ պարը պէտք է զարգանան, հայ 
կառոյցները պէտք է լեցուին կամաւորներով, 
հայ դատը պէտք է հետապնդուի: Ահա՛ առաջին 
պատգամը եւ կիրարկումը Վարդանանց կտակին:

Բ. Վարդանանք կը կենան այն Բ. Վարդանանք կը կենան այն 
զինուորներուն եւ սպարապետներուն զինուորներուն եւ սպարապետներուն 
երկար շարքին մէջ, որոնց կեանքը երկար շարքին մէջ, որոնց կեանքը 

փոխուած էր ապաշխարութեամբ, հոգին փոխուած էր ապաշխարութեամբ, հոգին 
արդարացած էր աւետարանի հաւատքով, արդարացած էր աւետարանի հաւատքով, 
ու միտքը նորոգուած էր Աստուածաշունչի ու միտքը նորոգուած էր Աստուածաշունչի 

սերտողութեամբ :սերտողութեամբ :

 «Յովհաննէսի մատնուելէն ետք Յիսուս` 
Գալիլեա գալով` Աստուծոյ արքայութեան 
աւետարանը կը քարոզէր ու կ'ըսէր. "ժամանակը 
լրացած է, եւ Աստուծոյ թագաւորութիւնը մօտեցած է. 
ապաշխարեցէ'ք, ու հաւատացէ'ք աւետարանին"» – 
Մարկ. 1. 14-15։ Նոյնպէս Պօղոս Առաքեալ կը վկայէր 
«թէ՛ Հրեաներուն եւ թէ Յոյներուն` դէպի Աստուած 
ապաշխարութեան ու մեր Տէրոջ` Յիսուս Քրիստոսի 
հանդէպ հաւատքին մասին» – Գործք 20. 21։
 Ապաշխարութիւնը երկու տեսակ է: Առաջինը 
մէ՛կ անգամ կ'ըլլայ, իսկ երկրորդը շարունակական 
է՝ ամէն օր, ամէն հաղորդուելէ առաջ եւ ամէն անգամ 
որ մեղք գործենք:
 Թէ՛ Նոր Կտակարանին եւ թէ Եկեղեցւոյ 
պատմութեան մէջ շատ են օրինակները այնպիսի 
զինուորներու՝ որոնք ճշմարիտ քրիստոնեաներ 
էին: Չորս հատուածներ կան Նոր Կտակարանին 
մէջ, ուր հռոմէացի հարիւրապետներ եւ զինուորներ 
ապաշխարեցին, հաւատացին Յիսուսի եւ իր 
քարոզած աւետարանին։ Բայց Յիսուս, Պետրոս, 
Յովհաննէս Մկրտիչ չպատուիրեցին որ անոնք 
իրենց զէնքերը թափեն ու զինուորական կեանքէն 
հեռանան, որպէսզի Հայր Աստուած ընդունի իրենց 
ապաշխարութիւնը: 
 Մատթ. 8. 5-10 համարներուն մէջ Յիսուս 
հարիւրապետի մը մասին կ’ըսէ. «Իսրայէլի մէջ 
անգամ ես չգտայ այսչափ մեծ հաւատք»։ Մարկ. 
15. 39-ին մէջ հարիւրապետը Յիսուսի համար կը 
խոստովանի. «Ճշմա՛րտապէս այս մարդը Աստուծոյ 
Որդին էր»: Իսկ Կոռնելիոսի մասին կը կարդանք թէ 
«մարդ մը կար Կեսարիայի մէջ՝ Կոռնելիոս անունուվ, 

հարիւրապետ՝ "Իտալական" կոչուած գունդին մէջ, 
բարեպաշտ եւ աստուածավախ՝ իր ամբողջ տունով. 
ան շատ ողորմութիւններ կու տար ժողովուրդին, եւ 
ամէն ատեն կ’աղերսէր Աստուծոյ։ Սակայն այս բարի 
գործերը բաւարար չէին իր փրկութեան համար. ինք 
պէտք էր հաւատար աւետարանին։ Ուստի հրեշտակ 
մը երեւցաւ իրեն եւ ըսաւ. «Մա՛րդ ղրկէ Յոպպէ ու 
կանչէ՛ Սիմոնը, որ Պետրոս մականուանեալ է....։ 
երբ գայ՝ պիտի խօսի քեզի» – Գործք 10. 1-48։
 Մինչ Յովհաննէս Մկրտիչ ապաշխարութիւն կը 
քարոզէր, ժողովուրդը հարցուց իրեն. «Ի՞նչ ընենք»։ 
Մաքսաւորներն ալ մկրտուելու եկան եւ ըսին իրեն. 
«Մե՞նք ինչ ընենք»։ Զինուորներ ալ եկան եւ իրեն 
նոյն հարցումը ուղղեցին։ Յովհաննէս չպատուիրեց 
որ իրենց զէնքերէն բաժնուին, այլ ըսաւ. «Ո՛չ մէկը 
հարստահարեցէք, ո՛չ մէկը զրպարտեցէք, հապա 
բաւարարուեցէ՛ք ձեր թոշակով» – Ղուկ 3. 3, 10-14։ 
 Իսկ Եկեղեցւոյ պատմութեան մէջ կը հանդիպինք 
Ս. Գէորգին (256-303 թ.) եւ Ս. Սարգիսին (330-362 թ.), 
յոյն ու հռոմէացի ապաշխարած սուրբերու, որոնք 
միաժամանակ սպարապետներ էին:
 Սակայն որո՞նք են փաստերը թէ Վարդանանք 
աւետարանին հաւատացած էին, եւ ապաշխարած։ 
Զարեհ Արք. Ազնաւորեան իր “Աստուածաշունչը 
Եւ Մենք” գիրքին մէջ կը գրէ. «Աստուածաշունչը 
եզակի տեղ ու դեր ունեցաւ Հայաշխարհին եւ հայ 
մարդուն սրտին մէջ: Իսկ այդ տեղը եւ դերը ո՛չ մէկ 
ուրիշ արտայայտութիւն այնքան դիպուկ կերպով 
կը բարացուցէ, որքան Վարդանանց սերունդին 
յաճախ մէջբերուած արտայայտութիւնը. "Մենք 
սուրբ Աւետարանը կը ճանչնանք իբրեւ հայր, իսկ 
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Առաքելական եւ ընդհանրական Եկեղեցին իբրեւ 
մայր”» (այսինքն ինչպէս մարմինը ծնունդ կ'առնէ 
հայրով ու մայրով, նոյնպէս հոգին ծնունդ կ'առնէ 
Աւետարանով՝ Եկեղեցիին ընդմէջէն):
 Սակայն ի՞նչ է Աւետարանը զոր Վարդանանք Սակայն ի՞նչ է Աւետարանը զոր Վարդանանք 
դաւանեցան որպէս իրենց հայրը:դաւանեցան որպէս իրենց հայրը: Աւետարանը 
Քրիստոսի փրկագործական մահուան եւ յարութեան 
բարի լուրն է՝ թէ անոր արեան հաւատացողը 
կ'արդարանայ (արդար կը հռչակուի) Աստուծոյ 
առջեւ։ «Բայց հիմա Աստուած ցոյց տուաւ թէ մարդիկը 
արդարացնելու իր կերպը կապ չունի Օրէնքին 
հետ, թէպէտ նոյնինքն Օրէնքն ու մարգարէները 
կը վկայեն այդ մասին: Առանց խտրութեան, բոլոր 
անոնք որոնք Քրիստոս Յիսուսի կը հաւատան՝ 
Աստուծոյ առջեւ կ'արդարանան: Արդարեւ թէպէտ 
բոլոր մարդիկ մեղանչեցին եւ Աստուծոյ փառքէն 
զրկուած կը մնան, սակայն Աստուած զանոնք 
կ'արդարացնէ իր ձրիօրէն պարգեւած շնորհքովըպարգեւած շնորհքովը, 
Քրիստոս Յիսուսի փրկագործութեան միջոցաւ: 
Որովհետեւ Աստուած նախասահմանեց որ Քրիստոս 
իր թափած արիւնով քաւութեան միջոց ըլլայ 
անոնց՝ որոնք իրեն կը հաւատան....: Պարծենալիք 
բան մը կը մնա՞յ. բացարցակապէս ո՛չ: Կրնա՞նք 
պարծենալ թէ Օրէնքին միջոցաւ կամ մեր գործերով 
կ'արդարանանք։ Ո՛չ, այլ՝ հաւատքով: Հետեւաբար 
կ'եզրակացնենք թէ մարդ հաւատքով կ'արդարանայ 
առանց Օրէնքի գործերուն» – Հռոմ. 3. 21-28։
 Իսկ Ա. Կորն. 6. 9-11 համարները ցոյց կու տան 
թէ մարդ կրնայ արդար հռչակուիլ։ Առաքեալը կը 
գրէ. «Միթէ չէ՞ք գիտեր որ անիրաւութիւն ընողները 
Աստուծոյ արքայութիւնը պիտի չժառանգեն: Դուք 
ձեզ չխաբէք: Անոնք որ պոռնկութիւն կ'ընեն, կամ 
կռապաշտ են, կամ շնացող, իգացեալ, արուագէտ, 
գող, ագահ, գինեմոլ, բամբասող կամ յափշտակող, 
Աստուծոյ արքայութիւնը պիտի չժառանգեն: Եւ 
ձեզմէ ոմանք այդպիսին չէի՞ն։ Բայց ձեր մեղքերէն 
լուացուեցաք, սրբուեցաք, արդարացաք մեր Տէրոջ՝ 
Յիսուս Քրիստոսի անունով եւ մեր Աստուծոյ Հոգիին 
միջոցաւ»:
  Ձրիաբար արդարանալու այս բարի լուրը, 
արդեօք կը նշանակէ՞ թէ գործերը կարեւոր չեն. 
քա՛ւ լիցի, վասնզի «հաւատքը առանց գործերու 
(կեանքի փոփոխութեան) մեռած է» – Յակ. 2. 17: Իսկ 
Քրիստոսի արեամբ արդարացածներուն ըսուած 
է. «Հիմա մեղքէ ազատուած եւ Աստուծոյ ծառաներ 
եղած՝ ձեր պտուղը ունիք սրբութիւնով, ու վերջը՝ 
յաւիտենական կեանքը» – Հռոմ. 6. 22: 

 Վարդանանք ո՛չ միայն հնազանդեցան 
Քրիստոսի երկու հրամաններուն՝ ապաշխարու-
թեան եւ աւետարանի հաւատալուն, այլ նաեւ 
Ս. Գիրքերը լաւ գիտէին ու զանոնք կը սերտէին: 
Արդարեւ Վարդանի ժամանակակից իշխաններէն 
եւ ազնուականներէն շատերուն համար սա՛ 
վկայութիւնը կը տրուի, թէ «անոնցմէ շատեր 
իրենց մանկութենէն ի վեր ուսած էին Ս. Գիրքերը»։ 
Աւարայրի դաշտին վրայ, Ս. Ղեւոնդ Երէց իր 
խօսքը անոնց ուղղելով ըսաւ. «Ինձմէ աւելի 
տեղեակ եւ հմուտ էք Սուրբ Կտակարաններուն», 
այսինքն ամբողջ Աստուածաշունչին (Զարեհ Արք. 
Ազնաւորեանի “Աստուածաշունչը Եւ Մենք” գիրքէն)։ 
Ինչպէ՞ս տեղեակ եւ հմուտ էին Վարդանանք, եթէ 
յարատեւ չսերտէին Ս. Գիրքերը:
 Յովհաննէս Ահմարանեան «Աստուածաշունչը 
Հայոց Քով» գիրքին մէջ կը մէջբերէ թէ «Ս. Գրոց 
ընթերցումը ուրախութիւնն էր Վարդանանց», եւ 
թէ «Վարդանանց պատերազմէն ետք հայ սգաւոր 
կիներուն մասին կ'ըսուի թէ Մարգարէական 
Գիրքերու ընթերցումը կատարեալ մխիթարութիւն 
էր անոնց»:
 Ե. դարու մեր հաւատամարտին հրաշալի 
վկայագրողը՝ Եղիշէ կը վկայէ որ Վարդան 
Մամիկոնեան սպարապետը «իր մանկութենէն 
սկսեալ տեղեակ էր Սուրբ Կտակարաններուն»: 
Ասիկա կը յիշեցնէ մեզի Ս. Գրոց մէկ խօսքը 
Տիմոթէոսի վրայով. «Արդէն մանուկ հասակէդ 
գիտես Սուրբ Գիրքերը, որոնք զօրութիւնը ունին քու 
միտքդ իմաստութեան բանալու՝ որպէսզի Քրիստոս 
Յիսուսի հաւատաս եւ փրկուիս» – Բ. Տիմ. 3. 15:
 Ուստի, եթէ Յիսուս կը հրամայէ բոլորին որ 
ապաշխարեն, աւետարանին հաւատան եւ Ս. 
Գիրքերը սերտեն, ու եթէ Վարդանանք եւ շատ մը 
սպարապետներ ու զինուորներ հնազանդեցան 
Նոր Կտակարանէն եւ Եկեղեցւոյ պատմութենէն 
քաղուած Յիսուսի այս հրամաններուն, ո՞վ եմ ես, եւ 
ո՞վ ես դուն, որ պիտի չկարենանք կամ պիտի չուզենք 
հնազանդիլ ասոնց: Մի՛ յետաձգեր ապաշխարելդ ու 
աւետարանի բարի լուրը դաւանիլդ, եւ այդպիսով 
եղի՛ր Վարդանանց արժանաւոր յետնորդը: 

(sBç.)

 âvòR. CVíLBrH yAWuKIAq
(yNpçvíR)



uëÑuëmqAÑUåuëQUëq

 yBçDJçBRJçR CAqCIå-V nNÅ dBçHBêV AíJ-
äBçBrxBdBrV 100-BnJBp FvçbvírNvíRJBr nBÖVr, 
Jí BpÖ BÉRVí víLJêV òBrV nP FrBfBäBdBr dBn 
trvçfBívçBdBr ZöÖòJç ïvZBrêJX:

 AÉBòJBXrJçP Ñ. evFVvá BÉBÅrvçHvíBb, 
VçJrê dJBròV Frvá òBçvLJêVr: ArvrênN QBHNvÖ 
Jí CBçRvjVnNvÖ VçJrê BçVírvá vÉvFJêVr nJç 
JçdçV fvjP$ AÖävíbvp ZöÖòP BlJêrJXví fBnBç:

 Ñ. EçVFvç WvíÖBívçVx JçdBç äBçVrJç 
BrfBnBç xBçxBçBròrJçví JrRBçdvíJêBí$ nJç 
TvjvávíçHVr nNÅ ñçVÖävÖV fBíBäòP LöçBêrJXví, 
Jí V áJçÅvp LBpr zJäBdBröçNr PrHvírVX äBXví 
rzBäBdvá:

 Ñ. mJÖçvz, hFJXvá BçòvírV FçBFVçV fBrFVÖä 
zBtäörP, XJÉrN XJÉ, BrBzBärJç RBïBÉJêBí, 
pBlBZ áäBrFJXvá Vç dJBròP, vçzNÖLV dBçJ-
XVvíRVír vírJrBç fBp FVçJçvá AÖävíbvp ZöÖòP 
ïvZBrêJXví Vç BLFVr, ïvZBrBd pvírBçNrV 
dBn BÖvçJçNrV FvçbBbvíRJBr: ApÖ dJçzvá 
TvjvávíçHP dBçvjBêBí LBpr XçVí fBÖdrBX:

 ArêBr HBçJç: eBp TvjvávíçHP nVtä dBÉxBb 
nrBê Vç fBíBäòVr, fBdBÉBd nJç JçdçVr 
xvçÖ dvjnJçNr JdBb áBpçJrV êJjBZvínDJçví 
zBälBÉBb ÅBçHJçvír, dvjvzvíärJçvír, BÖzB-
äBdvíRVírrJçvír: Ar xDBTrvíJêBí ñçVÖävÖV 
ÖNçNr, VrxzNÖ vç yöjvÖ AÉBòJBX dP FçN. «u?á 
zVäV DBTrN nJL ñçVÖävÖV ÖNçNr»:

 AnJrBÖBçÖBïJXV BjNäP äJjV vírJêBí BÖdN 
nöä 100 äBçV BÉBÅ: Evçt FBpXJçví ávfnBdrJçP, 
xFvfBrBXvá VçJrê BçVírBçDví DÉrBçBçòrJçvá 
Jí fBpJçP dçörBïvZ HBçhrJXví bçBFVçrJçvá, 
víLJêVr DvXvçváVr ÅrÅJX nJç BLFP$ LBpr 
dvävçJXvá ví JçdçNr HvíçÖ áäBçJXvá, vçzNÖLV 
nJç fBpçJrVòVr äNç HBÉrBr: ñçVÖävrJBp 
lBrxêvíBb BLFJçví BxòJçvír BÉÅJí äJjV vírJêBí 
mJb IjJÉrP, ÖBdBpr Brvrò nVBpr fBrHVÖBäJÖ 
JjBr: 

 ôäBç JçdVçrJçví nNÅ éJjBÖzBrvíRJrNr 
êVçvíêBr JjBb fBp TvjvávíçHP öFrvíRJBr 
zNäò vírNç, vçzNÖLV BzçNç ví FvpBäJíNç, RN# 
nBçnrBzNÖ, RN BX fvFJzNÖ: evFJdBr ÖrvírHP 

tBä dBçJívç Nç$ LBpr BrpvíÖvíRJrN ïçdJXví 
fBnBç: CBr nP zNäò Nç ÖdÖVX, DBpê VrxzN?Ö, 
V?rx nVÅvêrJçvá:

 EärvíJêBr òçVÖävÖBÖNç fBíBäBêJBX 
BLrVí nBçHVd, vçvrò VçJrê dBçJXVvíRJBr 
ÖBfnBrrJçvír nNÅ$ òVx dBn tBä rVíRBdBr 
BÅBdêvíRVír DJçVr: Ií XvíÖBívç dBÉòP ÖdÖBí 
tBçTVX$ XvpÖ ÖïÉJXvá xvçÖ HVr: ñçVÖävÖ PÖBí 
vç XvpÖP ÖJjBrVr áçBp dP HrJr, vç xvçÖ dvjnP 
XvíÖBívçN: CrBdBr N, lBnDBr fJLBÖBf xNç, 
tBä BrFBn BX$ òBçòBçvíä, Vrx vç dBÉòVr 
PrRBêòP d'BçFJXBdNç: ÑBdBpr pvíÖBfBäVX zNäò 
xNç: ÑdÖvíBb FvçbVr nVBêBr rvç vpTJç, Jí 
BfB# DvXvç HTvíBçvíRVírrJçP pBjRBfBçJXvá$ 
äBçVr DvXvçvíJêBí pBÅvjvíRJBnD: ÑJçvírHrJçví 
pBÅvçHBdBrvíRJBnD$ AíJäBçBrxBdBrP tBçví-
rBdJê Vç bBÉBpvíRVírP 20, 30, 50, ví nVrxJí 
100 äBçV: sjRBr dBLnvj öjBdrJçP VçBçví 
nVBêrvj vpTP$ ñçVÖävÖV ÖNçr Nç: UíçBòBrxVíç 
öjBdVr nNÅ dBpVr äBÖrJBd äBçVrJçví fVr RN 
rvçBfBÖ ÖJçvírHrJç: UçJrê rvíVçBävívíRJBnD, 
bBÉBpvíRJBnD Jí LvfvjvíRJBnD$ dçêBr 1-Vr òvá 
2 LJçö BíJXêrJX, fBÖêrJXvá 100-V: 

 100 äBçVrJçví öjBdrJçP VçBç nVBêrvj 
Jí BÉBrê PrHnVÅvínV XvpÖV ÅBfP ïvZBrêvj 
ÖJçvírHrJçP BçTBrV Jr BnNr FrBfBäBròV: 
ÜÖäBf Jrò, vç Brvrê BrvírrJçP dJrBê FçòVr 
nNÅ FçvíBb Jr: AÖävíBb N vç dP HBäN ví dP 
fBävíêBrN: mJrò BrzVäBr bBÉBrJç Jrò. Vrx 
vç nJLV fçBnBpvíBb N$ LBpr d’PrJrò ví dP 
tBçvírBdJrò:

 Qvj nJç âNçvÅ$ oVÖvíÖ ñçVÖävÖV trvçfòr 
ví vjvçnvíRVírP BpH Brêrvj 100 äBçVrJçví 
ÖJçvírHrJçvír áçBp PXXBr, ví rvçJçvír BX äBr 
òBÅvíRVír,  vçzNÖLV BÉBrê pvíÖBfBäJXví, rvprVÖd 
HTvíBçVr zBpnBrrJçví nNÅ, nJç AÉBÅrvçHVr$ 
ñçVÖävÖV rBpJXvá äBçBbJr AÖävíbvp YöÖòP, ví 
Brvç XvpÖP nVtä áBÉ zBfJr:

 ÜBçHBáBÉ A. ñfrp. 
EAÑyAåIAq

(mBçÖNpX)
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EåAYôÑAcAq

 Վերջերս Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական 
Ընկերակցութիւնը (ԱՀԱԸ) լոյս ընծայեց Վեր. Դոկտ. 
Վահան Յ. Թութիկեանի հեղինակած պատմական 
գեղեցիկ հատորը՝ վերոյիշեալ վերտառութեամբ:

 Աւետարանչականի 100-ամեայ յոբելեանին 
առթիւ անգլերէն լեզուով գրուած սոյն հատորը 
կը ներկայացնէ անոր սկզբնական շրջանի (1918-
1946) պատմութիւնը. անոր ծագման նպատակն ու 
առաքելութիւնը, անոր հիմնադիրները, ծրագիր-
կանոնագիրը եւ դիմակալած մարտահրաւէրներն 
ու նուաճումները: Գիրքը կը բաղկանայ 15 
կարճ գլուխներէ եւ 112 էջերէ, որոնք գրուած են 
դիւրընթեռնլի ոճով:

 Հեղինակը կը սկսի իր աշխատասիրութիւնը 
կարեւոր հարցումով մը. «Ինչո՞ւ Ամերիկայի 
մէջ սկսաւ այս կրօնաբարեսիրական ընկե-
րակցութիւնը», որուն ի պատասխան կը յիշէ թէ 
20-րդ դարու սկիզբը արդէն կազմակերպուած 
հայ գաղութ մը կար Ամերիկայի մէջ: Բազմաթիւ 
հայեր այլեւայլ պատճառներով բնակութիւն 
հաստատած էին այս ափերուն վրայ: ԱՀԱԸ-ը 
ծնունդ առաւ Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միութեան 
ծոցին մէջ՝ Հայոց Ցեղասպանութենէն մազապուրծ 
ազատած վերապրողներու կեանքը փրկելու 
առաջադրութեամբ: 

 Ամերիկայի Հայ Աւետ. Եկեղեցիները 
ունեցան մի քանի բարեգործական առա-
քելութիւններ, որոնց թիկունք կանգնեցան 
Թէլֆէյեանի, Տօնջեանի եւ Ճինիշեանի նման 
ազգասէր հաւատացեալներ։ Բայց 1915-ի 
աղետալի դէպքերը այս եկեղեցիները մղեցին՝ 
հիմնելու Աւետարանչականին նման կառոյց 
մը 7 Յունիս 1918-ին, Մեսեչուսէթս նահանգի 

Ուսթըր քաղաքի Հայ Նահատակաց Եկեղեցիին 
մէջ: 

 Մեծապէս գնահատելի են հեղինակին 
կարճ, բայց պատշաճ կերպով ներկայացուցած 
կենսագրութիւնները՝ այն վաստակաւոր մտաւո-
րականներուն, անձնուրաց հոգեւորականներուն 
եւ յաջող գործատէրերուն, որոնք սիրայօժար 
կերպով ընծայեցին իրենց լաւագոյնը՝ հայ ազգին 
եւ Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու վերակառուցման վսեմ 
նպատակներուն։ Հաւատքի ու գործնական սիրոյ այս 
տիտաններէն յատկապէս յիշատակութեան արժանի 
են Վեր. Միհրան Գալայճեան, Վեր. Ա. Պետիկեան 
եւ Վեր. Տոքթ. Մանասէ Փափազեան, որոնք իրենց 
աստուածատուր, հոգեւոր, մտաւորական ու 
կազմակերպչական բացառիկ կարողութիւններով 
եւ համակ նուիրումով ղեկավարեցին Աւետա-
րանչականը երկար տարիներ։

 Վեր. Թութիկեան իր վերջաբանին մէջ 
կ՚եզրակացնէ. «Չենք գիտեր թէ ապագան ի՛նչ 
վերապահած է մեզի, բայց գիտենք թէ ո՛վ է 
ապագային Տէրը»։ 

 Հատորը ունի հարուստ տեղեկագրութիւն 
եւ ներշնչիչ պարունակութիւն: Անվերապահօրէն 
կը յանձնարարենք զայն ընթերցասէր հասա-
րակութեան: Փափաքողներ կրնան ապսպրել 
սոյն հատորը Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական 
Ընկերակցութեան կեդրոնատեղիէն.- AMAA, 31 West 
Century Road, Paramus, NJ 07652, եւ կամ այցելելով 
Աւետարանչականի կայքէջը (www.
amaa.org)։ Գինը $20 է, առաւել $5 
առաքման ծախս։

ÜJç. Gvdä. SBr YAqkIAq

AmIåUcAoU eAo AëIâAåAqwAcAq 
OqcIåAcéuëQIAq

aAEuëmq uë ÑcKCqAcAq 
KAåEAéuëmO

eJjVrBd$ ÜJç. Gvdä. ÜBfBr o. QvíRVdJBr 
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EåAYôÑAcAq

 mJb IjJÉrNr áJçBzçvjrJçvír mJb 
IçBLVr, BpÖVròr$ VçJrê DÉrBFçBívíBb 
fBpçJrVòVr BLBäBFçvínr ví fvr áJçBHBçhVr 
VçBdBrBênBr fBnBç, áBÖäBdBtBä îçv-
ûJÖvç Gvdävç IçvíBrH e. ñBÖvírV Vç 
BpÖ áJçÅVr JçdVr nNÅ dP òrrBçdN ÑïVíÉòV 
dBLnBdJçzvíRJBrê Jí eBpBÖäBrV 
cBÉBáBçvíRJBr FvçbvírNvíRVírrJçP: UçJr 
fBnBç$ pBÅvjvíRJBr nVÅvêP eBp GBäV 
fJäBzrHvínr ví yBfBrÅBäVçvíRJBr pBrhrB-
ÉvíRVírr N, vçvír zBäBÖZBrBävír$ âBçBFVç 
eBpvíRJBr ÑïVíÉòr N: AçHBçJí Vrò dP 
DrvíRBFçN xvçÖ äBçDJç ÖïVíÉòrJç, vçvrênN 
JçdçvçHr N áJçvrtJBXP: AÉBÅVrP dBLnvíBb 
N éJjBÖzBrvíRJrNr tBä BÉBÅ FvpvíRVír 
vírJêvj fBpdBdBr FBjvíRrJçNr, VrxzNÖ$ 
c. yvXÖvp, yBçÖdBÖäBrV, erHdBÖäBrV, 
WJfBÖäBrV, ÇvíÖVvp Jí AnJçVdBpV mVBêJBX 
qBfBrFrJçvír nNÅ: IççvçHP ÇvíÖVvp nNÅ 
Färvívj «qJçòVr ÑïVíÉò»r N: UÖd áJçÅVrP 
eBpBÖäBrN BçäBFBjRBbrJçN dP DBjdBrBp: 
OÖä fJjVrBdVr, ÖïVíÉòV FvpBäJívínP 
frBçBívç dP HBÉrBp «mBtävêJBr vÖdJ-
HBçví ÉBLnBáBçvíRJBnD», BpÖVròr$ 
BçJínäBfBpJçNrV VnBêvíRVírr ví XJLvíB-
näBbvjvíRVírP HBçDrvj eBp Hzçvêvá: 
GTDBZäBDBç BpÖ nBçLVr nNÅ «BräVçvíRVír 
dP äVçN, ví zNäò N vç nJç näBívç, fvFJívç, 
DBçvpBdBr ví rVíRBdBr fBçÖävíRVírP 
fBpçJrBrvíNç VnBÖävíRJBnD FvçbBbJrò»:

 eJjVrBdVr «ArfBlvp OXXBXví IçBrvíRVírP» 
trvçfvj Vç BpÖ FVçòP, vç BíJXV òBr 300 NÅJçN dP 
DBjdBrBp, fVrF FXZBívç DBTVr vírV: AÉBÅVrP 
«XvíÖBçhBdV äBd» d’BÉrN nJç JçJívíRBzNÖ 
AqCuëSIWU eAocAcAq eUëAqGuëQUëqP 
– fBnBLFBpVr fBnBFvçbBdêvíRJBr zBdBÖP, 
vçvír BnJrBêBpävír öçVrBdP$ AÉBÅVr Bt-
ZBçfBnBçäNr Jäò Jçdví zBävíVçBdvíRJBnD 
rJçdBpBrBXr N IíçvzBpV BäJBrrJçvír BÉÅJí, 

eBp GBäP zBtäzBrJXví fBnBç: AçHBçJí 
«dvíÖBdêvíRVírrJçP fJäBnvíä Jr nVtä 
FvçbJXví BÉBrhVr». fJäJíBDBç I. ñBÖvírV 
dP pvíÖBp vç «òBÅvíRVírP zVäV vírJrBrò 
fBnBFvçbBdêvíRJBr rvíBLBFvpr bçBFVç nP 
ntBdJXví Jí VçBdBrBêrJXví, fBnBzBçïBd 
BtZBçfBfBpJBêòvá LVÅvínrJç dBäBçJXvá»:

 EVçòVr JçdçvçH DBTVrVr ZvçBFVçr N 
éIiAÑyAquëQIAq GAâU eIâAyqGuëmO$ 
yAeAqÄAâUåuëQIAmC: ÑBdBpr «V?rx N 
zBfBrÅòV zBänB-VçBíBdBr, BtZBçfB-
òBjBòBdBr fVnòP», fBçê dví äBp fJjVrBdP, ví 
dP fBÖäBäN RN âBçBFVç AçJínäBfBpvíRVírP, 
vç VçBíBdBr zBfBrÅBäNçr N, dP äBÉBzV 
BräVçvíRJrN: uíÖäV d’BÉBÅBçdN âBçBFVç 

WuëÑAågAcU âAc
ArfBlvp OXXBXví IçBrvíRVírP

eJjVrBd$ îçvû. Gvdä. IçvíBrH e. ñBÖvírV
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AçJínäBfBpvíRJBr cJHçvrBdBr mBçnVrV 
nP fVnrBHçvíRVírP, vç XVBLöçvíBb PXXBp 
ÑïVíÉòV Brvírvá dBLnBdJçzJXví eBp 
GBäV fJäBzrHvínP, BpÖVròr$ AçJínäJBr 
eBpBÖäBrV ví eBpdBdBr cVXVdVvp DÉrB-
FçBívíBb fvjJçví áJçBHBçhP:

 IççvçH nBÖP dP ÅBäBFváN eAoåIqAquëMå 
ÑîUëÇñAcIGåuq ÑîUëÇñV nP FvpBêvínP, 
vçzNÖLV «fBpçJrVòVr fBÖrJXví zBäçvíBdVr 
äBd FBjvíRP xBräJÖvíV, xBçfBnBçfvíV dBn 
nvÉBêvíRJBr xnBärvíV»: ApÖ rzBäBdVr 
fBnBç d’BÉBÅBçdN ÖäJjbJX ÑïVíÉò-
eBnBÖïVíÉòJBr eVnrBHçBn nP, vç nBrBíBrH 
ÖBäBçN fBp HzçvêV «pBçBäJí áJçBrvçvFnBr 
ví DBçFBíBlnBr»: Ar jJdBáBçvíJXví N dJBròV 
dvxvíJXVò eBnBÖïVíÉòJBr cJHçvrBdBr 
Svjvává nP, Jí mäBbvjrJçví YvçfvíçHvá 
nP:

 wvççvçH DBTVrP dP rJçdBpBêrN 
oAåEAqñO$ AåSIëuåuëmU CAåuoAcAq 
GåAmAEWuëY, Jí d’BÉBÅBçdN vç 
«eBpBÖäBrV ÑïVíÉòV qBZBçBçvíRVír»P 
HBÉrBp «eBpBÖäBr-ÑïVíÉò cBzJçví qBZB-
çBçvíRVír» Jí vírJrBp Vç zBtäörBRJçRP, 
vçzNÖLV «Jçdví dvjnJçP fBnBfBíBÖBç 
VçBívíròvá bçBFçJr, ntBdJr, FvçbBHçJr Jí 
BçTJívçJr VçJrê pBçBDJçvíRVírrJçP»:

 eVrFJçvçH nBÖVr nNÅ, vç ZvçBFçvíBb 
N eAëAâAåUm mAsâuéIAq uÑcIGAåuë 
ÇAKmAÜAåuëQIAq, I. ñBÖvírV zNäòP dP 
äJÖrN zBänB-fBpçJrBFVäBdBr nBäJrBtBçV 
nP fçBäBçBdvíRJBr$ BçJínäBfBpJçNrvá, Jí 
BzBFBpVr$ BrFXJçNr ví ûçBrÖJçNr XJLvírJçvá, 
vçzNÖLV VíçBòBrxVíç ÖïVíÉòBfBp bBröRBrBp 
Vç rBZBfBpçJçví DröççBrVr Jí BzçJXBdJçzVr, 
ví FVärBp RN V#rx N zBfBrÅBbP: eJjVrBdP 
rBJí dP tJtäN RN fBp HzçvêVr BÉBÅVr 
BÉBòJXvíRVírP nBçHBdJçävínr N, vçvír 
DrBdBr tBçvírBdvíRVírr N fBpBdJçävínP: Ar 
«ZBçVÖZr ví pJrBdNär N fBpBzBfzBrnBr, 
ví JçBtZVòP zBfBrÅBäVçvíRJBr HBÖäVB-
çBdvíRJBr Jí víjJrVtVr»: 

 oAëIWuëAaVr nNÅ LBrBLBr rBnBdrJç 
áJçBäzvíBb Jr, Jí BçbBçbvíBb N öÖnBrJBr 
BçZVírJçví nBäxJXVvíRJBr fBçêP: 

 Ñvpr HVíçPnDÉrJXV, fJLBÖBf vlvá FçvíBb 
ví fJäBòçòçBtBçT BtZBäBÖVçvíRVírP dP 
pBrhrBçBçJrò VçJrê ÖïVíÉòBfBpV FvpvíRVírP 
BçTJívçJXví Jí fBpçJrVòVr öFäBdBç PXXBXví 
ïBïBò vírJêvj nJç DvXvç BLFBdVêrJçvír: 
ÑäBrBXví fBnBç$ HVnJX fJjVrBdVr.– Yervant 
H. Kassouny, c/o U.A.E.C.N.E., P. O. Box 11-
0377, Riad El Solh, Beirut 1107-2040, Lebanon - 
yhkassouny@hotmail.com:

AçV QôîuëKYAqIAq
(WVvr)
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ÑuëåUAeAouëQIAq AÇôåIAq

 Չորեքշաբթի, 12 Դեկտեմբեր 2018-ին, Փարիզի 
Հայ Մշակոյթի Տան «Տեմիրեան» սրահին մէջ՝ 
Սուրիոյ Հայ Աւետ. համայնքի պետ, Հալէպի Բեթէլ 
Աւետ. Եկեղեցւոյ հովիւ, ինչպէս նաեւ նոյնանուն 
մշակութային կեդրոնի եւ կրթահամալիրի տնօրէն՝ 
Վեր. Յարութիւն Սելիմեան ներկայացուց «Սուրիան 
հարուածող ահաբեկչական գործողութիւնները եւ 
սուրիահայ համայնքին առօրեան ու վերականգնման 
մարտահրաւէրները» բնաբանով նիւթը։ Անմիջապէս 
ըսենք, թէ վերապատուելին այդ օրերուն Փարիզ 
կը գտնուէր՝ Միջին Արեւելքի մէջ խաղաղութեան 
վերահաստատման նուիրուած միջկրօնական 
ժողովին մասնակցելու համար։ Ձեռնարկը կազմա-
կերպած էին Իսիի, Ալֆորվիլի եւ Առնուվիլի Հայ 
Աւետ. եկեղեցիներն ու Փարիզի Հայ Մշակոյթի 
Տունը։ Ներկայ էին Վեր. Յովէլ Միքայէլեան՝ Իսիի 
Հայ Աւետ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւը եւ Հայ Աւետ. 
Եկեղեցիներու Միութեան ու Համաշխարհային 
Խորհուրդի Նախագահը, Վեր. Ժիլպեր Լեւոնեան՝ 
Ալֆորվիլի Հայ Աւետ. Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւը, 
Վեր. Ռընէ Լեւոնեան եւ կոկիկ բազմութիւն մը։

 Մշակոյթի Տան վարչութեան անունով Ժիրայր 
Մոմճեանի բարի գալուստի խօսքէն ետք, Վեր. Ժիլպեր 
Լեւոնեան հակիրճ կերպով ներկայացուց օրուան 
բանախօսը, որ անցնող եօթը տարիներու Սուրիոյ 
տագնապալի օրերուն՝ միշտ պատնէշի վրայ մնաց եւ 
օգնութեան հասաւ մեր ժողովուրդի տագնապահար 
զաւակներուն։

 Այնուհետեւ ցուցադրուեցաւ կարճ տեսերիզ մը. 
տեսանք ահաւոր քանդումներ, անմեղ նահատակ 
փոքրիկներ, ոճրագործութեանց տեսարաններ, 

որբուկներ, անգործութիւն, չքաւորութիւն, պատե-
րազմ տեսած հոգեկան տագնապներով երախաներ, 
տեղահանութիւն, քարուքանդ եղած կառոյցներ, 
եկեղեցիներ, ինչպէս՝ Ս. Գէորգ, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ, 
Ս. Երրորդութիւն, Տէր Զօրի Նահատակաց Եկեղեցին, 
Քառասնից Մանկանց Մայր Եկեղեցին, Նոր Գիւղի 
աւերակները, «Զուարթնոց» վարժարանը, Քեսապի 
հրկիզուած «Միսաքեան» մշակութային կեդրոնը…։ 
Յետոյ տողանցեցին այլ պատկերներ՝ առօրեայ 
անհրաժեշտ կարիքներու բաշխում (ըմպելի ջուր, 
կաթ, չոր պտուղներ, անուշեղէններ, հագուստներ…), 
փոքրերու յատուկ խնամատարութիւն, հրթիռա-
կոծուած բնակարաններու, հաստատութեանց եւ 
եկեղեցիներու վերանորոգում, եւ ի վերջոյ՝ յոյս 
ներշնչող բարգաւաճման ծրագրերէն առնուած 
լուսանկարներ՝ դասընթացքներ, դասախօսութիւններ, 
ցուցահանդէսներ, բժշկական կեդրոններ, Ս. Ծննդեան 
եւ Յարութեան տօնակատարութիւններ…։

 Ապա բեմ հրաւիրուեցաւ Վեր. Սելիմեան, որ 
աւելի քան մէկուկէս ժամուան ընթացքին մանրամասն 
բացատրութիւններ տուաւ Սուրիոյ կացութեան եւ 
պատերազմի արհաւիրքը ապրող Սուրիահայութեան 
առօրեայ կեանքի մասին, լայնօրէն լուսաբանելով 
ունկնդիրները։

Ինչ որ պատահեցաւ Հալէպի աշխարհատարածքին 
մէջ՝ Հիրոշիմայի պատերազմէն ետք որեւէ տեղ չէ 
պատահած, եւ արդարեւ Սի.Էն.Էն.-ն ու Նիւ Եորք 
Թայմզ-ը զայն բնութագրեցին «պատերազմներու 
մայրը», որովհետեւ ամբողջ ժողովուրդ մը 
չարամտօրէն տեղահան ընելու, իսկ մնացեալներն 
ալ խլեակներու վերածելու ռազմավարութիւն 
որդեգրուած էր։ Եթէ խնդրին խորքը թափանցենք, 
պիտի ըսենք որ անոնք յաջողեցան, որովհետեւ 
Սուրիոյ 60-65 առ հարիւրը քարուքանդ եղաւ, իսկ 24 
միլիոն ժողովուրդէն 10 միլիոնը գաղթեց եւ հեռացաւ 
երկրէն։ Մնացեալ 14 միլիոնէն 6,5 միլիոնը ներքին 
կարգով տեղահանուեցաւ, ասոնցմէ՝ 2,8 միլիոնը 
երախաներ, որոնք հինգ տարի դպրոց չյաճախեցին։ 
Ահաւորը այն է որ այդ մանուկները մնացին 
փողոցներուն մէջ եւ ենթարկուեցան հոգեբանական 
ու ֆիզիքական ճնշումներու։ Այսօր հայկական 
դպրոցներուն մէջ ալ աշակերտներուն վրայ այդ 
ճնշումներուն հետեւանքները տեսանելի են։

âIiIcAEåuëQUëq
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 Վեր. Սելիմեան շարունակեց՝ ըսելով թէ 
պատերազմը նաեւ ազդեց ժողովուրդի անգոր-
ծութեան վրայ, եւ շատեր դարձան նպաստներ 
ընկալող կողմ. այսինքն Հալէպի արտադրող, 
գործունեայ եւ կեանքը սիրող ժողովուրդը 
յանկարծ դարձաւ սպառողական կողմ։ Իսկ այդ 
հոգեբանութիւնը պէտք է ամբողջութեամբ փոխուի, 
որպէսզի ամէն ոք այլեւս իր օրապահիկը շահելու 
համար աշխատանքի ձգտի։ Իրենք ամէն գնով 
օգնած են թէ՛ երկրէն դուրս ելլել փափաքողներուն 
եւ թէ մնացողներուն։ Մնացողներէն 1200 ընտանիքի 
ամէն տեսակ ծառայութիւն մատուցանած են 
եւ ասիկա՝ առանց խտրականութեան, առանց 
գաղափարական տարբերութիւններու։ Բանախօսը 
նշեց թէ Հալէպի մէջ գաղութը միասնական է՝ իր 
երեք համայնքապետներով, ՀՅԴ-ի գլխաւորութեամբ՝ 
իր երեք կուսակցութիւններով, նաեւ ՀԲԸՄ-ով եւ 
Սուրիոյ Օգնութեան Խաչով, միշտ պատրաստ՝ 
օգնելու կարօտեալներուն։ Ատոր համար ալ կարելի 
է ըսել թէ յաջողած են, որովհետեւ այսօր 18 հազար 
հայ կը բնակի Հալէպ քաղաքին մէջ, իսկ այդ 
ընտանիքներուն զաւակները հայկական վարժարան 
կը յաճախեն եւ անվճար ուսում կը ստանան։

 Անդրադառնալով վերականգնումի մարտահրա-
ւէրին, վերապատուելին յայտնեց թէ արդէն սկսած 
են ազգային հաստատութիւններու վերակառուցման 
աշխատանքները՝ դպրոց, եկեղեցի, բարեսիրական 
գրասենեակներ, որպէսզի շարունակուի ժողովուրդի 
ստեղծագործական, մշակութային եւ կրթական 
կեանքը, որ երբեք կանգ չէ առած։ Ըսաւ թէ «երբ 
դուրսը հրթիռներ կը տեղային, քաղաքին մէջ կը 
ներկայացուէին երգահանդէսներ, թատերական 
ձեռնարկներ, նկարչական ցուցահանդէսներ, կը 
ղօղանջէին մեր եկեղեցիներուն զանգակները…։ 
Հետեւաբար հայապահպանման վառ կրակը պէտք 

չէ մարի»։ Ազգային կառոյցներու վերականգնումէն 
ետք պէտք է յստակացնել նաեւ մարդակերտման 
հանգրուանները, որ ամենէն մեծ հրամայականն 
է եւ պիտի սկսի փոքր տարիքի երախաներէն։ 
«Պատերազմի տարիներուն Հալէպի մէջ շուրջ հազար 
հայ մանուկ ծնած է եւ եթէ մենք կարողանանք 
կերտել, մշակել, մաքրել, սորվեցնել եւ աճեցնել 
այդ մանուկները, 30-40 տարի ետք նոր գաղութ մը 
ունենալու հիմնաքարերը տեղաւորած կ՚ըլլանք», նշեց 
բանախօսը։

 Ան խօսեցաւ նաեւ վերաորակաւորման 
դասընթացքներու մասին եւ նշեց թէ երեք ամիս 
առաջ դպրոցներէն դուրս գտնուող եւ արհեստ 
սորվելու պատրաստ 18-էն 20 տարեկան մանչ-
աղջիկներու հետ հարցազրոյց ըրած են, անոնց 
մէջէն ընտրած են 200 խոստմնալից երիտասարդներ 
եւ զանոնք ղրկած են Հալէպ գտնուող արհեստի 
յատուկ ուսումնարանները։ Ըսաւ թէ իր վերադարձին 
անոնցմէ պիտի ընտրեն 50 հոգի, որոնց կոկիկ 
գումարներ պիտի տրամադրեն որպէսզի իրենց 
սորված արհեստով նոր գործ սկսին։ Ան աւելցուց որ 
եթէ այս փորձառութիւնը յաջողի, յառաջիկայ տարի՝ 
նոյն ճանապարհով՝ 150 երիտասարդի համար գործ 
պիտի հայթայթեն։ «Մենք մեր լաւագոյնը ըրինք եւ 
պիտի շարունակենք ընել՝ մեր ժողովուրդին համար 
անխտիր, որովհետեւ կը հաւատանք որ Սուրիան 
մեր տունն է», իր խօսքի աւարտին նշեց յարգելի 
վերապատուելին եւ այնուհետեւ պատասխանեց 
ներկաներու հարցումներուն։

 Կուռ, վեհանձն եւ նուիրուած անձնաւորութիւն 
է Վեր. Սելիմեանը, միշտ օգնելու պատրաստ եւ 
ժողովուրդի կողքին։ Տակաւին ականջիս մէջ կը 
հնչեն իր արտասանած բառերը. «Թուրքիան Սուրիոյ 
վրայ նոր յարձակումներու ազդանշանը տուած է։ 
Տա՛յ Աստուած, որ շուտ հասնիմ Հալէպ։ Հոն գործ 
կայ ընելիք, պէտք է պատրաստել եւ կազմակերպել 
համայնքը»…։

***
 Հայ Աւետ. Բեթէլ Եկեղեցին հիմնուած է 1922-ին։ 
Գաղթականութեան առաջին օրերուն կը կոչուի Քեմբի 
Բեթէլ Եկեղեցի։ Վեր. Սելիմեանը այս եկեղեցւոյ 19-րդ 
հովիւն է։

 Պատմութիւնը կը վկայէ թէ Եղեռնի իսկ օրերուն 
եւ յատկապէս Կիլիկիոյ վերջնական պարպումէն ետք, 
երբ քաղաքակիրթ աշխարհը պարտեալ Թուրքիան 
վերածեց յաղթողի, տարագիր հայ բազմութիւններ 
եկան հաւաքուելու առաջինը Հալէպի Ճապրիէի, 
Համիտիէի եւ Սուլէյմանիէի շրջաններուն մէջ։
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 Հայր Աստուած, մեր Հայրը որ երկինքն ես, Տէր 
Յիսուս, Որդի Աստուծոյ, Փրկիչ Աշխարհի, Գլուխն 
Եկեղեցիի, Հոգին Սուրբ Աստուած, մեր կենարար 
Առաջնորդը, Մխիթարիչը, Սրբացնողը, Տէրը եւ կեանք 
պարգեւողը, Քեզի կը նուիրենք աղօթքի այս Տունը:

 17 Յունուար 2016-ին, հրթիռակոծման հետե-
ւանքով նիւթական մեծ վնասներու կ՝ենթարկուէր 
Հալէպի Հայ Աւետ. Էմմանուէլ եկեղեցին եւ փուլ 
կու գար կղմինտրածածկ առաստաղը:Եկեղեցիին 
բարեպաշտ ժողովուրդը ստիպուած երկու տարի 
իր կիրակնօրեայ պաշտամունքը կատարեց շէնքին 
ներքնասրահին մէջ: Այժմ Հալէպն ու շրջակայքը 
իրենց ապահովութիւնը արդէն վերագտած են, 

իսկ ժողովուրդը կը փորձէ թօթափել պատերազմի 
հետքերն ու վերացնել սպիները:

 Փա՜ռք կու տանք Աստուծոյ, որ կարելի եղաւ 
վերականգնել Հայ Աւետ. Էմմանուէլ եկեղեցին, 
ներդրումով Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական 
Ընկերակցութեան եւ զանազան նուիրատու կողմե-
րու, հովանաւորութեամբ Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. Միութեան 
Կեդրոնական Մարմինին, ջանքերով Հալէպի Հայ 
Աւետ. Եկեղեցիներու տեղական մարմիններուն 
եւ անխոնջ նուիրումով Սուրիոյ Հայ Աւետ. 
Համայնքապետ՝Վեր. Յարութիւն Սելիմեանի:

 Եկեղեցիի նաւակատիքը տեղի ունեցաւ 
Կիրակի, 2 Դեկտեմբեր 2018-ին, ժամը 12:30-ին, 
ներկայութեամբ Լիբանանէն ժամանած պատուի-
րակութեան, գլխաւորութեամբ Մերձաւոր Արեւելքի 
Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միութեան Նախագահ Վեր. 
Մկրտիչ Գարակէօզեանի, Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. Միութեան 
Կեդրոնական Մարմինի ատենապետ Վեր. Դոկտ. 
Փօլ Հայտօսթեանի, սուրիական կրօնական եւ 
պետական մարմիններու բարձրաստիճան ներ-
կայացուցիչներու, Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդ 
Գերշ. Տ. Շահան Ս. Արք. Սարգիսեանի, Կաթողիկէ 
համայնքի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Արք. Պետրոս 
Միրիաթեանի, Սուրիոյ եւ Լիբանանի Հայ Աւետ 
Համայնքի հոգեւոր հովիւներու, Քրիստոնեայ 
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 Այստեղ, ծայրայեղ թշուառութեան մէջ ապրող 
մեր բազմութիւնները՝ տոգորուած վերապրելու 
տենչով՝ անմիջապէս լծուեցան երդիք մը ունենալու 
աշխատանքին եւ անոր առընթեր ալ՝ աղօթարան ու 
դպրոց ունենալու ազգապահ գործին։

 Այդ օրերուն, Համիտիէի հիւղաւանին մէջ, 
կրօնական ու կրթական նպաստներու համար 
տախտակաշէն սրահ մը կը կառուցուի ամերիկեան 
Պորտ միսիոնարութեան նախաձեռնութեամբ։ 
Տարեցները կը յիշեն որ Բեթէլ վարժարանին 
դասարանները իրարմէ բաժնուած էին վարա-
գոյրներով...։ 

 Այդ օրերուն, Բեթէլ Եկեղեցիի ժողովուրդին 
մեծամասնութիւնը բաղկացած էր Մարաշի Հայ 
Աւետ. Եկեղեցիներուն պատկանող վերապրողներէ, 
որոնք առհասարակ բանուորներ էին, ծերունիներ, 
այրիներ, որբեր եւ պատանիներ։ 

 Այսօր Բեթէլ Եկեղեցւոյ կողքին կը գործեն Բեթէլ 
դպրոցը եւ մշակութային կեդրոնը։ 

SVçBpç wuWAñIAq
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համայնքներու պետերու, իսլամ կրօնաւորներու, 
հայկական կազմակերպութիւններու ներկայացու-
ցիչներու եւ հաւատացեալներու հոծ բազմութեան:

 Պաշտամունքը սկիզբ առաւ Պատ. Սիմոն Տէր 
Սահակեանի 100-րդ Սաղմոսի ընթերցանութեամբ: 
Ապա հակիրճ կերպով ներկայացուց «Նաւակատիքի 
Պաշտամունք»ին նուիրուած խորհուրդը, որմէ ետք 
ժողովուրդին հետ միասնաբար ընթերցեցին Հայ 
Աւետ. Եկեղեցիներու Հաւատոյ Հանգանակը:

 Հայ Աւետ. համայնքի միացեալ երգչախումբը իր 
մասնակցութիւնը բերաւ «Քու Հաւատարմութիւնդ 
Մեծ Է» եւ «Քրիստոսի Թագով Պսակուիլը» հոգեւոր 
երգերով, առաջնորդութեամբ տիկ. Գայիանէ 
Սիմոնեան-Տէրեանի, դաշնամուրի ընկերակցութեամբ 
տիկ. Պեթթի Նագգաշեան- Հաթէմի:

 Ապա Համայնքապետ Վեր. Յ. Սելիմեան արա-
բերէնով երախտագիտական խօսք արտասանեց, 
արծարծելով հետեւեալ գաղափարները. «Փառք 
կու տանք Աստուծոյ, որ ահաբեկչական խմբաւո-
րումներու հրթիռակոծումը երբեք խոչընդոտ 
չհանդիսացաւ մեր զօրեղ հաւատքին տկարացման: 
Վերանորոգուած պատմական արժէք ներկայացնող 
Էմմանուէլ եկեղեցին երաշխիքն է մեր անկոտրում 
կամքին»:

 Տեսերիզի ցուցադրութեամբ ներկայացուեցաւ 
Հայ Աւետ. Էմմանուէլ Եկեղեցիի կեանքի հակիրճ 
պատմականը: Անցեալէն ներկայ եւ մանաւանդ 
անցնող քանի մը տարիներու եկեղեցական կեանքի 
ծառայութիւններուն մասին, զորս պատրաստեց ու 
ներկայացուց Օրդ. Ալին Բանոյեան:

 Գեղարուեստական յայտագրին մէջ «Եկեղեցւոյ 
Հիմը» մեներգով իր բաժինը բերաւ Արամ Խաչա-
տուրեան, դաշնամուրի ընկերակցութեամբ Ժագ 
Պօզեագալեանի: Ապա Վեր. Սողոմոն Քիլաղպեան 

ընթերցեց Աստուածաշունչէն՝ Մատթ. 16. 13-20 
համարները:

 Վերընծայման պաշտամունքի պատգամաբերն 
էր Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու 
Միութեան Նախագահ Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեան: 
Ան ընդգծեց, թէ Եկեղեցին քարեղէն կառոյց մը ըլլալէ 
աւելի՝ Տէր Յիսուս Քրիստոսի կողմէ հիմնուած 
էութիւն մըն է, կազմուած մարդոցմով եւ մարդոց 
մէջ: Ապա աւելցուց. «Որպէս ժողովուրդներուն 
մէջէն զատուած հաւաքականութիւն՝ Եկեղեցիին 
անդամները իւրացուցած պէտք է ըլլան զատուած 
ըլլալու այդ որակը, ինչ որ զիրենք կ’առաջնորդէ 
տարբեր ձեւերով ապրելու իրենց կեանքը, որ պիտի 
յատկանշուի Քրիստոսի շնորհած հաւատքով եւ 
զայն իրենց անձերուն մէջ աճեցնելու ջանքով»: Հուսկ 
վերապատուելին ըսաւ. «Հաւատքը՝ առաջնորդուած 
Տէր Յիսուսի սորվեցուցած ակզբունքներով, պիտի 
վերածուի քրիստոնէավայել կեանքի, Քրիստոսի 
կեանքին նմանութեամբ եւ որակով, որ պիտի 
փոխանցուի յաջորդ սերունդներուն որպէս իրա՛ւ 
ժառանգորդներու, որովհետեւ աւանդը այդ որակն է, 
եւ ո՛չ ֆիզիքական կառոյցը»:

 Ապա Էմմանուէլ Եկեղեցիի երեք սերունդի 
ներկայացուցիչներ ընթերցեցին փառաբանութեան 
աղօթք: Տիար Յովիկ Գերպապեան Եկեղեցիի մեծ 
ընտանիքին անունով սրտի խօսք փոխանցելէ 
ետք, որպէս երախտագիտութիւն՝ յուշանուէր մը 
պարգեւեց Համայնքապետ Վեր. Յ. Սելիմեանին, 
իր անխոնջ գործունէութեան ու կորովին, եւ 
եկեղեցաշէնքի վերանորոգման աշխատանքներուն 
բծախնդիր հետեւելուն համար:

 Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. Միութեան խօսքը արտասանեց 
Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան: Ան փա՜ռք տուաւ 
Աստուծոյ Իր Եկեղեցիին, ընդհանրական եկեղե-
ցիներուն եւ յատկապէս Հայ Աւետ. Էմմանուէլ 
Եկեղեցիին վերանորոգման համար, աւելցնելով որ 
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անցեալէն մինչեւ օրս Ան Քրիստոսի «Բարի Լուր»ը 
աւետելու, քարոզելու եւ ծառայելու շնորհքով 
օժտեց Եկեղեցին, ծառայողներն ու ժողովուրդը: 
Յետոյ կոչ ուղղեց վերջինին՝ ըսելով. «Եկեղեցւոյ 
վերանորոգութեան հետ միատեղ ժողովուրդն 
ալ ծառան ըլլայ իր նորոգութեան ընդմէջէն՝ 
հոգեւոր, ազգային, ընկերային ու մարդկային 
աշխատանքին եւ քրիստոնէական առաքելութեան 
մէջ»: Աւարտին Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. Միութեան անունով 
բարձր գնահատեց Վեր. Յարութիւն Սելիմեանի 
ողջախոհ առաջնորդութիւնը եւ ղեկավարութիւնը, 
նամանաւանդ պատերազմական տարիներուն իր 
ցուցաբերած ծառայութիւնը: Ան շնորհակալութիւն 
յայտնեց նաեւ Էմմանուէլ Եկեղեցիի յուսատու 
ժողովուրդին եւ բոլոր աջակիցներուն:

 Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկե-
րակցութեան գործադիր տնօրէն Տիար Զաւէն 
Խանճեանի ներդրումը մեծ էր վերանորոգման 
ծրագրին: Ան այս առիթով շնորհաւորագիր մը յղած 
էր, ուր կ՛ըսուէր. «Այսօր, Հայ Աւետ. Էմմանուէլ 
Եկեղեցիի վայելչօրէն նորոգուած սրբարանին 
մէջ հաւաքուած մեր ժողովուրդի զաւակներուն 
խուռներամ ներկայութիւնը մեր հաւաքական 
պատասխանն է Փիւնիկի նման յառնող Սուրիոյ 
հայ գաղութի ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄին: Այս տօնական 
օրուան յաղթանակներուն համար կը մաղթեմ 
յարատեւ հաւատարմութիւն եկեղեցիի հանդէպ՝ 
անսասան պահելու «Աստուած մեզի հետ»ի 
հարազատ խորհուրդը»: Սոյն գիրը ընթերցեց Պատ. 
Ժիրայր Ղազարեան:

 Սուրիոյ Հայ Աւետ. Համայնքի անունով խօսք 
արտասանեց Համայնքապետ Վեր. Յ.Սելիմեան: 
Ան շնորհակալութիւն յայտնեց Մերձաւոր 
Արեւելքի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միութեան եւ 
Կեդրոնական Մարմինին՝ իրենց հանգամանալից 

ներկայութեան համար, ինչպէս նաեւ Էմմանուէլ 
Եկեղեցիի հոգաբարձութեան ու ժողովուրդին՝ 
իրենց բոլորանուէր ծառայութեան համար: Ապա 
դիտել տուաւ. «Այսօրուան համախմբումը ուխտի 
նորոգութիւն է այս Եկեղեցիին հիմնադիրին, գլու-
խին եւ անկիւնի քարին՝ Տէր Յիսուս Քրիստոսի 
անձին հետ: Ո՛ւխտ է մարտիրոսութեան, մեր 
նահատակներուն թափած արիւնով օծուն: 
Եկեղեցին հաստատուն բերդն է հաւատքին»: 
Ապա եզրափակելով իր խօսքը ըսաւ. «Այսօր 
անջատուած օղակ մը կրկին ագուցելով մայր 
օղակին, առաքելութեան մէջ կը դնենք Եկեղեցին, 
զայն կամրջելով հինաւուրց, կենսունակ եւ փառա-
պանծ անցեալին՝ գալիք նորօրեայ սերունդի երա-
զանքներուն, յոյզերուն եւ ակնկալիքներուն հետ»:

 Հայ Աւետ. Էմմանուէլ եկեղեցաշէնքի 
վերանորոգման իրենց նիւթական ներդրումը 
ունեցան՝ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկե-
րակցութիւնը, Ֆրանսայի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու 
Միութիւնը, Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետ. 
Եկեղեցիներու Միութիւնը եւ բարեսիրական, 
եկեղեցական կազմակերպութիւններ:

 Նաւակատիքի Պաշտամունքը եզրափակուեցաւ 
Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեանի Առաքելական 
Օրհնութեան աղօթքով, որմէ ետք շնորհաւորանք-
ներն ու կարկանդակի հատումը տեղի ունեցան 
եկեղեցիի վերանորոգուած ներքնասրահէն ներս:

 Ներամփոփ աղօթք մը Աստուծոյ տան մէջ՝ 
ինքնաբուխ է: Աղօթքը լռութիւն մըն է կեանքի 
աղմուկներէն...։ Աղօթքը լռութիւն է նաեւ հոգեկան 
խռովքներէն։ Օրհնուած է այս ամէնը, որովհետեւ 
շաղախուած է Սուրբ Աւետարանի լոյսով:

AXVr CAquoIAq
(eBXNz)



CAqCIå iC. âAåU ouëquëAå-îIâåuëAå 2019 QUë 69 ■ 21

yAsâôqAcuwuëQIAq yAsâAmuëqñ
ÜIå. ÑIåuC k. mcåâUwIAqU

 Կիրակի, 21 Հոկտեմբեր 2018-ի յետմիջօրէի ժամը 
5-ին, Փասատինայի Հայ Կիլիկիա Աւետ. Եկեղեցիին 
մէջ տեղի ունեցաւ Վեր. Սերոբ Ճ. Մկրտիչեանի 
պաշտօնակոչութեան պաշտամունքը, որպէս Աւագ 
Հովիւ՝ սոյն Եկեղեցիին, որ հիմնուած է 1922 թուա-
կանին։ Ան Փասատինայի առաջին Հայ Եկեղեցին է, 
եւ Աստուծոյ շնորհքով կանգուն մնացած է 96 երկար 
տարիներէ ի վեր։

 Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետ. Միութեան 
հովանաւորութիւնը վայելող պաշտօնակոչութեան 
պաշտամունքին ներկայ էին համաշխարհային Հայ 
Աւետ. Եկեղեցիներու հոգեւոր հովիւներ (քսանէ 
աւելի), քոյր յարանուանութիւններու, հայ թէ օտար 
կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ ու 
հոծ բազմութիւն մը, որ լեցուցած էր եկեղեցին եւ 
եկեղեցիի կից Տէրեան սրահը։

 Պաշտամունքը սկսաւ Տիկ. Եսթեր Ասիլեանի 
եւ Օրդ. Տորիս Մելքոնեանի նախանուագով։ Իրենց 
բաժինը բերին հետեւեալ հովիւները.- Վեր. Դոկտ. 
Արա Չաքրեան՝ (կոչ պաշտամունքի), Պատ. Ճոզէֆ 
Կարապետեան (Առաքելական Հանգանակ), Վեր. 
Կալվին Սաղրեան՝ (աղօթք), Վեր. Ռազմիկ Մինասեան 
(Աստուածաշունչի ընթերցում անգլերէն լեզուով), 
Վեր. Հենրիկ Շահնազարեան (Աստուածաշունչի 
ընթերցում հայերէն լեզուով), Վեր. Ժիլպեր Լեւոնեան 
(յորդոր հովիւին, եւ Ֆրանսայի ու Եւրոպայի Հայ 
Աւետ. Եկեղեցիներու Միութեան խօսքը), Վեր. Դոկտ. 
Վահան Թութիկեան (յորդոր Եկեղեցիին եւ Հայ Աւետ. 
Համաշխարհային Խորհուրդի խօսքը), Վեր. Գէորգ 
Թերեան (աղօթք Եկեղեցիին եւ հովիւին), Վեր. Պերճ 
Ճամպազեան (պատգամ, հովիւի պաշտօնակոչութիւն, 
աղօթք եւ աջ ձեռքի տուչութիւն)։

 Ապա ողջոյնի խօսքերով եւ շնորհաւորու-
թիւններով իրենց մասնակցութիւնը բերին.- Վեր. 
Վաչէ Էքմէքճեան (Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ 
Աւետ. Միութիւն), Պր. Զաւէն Խանճեան (Ամերիկայի 
Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւն), Վեր. 
Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան (Մերձաւոր Արեւելքի Հայ 
Աւետ. Եկեղեցիներու Միութիւն), Պրն. Միհրան 
Ճիզմէճեան (Գանատայի Հայ Աւետարանչական 
Ընկերակցութիւն), Վեր. Դոկտ. Ռընէ Լեւոնեան 

(Եւրասիայի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միութիւն), 
Վեր. Դոկտ. Գրիգոր Եումուշաքեան (Աւստրալիայի 
Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւն) եւ Վեր. 
Յարութիւն Սելիմեան (Սուրիոյ Հայ Աւետ. Համայնք)։

 Միասնաբար նուագով մը իրենց մասնակ-
ցութիւնը բերին Տորիս Մելքոնեան՝ դաշնակ եւ 
Եսթեր Ասիլեան՝ երգեհոն։ Իսկ երգչախումբը երգեց՝ 
«Ան Որ Ականջ Ունի» երգը եւ Տէրունական Աղօթքը 
(Վեր. Միսիրեանի եղանակով), խմբավարութեամբ՝ 
Արմէն Արոյեանի եւ դաշնակի ընկերակցութեամբ 
Եսթեր Ասիլեանի։ Պաշտամունքը վերջացաւ 
Եկեղեցւոյ Աւագ Հովիւ՝ Վեր. Սերոբ Մկրտիչեանի 
երախտագիտական խօսքով եւ օրհնութեան 
աղօթքով։

 Պաշտամունքէն ետք, եկեղեցւոյ Հենրի եւ Անայիս 
Տէրեան սրահէն ներս տեղի ունեցաւ շնորհաւորութիւն 
եւ հիւրասիրութիւն, ուր Եկեղեցւոյ Վարչութեան 
Ատենապետ՝ Արա Ասիլեանի բարեգալուստի 
խօսքէն ետք, Հայց. Առաք. Եկեղեցիի զոյգ թեմերու 
Առաջնորդներուն շնորհաւորութիւնները փոխան-
ցեցին Փասատինայի Հայ Առաք. Եկեղեցիներու 
հոգեւոր հովիւները, նաեւ ամերիկեան եկեղեցիներէն 
ներկայացուցիչներ եւ Լոս Անճելըսի Քեսապի 
Ուսումնասիրաց Միութեան վարչութեան ատենա-
պետը։ 

 Փառք կու տանք Աստուծոյ այս պաշտամունքին 
համար, եւ Անոր առաջնորդութեան կը յանձնենք 
նորընտիր հովիւը եւ հօտը՝ Իր փառքին համար։

îBÖBäVrBpV eBp cVXVdVB AíJä. IdJjJêV
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 mJLnN BnNr nNdP BtZBçf nPr N zBfBrÅrJçví ví fvFJdBr ädBçvíRVírrJçví, 
Jí BpÖ zNäòJçP DvXvçváVr äBçDJç Jr: UrxzNÖ dBjrVVr v#x nNd äJçJíP dP rnBrV 
nVíÖVr, rvprzNÖ nJç HTvíBçvíRVírrJçP dP rJçdBpBêrJr DvXvç rçDrJçBrFrJçP, 
äBçDJçBdrJçr ví dBçJXVvíRVírrJçP, nNd ZöÖòvá$ BtZB#çf nP: mJç ÖVçäV BtZBçfVr 
nNÅr N vç AÖävíbvp YöÖòP JdBb, DrBdBb, ÖäJjbBFvçbBb Jí DBçJïvZBb N:
 «mJç nNÅ DrBdJêBí» v#x RN BpêJXvíV nP zNÖ, rnBr âNçvÅ fçJtäBdVr$ vç 
qBfBzJäVr òvá JdBí, BpX nJLV fJä nrBXví fBnBç: AnJrBdBçvjVr YöÖòr N vç 
trvçfò PçBí Jí dBäBçJê Vrx vç nJrò DrBí zVäV xdBçJrBpVrò PrJX: IdBí nJLV 
fJä ZöÖJXví, nJLV fJä fBjvçHBdêvíRVír vírJrBXví, nJL ïçdJXví Jí dBäBçJXBzNÖ 
ÖçDBêrJXví fBnBç:
 ApXJíÖ nJrò xN vç d’BLHJrò, BpX Uròr N vç FvçbVr dP hJÉrBçdN: mJrò xN vç dP 
ïvçhJrò ví dP pvíÖBrò, BpX Uròr N vç dP dBäBçJXBFvçbN: U!rx fBrFVÖä. ÖvçáV#rò 
RvíXêrJX ÖBrhP Jí RvjvíX vç âNçP jJdBáBçN: ÑvçáV#rò VÖdBdBr òçVÖävrNBdBr 
dJBròP BzçVX .– ñçVÖävÖ$ nJLV fBnBç, nJç nNÅ Jí nJç nVÅvêBí$ BnNr DBrV nNÅ:
 «srvçfòvá ví ltnBçävíRJBnD XJêvír»: AÖävíBb nJç nNÅ xV DrBdVç ÖzBÉvj 
dçBdV nP zNÖ. Ar trvçfòvá ví ltnBçävíRJBnD XJêvír N: mJç pvFrBb ÖVçäJçr ví 
äBÉBzJBX ZVjlJçP zNäò vírVr BpÖzVÖV pBpärvíRVírrJçví: ôçNròP dP zBfBrÅNç 
Vrx vç dBçvj xNVrò PrJX: srvçfòP dví äBp Bpr DBrP vç BpX dJçz xNVrò dçrBç 
ÖäBrBX
 eBíBäòP d’PrHvírV Vrx vç AÖävíBb PÖBb N AÖävíBbBtvírxVr nNÅ Jí d’VíçBêrN 
ñçVÖävÖV DvXvç vírJêBbP: srvçfòvá ví ltnBçävíRJBnD XJêvír$ AÖävíbvp YöÖòVr 
rJçdBpvíRVírP dP HBÉrBp BrfBäBdBr Jí BÉöçJBp VçvjvíRVír nP: ApÖzNÖ VíçBêrJXvá 
YöÖòP$ DrBdBr fvFJívç dJBrò nP d’BzçVrò: ÑäJjbBFvçbvj AÖävíbvp YöÖòP fJäJíJBX 
ZvÖävínP zVäV dBäBçN nJç dJBròVr nNÅ. «IRN nNdP ñçVÖävÖV nNÅ N, Br rvç 
BçBçBb nPr N» – 2 cvçr. 5. 17: AÖävíB#b ÖdÖBí BpÖ FvçbP$ áBrJXvá nBfr ví 
ZBíBçP: mJç nNÅ dP dJçäN dJBrò nP$ Uç zBädJçVr rnBr: ApÖ DvXvç XJêvírvíRVírP 
BnJrBädBçVr Jí BnJrBïvòçVr fBnBç VÖd N: eBnBçhBdV#rò fBíBäBX, zBçLBzNÖ 
fBnBçhBdV#rò ÖäBrBX: 

YôÑñO mIå mMÄ CqAcIéAë
«YöÖòP nBçnVr JjBí ví nJç nNÅ DrBdJêBí...,

trvçfòvá ví ltnBçävíRJBnD XJêvír» – ováf. 1. 14:
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