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Ce 10 Novembre 2019 restera gravé dans la mé-
moire des 260 participants au 70ème anniversaire 
de l'UCJA réunis dans un très joli cadre : celui 
du village d'Upie dans la périphérie valentinoise.

Rarement dans l'histoire de notre Union 
d'Églises, nous avons vu assemblés autant de 
chrétiens de toutes les régions, de toutes les 
générations pour célébrer la fi délité et la puis-
sance de Dieu, au travers d'un mouvement de 
jeunesse né modestement en 1949 au lende-
main de la deuxième guerre mondiale.

Qu'y a t-il eu de spécial dans le programme de 
cette journée festive ? En fait, rien de spécial.
Et pourtant, du début à la fi n de son déroulé, 
bien préparé par une équipe de responsables 
motivés, tout s'est enchaîné dans la joie, dans 
la louange, dans la communion fraternelle, dans 
l'écoute de messages forts et de témoignages 
concrets qui refl étaient des parcours de vie 
vrais et authentiques.
Même si nos regards se sont portés vers les 
étapes du passé : les colos, les camps, les fes-
tivals, les tournois sportifs, les voyages, les re-
traites, les éditions… il n'y avait rien de nostal-
gique dans les interventions.

Cette journée a été, pour moi, un véritable ba-
romètre de l'énorme potentiel qui existe dans 
chacune de nos Églises locales, à tous les ni-
veaux.
Il tient à chacun de nous, de nous mettre au tra-
vail, afi n de capitaliser et de faire fructifi er les 
dons et les talents que Dieu a confi és aux an-
ciens jeunes et aux nouveaux jeunes.
Cette chaîne de générations, qui semblait se ré-
duire à une peau de chagrin, s'est soudain re-
dynamisée.
Alors que parfois nous sommes tentés de nous 
laisser aller à la morosité et au découragement 
en considérant le petit nombre de nos jeunes ou 
des chrétiens engagés dans nos assemblées, 
Dieu nous a montrés en grandeur nature que 
nous ne sommes pas aussi faibles et aussi petits 
que nous pouvons le croire.
Et la spécifi cité et l'originalité de ce jubilé, c'est 
qu'il a eu lieu pendant la retraite annuelle des 
jeunes de l'UCJA.
Tous les jeunes présents ont entendu le témoi-
gnage des leaders et des acteurs de l'UCJA qui 
les ont précédés. Et ils ont étés motivés pour 
prendre le fl ambeau de la relève.

Je suis convaincu qu'un souffl  e 
nouveau nous a visités. 

En entendant les témoignages enthousiastes 
des jeunes durant ces trois jours, en voyant leur 
dynamisme et les engagements qu'ils ont pris 

à mettre leur vie à la disposition de Dieu dans 
leur groupe de jeunes et leur Eglise locale… j'ai 
tout de suite fait la relation avec les paroles de 
l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte.
Cette eff usion de l'Esprit de Dieu sur tout être 
humain et en particulier sur les jeunes a com-
mencé au milieu de nous !

Dieu veut faire de nos jeunes «des prophètes», 
c'est à dire des messagers pour leur génération 
de la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. 
Et nous les aînés, nous devons être des vision-
naires qui vont leur ouvrir de nouveaux espaces 
de service, de témoignage, de maturité, de 
croissance spirituelle.

Dieu nous a préparé une nouvelle saison. Ne 
laissons pas passer cette occasion de vivre une 
nouvelle Pentecôte.

Joyeux Noël à vous 
et à vos 
familles !

Pasteur 
Gilbert LÉONIAN
Alfortville 
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UN SOUFFLE NOUVEAU

«Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, 
dit Dieu : Je répandrai de mon Esprit sur tout 
être humain ; vos fi ls et vos fi lles deviendront 
des prophètes, je parlerai par des visions à vos 
jeunes gens et par des rêves à vos vieillards, oui 
je répandrai de mon Esprit sur mes serviteurs et 
sur mes servantes en ces jours-là, et ils seront 
prophètes.» (Ac. 2 : 17-18)
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Le problème est que cette histoire 
populaire est presque entièrement 
fausse. Les événements qui en-
tourent la naissance du Christ ont 
été relatés tant de fois et de ma-
nières tellement diff érentes (can-
tiques, saynètes, poésie, livres et 
fi lms) que la plupart des personnes 
n'ont fi nalement gardé qu'une vi-
sion déformée des faits réels. Le 
seul récit valable se trouve dans la 
Sainte Bible, la Parole de Dieu.

Marie a-t-elle fait le 
trajet vers Bethléem 

à dos d'âne ?

Peut-être bien, mais il existe de 
nombreuses autres possibilités. La 
Bible ne dit rien à ce sujet, sinon 
que Marie était accompagnée de 
Joseph.

Marie est arrivée à 
Bethléem la nuit de la 
naissance de Jésus ?

La Bible n'affi  rme rien de tel. Ma-
rie et Joseph auraient très bien pu 
se trouver à Bethléem depuis plu-
sieurs semaines. La Parole de Dieu 
dit seulement que «pendant qu'ils 

étaient là, le temps où Marie devait 
accoucher arriva» (Luc 2 :6). Il est 
raisonnable de penser qu'elle était 
en ville bien avant la date prévue 
pour l'accouchement.

Marie ou Joseph se 
sont-ils adressés à un 

aubergiste ?

Cela se peut, mais rien dans la 
Bible ne nous laisse croire qu'ils 
l'ont fait. Malgré la place accordée 
aux aubergistes dans de nom-
breuses saynètes de Noël, il n'y 
a aucune trace de ces person-
nages dans le récit biblique de la 
naissance du Christ. De plus, il est 
probable que Marie et Joseph lo-
geaient en fait dans une maison 
avec des membres de leur famille, 
et non dans la cour d'une auberge 
de l'époque.

Jésus est-il né dans 
une étable...  une écurie... 

une grotte ? 

La Bible ne mentionne aucun de 
ces lieux dans le récit de la Nativi-
té, elle ne parle que d'une crèche 
(une mangeoire). Les Écritures 

Notre Noël !
«L'histoire se passe le soir 

du 25 décembre, il y a 
environ 2000 ans. Marie, sur 

le point d'accoucher, entre 
dans la ville de Bethléem 
sur le dos d'un âne. Bien 

qu'il s'agisse d'une urgence, 
aucun aubergiste n'accepte 

de les accueillir, elle et 
son époux. La naissance 

de Jésus a donc lieu dans 
une étable. Un bœuf et un 

âne réchauff ent l'enfant. 
C'est alors que les anges 
apparaissent aux bergers 
en chantant. Ces derniers 

rejoignent ensuite trois rois 
accompagnés de leurs 

chameaux pour adorer le 
nouveau-né silencieux.»
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rapportent seulement que Jésus fut couché 
dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place 
pour lui dans la chambre d'amis. Le mot grec utili-
sé dans les Écritures est "kataluma", ce qui signifi e 
chambre d'amis, logement. Ce mot n'est utilisé qu'à 
une autre reprise dans le Nouveau Testament, et il 
fait allusion à une grande pièce meublée se trou-
vant à l'étage de la maison d'un particulier. On le 
traduit par "chambre d'amis" (ou chambre haute) 
(Marc 14 :14-15). Si l'on en croit les experts en ar-
chéologie biblique, la naissance de Jésus a proba-
blement eu lieu dans la maison de proches, mais en 
dehors des pièces réservées aux invités et à la vie 
de tous les jours.

Entre le bœuf et l’âne gris ?

Y avait-il un bœuf et un âne à Bethléem, comme 
le dit un cantique de Noël ? L'Évangile n’en souffl  e 
pas mot. La légende vient d’une comparaison du 
prophète Isaïe 1,3 : «Le bœuf a connu son maître, 
et l’âne la crèche de son Seigneur. Mais Israël ne 
connaît rien...». 

Dehors le bébé 
s'éveille, mais le 

petit Jésus ne 
pousse aucun cri. 

Bien que cette phrase soit 
tirée d'une jolie chanson, 
nous n'avons pas de raison 
de croire que Jésus ne pleurait pas, car la Bible ne 
le dit pas. 

Les anges apparus aux bergers 
hors de Bethléem ont-ils chanté ?

C'est possible, mais la Bible ne spécifi e pas que les 
anges chantaient. Elle dit qu'un ange est d'abord 
apparu et a parlé, puis qu'une «multitude de l'ar-
mée céleste a loué Dieu» (Luc 2 :13).

Des anges étaient-ils présents 
lors de la naissance ? 

Il serait logique d'affi  rmer que oui, mais la Bible ne 
le mentionne pas, et il n'y a donc aucune preuve 
que des anges se soient montrés à Joseph et Marie 
pendant ce temps.

Trois rois sont venus à dos de 
chameaux rendre visite à Jésus ? 

La Bible ne parle de la visite d'aucun roi, accompa-
gné ou non de chameau. Elle mentionne par contre 
des sages ("mages"), sans indiquer toutefois leur 
nombre. Personne de l’Église primitive n'a laissé 
entendre que ces mages étaient des rois. Le mot 
"mage" étant au pluriel dans la Bible, on peut affi  r-

mer qu'ils étaient au moins deux, mais ils pouvaient 
également être bien plus nombreux. La Bible men-
tionne simplement les présents qu'ils apportèrent : 
de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Le pays d'ori-
gine de ces hommes n'est pas indiqué. De plus, ces 
sages n'ont certainement pas visité Jésus alors qu'il 
se trouvait encore dans la crèche, contrairement à 
ce qui est couramment représenté sur les cartes de 
vœux et dans les saynètes. En réalité, les mages 
n'arrivèrent qu'un certain temps après que Jésus ait 
été présenté au Temple de Jérusalem (Luc 2 :22-
39). Au moment de leur visite, les Écritures disent 
que Jésus était enfant, et non encore bébé. Peut-
être pouvait-il déjà parler et marcher. Si l'on se base 
sur les calculs du roi Hérode et des mages (Mat-
thieu 2 :16), Jésus avait 2 ans tout au plus. 

Jésus est-il né un 25 décembre, 
ou en décembre tout court ? 

Bien que cela ne soit pas impossible, c'est tout de 
même improbable. La Bible ne mentionne ni la date 

exacte ni le mois. En ce qui 
concerne le mois de dé-
cembre, le problème qui 
se pose est qu'il aurait été 
inhabituel que des ber-
gers séjournent dans les 
champs à cette période 
froide de l'année, lorsque 
l'herbe ne pousse pas. En 
général, les troupeaux 
pâturaient du printemps 

à l'automne. De plus, il aurait été particulièrement 
diffi  cile pour Marie enceinte de faire la longue route 
de Nazareth à Bethléem (100 km) pendant l'hiver. 
La fi n du mois de septembre, qui correspond à la 
fête annuelle des Tabernacles et durant laquelle de 
tels déplacements sont plus fréquents, serait une 
date plus plausible. C'est pourquoi certains s'ac-
cordent à croire (tout en n'en étant pas sûrs) que 
la naissance de Jésus a eu lieu aux environs du 30 
septembre. La conception du Christ peut toutefois 
avoir pris place à la fi n du mois de décembre de 
l'année précédente. Noël peut ainsi passer pour 
la commémoration de l'incarnation du «Verbe fait 
chair» (Jean 1 :14).

Mais où vais-je donc trouver la vérité 
sur la naissance de Jésus ?

Dans la Bible, bien sûr et aussi dans mon cœur et 
dans celui du Jésus de Bethléem !
Noël, c'est l'Amour.

Pasteur Elie JALOUF
Valence - Montélimar

La naissance
du Christ

>>



Qui ne s’est jamais penché 
sans émotion sur un petit 
bébé dans son berceau ? À 
Montélimar il y a quelques an-
nées, nous avons fêté Noël en 
fabriquant une crèche, dans 
laquelle nous avons mis un 
véritable enfant, afi n de dé-
montrer que le plus grand ca-
deau de Noël était de recevoir 
le Christ vivant, comme Sau-

veur ! Voyons qu’elles étaient 
les caractéristiques de Jésus, 
dans sa personne. Que cela 
nous contribue à mieux le 
connaître, l’aimer d’avantage, 
et à prier avec plus de ferveur !

Il devait être parfait
Un être pécheur peut-il mou-
rir pour expier les fautes du 
monde entier ? Impossible ! 
Un assassin, même condamné 
à perpétuité, ne peut pas ra-
mener à la vie les personnes 
assassinées. «Jésus a été 
tenté comme nous en toutes 
choses sans commettre de 
péchés !» (Hé. 4:15) «Le Fils 
est parfait, pour l’éternité !» 
(Hé. 7:28). C’était l’Agneau sans 
tache off ert à Dieu, le seul qui 
pouvait demander au public : 
«Qui de vous me convaincra 
de péché ?» (Jn. 8:46). Per-
sonne ! Devant des ennemis 
accusateurs, personne n’a pu 
le prendre en défaut ! À l’in-
verse, tout être humain, du 
plus grand au plus petit, reste 
imparfait devant Dieu. ! 
La Bible rappelle : «Tous ont 
péché et sont privés de la 
grâce de Dieu.» (Ro. 3:23). 
Nous étions mûrs pour l’en-
fer, dans des souff rances ir-
réversibles, éternelles. Or, 
Jésus-Christ était parfait pour 
pouvoir expier nos fautes !

Il devait être 
éternel
Il fallait qu’il existe bien avant la 
création du monde pour savoir 
tout ce qui devait lui arriver et 
se préparer à être jugé à notre 
place ! Jésus a reconnu devant 
les Juifs incrédules : «Avant 
qu’Abraham fût, «je suis» (Jn. 
8:58) (Ex. 3:14). Rappelez-vous ! 

Jésus vient de "Yehoshua", le 
mot qui signifi e Dieu Sauveur ! 
«D’éternité en éternité, tu es 
Dieu» «Tu es le Très-Haut à 
perpétuité, ô Éternel» «Ton 
trône est établi dès les temps 
anciens, tu existes de toute 
éternité.» (Ps. 91:2) (92:9) (93:2.). 
Il n’a ni commencement, ni 
fi n de vie. «Jésus-Christ est 
le même hier, aujourd’hui et 
éternellement !» (Hé. 13:8.)

Il devait être 
omniscient, 
c’est-à-dire savoir 
tout de nous, 
dans toutes les 
générations
Quand il est mort sur la croix, 
nous n’étions même pas nés ! 
Comment pouvait-il expier 
tous nos péchés avant même 
qu’on les commette ? Il a 
connu chacune de nos vies 
avant notre naissance, avant 
nos actes. «La parole n’est pas 
sur ma langue, que déjà , ô 
Éternel, tu la connais entière-

ment… quand je n’étais qu’une 
masse informe (fœtus !) tes 
yeux me voyaient. Et sur ton 
livre étaient inscrits tous les 
jours qui m’étaient desti-
nés, avant qu’aucun d’eux 
n’existe.» (Ps. 139:4-16) «Tout 
est nu et découvert aux yeux 
de celui à qui nous devons 
rendre compte.» (Hé. 4:13). 
C’est pourquoi le Christ est «la 
victime expiatoire, non seule-
ment pour nos péchés, mais 
aussi pour ceux du monde en-
tier.» (I Jn. 2:2). 
L’Écriture l’affi  rme clairement : 
«En Christ, Dieu nous a élus 
avant la création du monde, 

pour que nous soyons saints 
et irréprochables devant lui.» 
(Eph. 1:4). Plus que cela, l’Écri-
ture précise ce fait : «Dieu 
nous a sauvés, et nous a 
adressé une sainte vocation 
(un appel clair et saint), selon 
son propre dessein, selon la 
grâce qui nous a été don-
née en Jésus-Christ avant les 
temps éternels...». Cela nous 
dépasse complètement. Avant 
les temps éternels, la grâce de 
Jésus a été off erte à l’homme 
pécheur. 

Tout naturellement, nous 
sommes conduits à l’aspect 
suivant :

Jésus a accepté, 
il a voulu prendre 
notre place dans le 
jugement que nous 
méritions, pour 
nous faire grâce
Dieu aurait pu dire : «Je vais 
créer l’être humain, je sais 
d’avance qu’il va me désobéir. 
Il sera jugé, puni et perdu 

Je ne sais pas si un jour, vous vous êtes déjà posé cette question ! Le Christ a été un bébé unique ! 
À sa naissance, il a été dit : «Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le 
sujet d’une grande joie ; c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui 
est le Christ, le Seigneur.» (Lc 2:10-11.).

Quelle qualité
l’enfant Jésus
devait-il avoir
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et sera responsable de sa faute.» Non ! Jésus 
est un être d’amour. Il a décidé de prendre notre 
place. «Je viens, dit Jésus, pour faire, ô Dieu, ta vo-
lonté. Tu n’as voulu et tu n’as agréé ni sacrifi ce ni 
off rande pour le péché... voici, je viens pour faire ta 
volonté.» (Hé. 10:7-9). Et Jésus précise ailleurs : «Le 
Père m’aime parce que je donne ma vie, afi n de la 
reprendre. Personne ne me l’ôte, mais je la donne 
de moi-même ; j’ai le pouvoir de la donner et j’ai le 
pouvoir de la reprendre : tel est l’ordre que j’ai reçu 
du Père.» (Jn. 10:17-18). Jésus a livré sa sainteté à la 
méchanceté des hommes. On a beaucoup écrit sur 
le cri de Jésus sur la croix : «Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné ?» (Mc. 15:34). Non ! 
Ce ne sont pas les clous de la croix qui ont fait plus 
souff rir Christ ! Non, ce ne sont pas toutes les mo-
queries et le mépris des hommes. Ce n’est pas non 
plus le poids des péchés du monde, de chaque 
être humain, qui a fait le plus souff rir le Christ. Mais, 
lui, qui était un avec son Père a subi l’enfer de la 
séparation. Ce fût sa pire souff rance. Ce sacrifi ce 

s’est déroulé une fois pour toutes. (Hé. 9:12 ; 26-28 ; 
10:10.) Nous, nous souvenons de cet événement 
unique en le commémorant au moment de la Cène.

Il fallait qu’il soit lui-même la vie, 
l’immortalité pour nous apporter 
une solution vraie
Devant la mort de Lazare, Jésus a dit à Marthe : «Je 
suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vi-
vra, même s’il meurt. Et quiconque vit et croit en moi 
ne mourra jamais !» (Jn. 11 :25-26). Jésus est le seul 
au monde qui a vaincu la mort. «Il est le seul qui pos-
sède l’immortalité...» (I Tim. 6:16). Dieu nous a donné 
la vie. À l’instant où nous nous repentons et croyons 
en lui, il nous donne la vie éternelle. C’est ce qui me 
console depuis la mort de ma femme, en 2017. Je 
sais que la résurrection du Christ garantit la nôtre. 
Avez-vous cette même certitude ? Vous pouvez la 
recevoir aujourd’hui, si ce n’est pas encore le cas. 

Enfi n, c’est parce que Jésus 
est grâce, amour et paix 
qu’il peut sauver
Avez-vous remarqué que chaque épître du Nou-
veau Testament, commence par : «Que la grâce 
et la paix vous soient données de la part de Dieu 
le Père et du Seigneur Jésus-Christ». Cette grâce 
vous est off erte pour chaque jour de votre vie. 
Quand cette grâce est reçue, elle donne la paix de 
Dieu, car son amour et son pardon vous réconcilient 
avec lui. 

La conclusion est en un seul 
mot : Jésus est Dieu.
Il est parfait, éternel, omniscient. Il est amour, grâce 
et paix. Il a sacrifi é sa vie pour nous donner la vie 
éternelle. 

Cela est le vrai Noël, 
Le cadeau suprême de Noël ! 
Nous remercions Dieu 
de tout notre cœur pour tout cela ?

Bernard SCHEIDEGGER
Montélimar

pour devenir 
notre sauveur ?
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II y a un ordre que Dieu donne 
à Abraham, et qui conditionne 
toutes ses promesses. Pour 
qu’il puisse entrer dans le plan 
de Dieu, il doit d’abord obéir 
à l’appel qui lui est adressé. 
Dieu ordonne à Abraham de 
laisser tout derrière lui, sa ville, 
sa situation aisée, son mode 
de vie sophistiqué… Il doit tout 
laisser derrière lui et partir 
vers un pays inconnu. 

«C’est par la foi qu’Abraham 
obéit à l’appel de Dieu et qu’il 
partit sans savoir où il allait» 
(Hé. 11:8). Le texte grec in-
dique que c’est une obéis-
sance immédiate. Abraham 
n’a pas demandé un délai de 
réfl exion pour se préparer, 
terminer les aff aires courantes 
à Ur, prévenir ses proches et 
les préparer à son départ. La 
foi d’Abraham s’est exprimée 
par sa confi ance en Dieu et 
l’obéissance immédiate à son 
appel. Abraham a été plus 
que convaincu que Dieu serait 

capable d’accomplir ses pro-
messes.

Il y a une histoire qui s’est 
déroulée au début du siècle 
dernier, et qui raconte la per-
formance d’un funambule 
qui a traversé les chutes du 
Niagara. Une grande foule 
s’était amassée pour le voir 
eff ectuer la traversée sur un fi l 
au-dessus du vide. Il va mar-

cher sur le fi l jusqu’à ce qu’il 
parvienne sur l’autre rive, et 
quand il revient à son point 
de départ, c’est un tonnerre 
d’applaudissements. Puis, 
devant ces gens encore plus 
surpris, l’acrobate prend une 
brouette, la pousse devant lui 
le long du câble au-dessus du 
vide. À nouveau des applau-
dissements. Alors, L’homme 
va placer un sac de sable sur 
la brouette, et recommencer à 
la grande stupeur de la foule. 
Quand il revient, la foule est 
totalement enthousiaste, le 

funambule leur dit : «Je vais 
accomplir quelque chose 
d’encore plus spectaculaire 
mais avant, je vous pose cette 
question : Qui d’entre vous 
croit que je peux remplacer 
ce sac de sable par une per-
sonne ? La foule répond una-
nime : nous croyons que tu 
peux le faire ! Nous sommes 
sûrs que tu peux y arriver ! Qui 
veut être cette personne ? 
Silence… Finalement un vieil 
homme se lève et dit : «j’ai 
vu ce que tu as fait, et je crois 
que tu peux me faire traverser 
au-dessus du vide dans cette 
brouette».

Le vieil homme grimpe dans 
la brouette, et le funambule 
commence la traversée, alors 
que la foule retient son souffl  e, 
craignant de voir à chaque 
instant les deux hommes chu-
ter. Mais le vieil homme et le 
funambule reviennent sains 
et saufs, sous les hourras des 
spectateurs. La conclusion de 
cette histoire, c’est que tout 
le monde dans la foule a dit 
qu’il croyait en l’acrobate, mais 
seul le vieil homme a démon-
tré une foi véritable. 

Certainement Dieu un jour, 
nous a lancé un appel, ou 
bien peut-être qu’il le fait 
aujourd’hui. Qu’avons-nous 
fait de cet appel ? Comment 
avons nous réagi à cet ap-
pel  ? Avons-nous hésité à 
entrer dans le plan de Dieu ? 
Avons-nous douté que cet 
appel «lekh lekha !» venait 
de Dieu, qu’il était dans notre 
propre intérêt et que rien n’est 
meilleur que d’être dans le 
plan que Dieu a préparé pour 
nous ? Est-ce que nous avons 
peur de sortir de notre zone 
de confort ? Est-ce que nous 
voulons connaître ce Dieu de 
la Bible comme Abraham le 
connaissait ? Avoir avec 
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Plan de Dieu ou
Abraham le croyant imparfait ?

>>
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lui une relation personnelle, qui va au-delà 
d’une croyance superfi cielle ? Peut-être s’agit-il de 
se lever tôt pour méditer Sa parole et à prier, parce 
que dans la journée nous n’avons pas le temps, 
et le soir nous sommes trop fatigués ? Peut-être 
faut-il laisser derrière nous notre état d’esprit cri-
tique, nos attitudes négatives, nos acquis et nos 
habitudes qui nous procurent un faux sentiment de 
sécurité ?… si nous voulons Le connaître vraiment 
et expérimenter la vie en abondance telle que la 
mentionne la Bible ? 

Abraham obéit à l’ordre de Dieu et quitte Ur pour 
marcher en direction de Canaan, mais la Bible 
nous apprend qu’il s’arrête à Haran ! ... Haran est 
une ville qui se situe au sud de la Turquie. C’est sur 
le chemin qui mène à Canaan, mais Il leur restait 
250 kms à parcourir ! Que s’est-il passé ? Pourquoi 
Abraham s’arrête–t-il ? Lisons Genèse 11:31 : «Té-
rah prit son fi ls Abram, son petit-fi ls Loth fi ls d’Ha-
ran (le frère d’Abram qui était mort peu de temps 
avant), sa belle-fi lle Saraï femme de son fi ls Abram. 
Ils sortirent ensembles d’Ur des chaldéens, pour se 
rendre au pays de Canaan. Ils arrivèrent à Haran et 
ils y habitèrent. La durée de la vie de Térah fut de 
205 ans, et Térah mourut à Haran».

Dieu avait dit à Abram : «Laisse tout derrière toi, 
tes biens, ta famille, ta ville, et pars vers le pays de 
Canaan». Et Abraham est parti, comme Dieu le lui 
avait demandé, mais il a emmené avec lui son père, 
son neveu, et fi nalement toute sa famille! Abraham 
a obéi mais pas complètement. 

Que s’est-il passé au moment du départ d’Ur ? La 
Bible ne le précise pas. Peut-être qu’Abraham a 
parlé de son projet à sa famille, peut-être que son 
père Terah a dit : «Pourquoi pas ? C’est une bonne 
idée, je viens avec toi Abraham ! Et puis Loth ne 
peut pas rester seul maintenant qu’il a perdu son 
père c’est moi qui m’en occupe» donc il fait égale-
ment partie du voyage. On voit bien que c’est Terah 
qui prend les initiatives. 

Lorsque Terah décide de s’arrêter en chemin, et 
bien c’est tout le groupe qui s’arrête, y compris 
Abraham. Ce n’est pas ce que Dieu avait comman-
dé, ce n’était pas le plan de Dieu pour Abraham.

Bien sûr, Abraham devait se réjouir de la présence 
de sa famille, comme nous nous réjouissons aussi 
lorsque ceux que l’on aime nous accompagnent 
dans notre service pour Dieu. L’appel de Dieu est 
un appel personnel, il correspond à un plan que 
Dieu a personnellement pour moi et pour toi. Si 
quelqu’un s’arrête en chemin, je dois veiller à ne 
pas m’arrêter. Il n’y a pas de compromis possible 
dans la façon dont on obéit à l’appel de Dieu. Ha-
ran, c’est la ville du compromis et l’arrêt du voyage 

d’Abraham à mi-parcours est la conséquence de 
ce compromis qu’il a toléré.

Quand as-tu reçu cet appel de Dieu, et quand as-tu 
résolu dans ton cœur de suivre le plan de Dieu, de 
le connaître pleinement ? Est-ce que tu t’es arrêté 
à mi-chemin, et aujourd’hui tu es à l’arrêt sans avoir 
atteint le but auquel Dieu t’avait destiné ? 

Pour Abraham, Dieu avait fi xé comme destination 
Canaan et non Haran en Turquie. 

Abraham va rester dans cette ville pendant des 
années. Des années qu’il va vivre en marge de sa 
mission, de son appel. Mais Abraham va repartir ! «Il 
sortit du pays des Chaldéens et habita Haran. De là, 
après la mort de son père, Dieu le fi t passer dans 
ce pays que vous habitez maintenant» (Ac. 7:4).

La raison qui avait contraint Abraham à stopper 
avait disparu. Cet obstacle, c’était Terah son père, 
celui que Dieu avait ordonné à Abraham de laisser 
à Ur, et de partir sans lui. «Ainsi donc, quiconque 
d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il pos-
sède ne peut être mon disciple» (Lc. 14:33). Jésus 
est très clair sur le fait que chacun est invité à tout 
laisser derrière lui pour le suivre, et pas seulement 
une partie.

Quand as-tu entendu l’appel de Dieu pour ta vie, 
pour entrer dans son plan ? As-tu répondu à cet 
appel ? Et si tu as démarré la course est-ce que tu 
t’es arrêté à mi-chemin, as-tu mis de côté cet appel 
et ta mission ? Est-ce que les circonstances de la 
vie t’ont amené à faire des compromis ? Une op-
portunité professionnelle, un foyer qui s’agrandit, 
ou bien une quelconque distraction ? 

Penses-tu qu’il est trop tôt ou trop tard pour re-
prendre la route et achever la course ? Que tu es 
trop jeune pour renoncer à tes ambitions et aux ob-
jectifs que tu t’es fi xés pour ta vie ?

Ou bien crois-tu au contraire que tu es trop vieux, 
et que tu n’as plus de forces pour repartir ? Abra-
ham avait 75 ans quand il a repris sa marche vers 
Canaan. Il n’est jamais trop tard pour accepter le 
plan de Dieu. Si aujourd’hui tu entends sa voix, 
n’endurcis pas ton cœur, car le plan de Dieu est 
toujours le meilleur pour toi. 

Michel GUIRAGOSSIAN
Beaumont - Marseille

Plan de l'homme
>>

(Suite du N°72)
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Une situation 
tragique
Depuis 40 jours déjà, le Philis-
tin Goliath défi e l’armée d’Is-
raël et insulte l’Éternel. Il est 
écrit, en 1 S : 17-11 : «Quand 
Saül et toute son armée en-
tendirent ces paroles du Phi-
listin, ils furent démoralisés 
et une grande peur s’empara 
d’eux.» Un peu plus loin, il est 
dit, au v. 24 : «À la vue de cet 
homme tous les soldats d’Is-
raël furent terrorisés.»

L’armée d’Israël est défi ée 
par Goliath. Goliath est certai-
nement l’image de l’ennemi 
dont l’intention est d’asser-
vir, de détruire et d’anéantir 
le peuple de Dieu : toi, ton 
couple, ta famille, ton église, 
ton Union. Goliath est impres-
sionnant et fait trembler Israël 
et son roi. La bataille est per-
due d’avance, il n’y a aucune 
issue, aucun espoir.

Aujourd’hui la foi des enfants 
de Dieu est mise au défi  (ou 
éprouvée) par des Goliath à 
tous les niveaux : personnels, 
couples, familles, églises et 
Union. Beaucoup de ces Go-

liath sont dressés devant nous 
et nous font trembler de peur. 

Les ados et les jeunes sont 
confrontés aux diverses ad-
dictions, à la violence et à 
l’immoralité ; les couples sont 
confrontés aux exigences et 
fatigues du travail, aux craintes 
concernant pour l’avenir de 
leurs enfants ; les familles 
sont confrontées au stress 
de la vie, aux divorces, et à 
divers sujets d’éthiques an-
ti-chrétienne ; les églises sont 
confrontées à l’attiédissement 
de la foi, à la négligence de la 
parole de Dieu, de la prière et 
de l’évangélisation, ainsi qu’au 
papillonnage des croyants qui 
cherchent des communautés 
selon leur vision ou leur envie ; 
l’Union est confrontée à des 
remises en question, à des 
manques de responsables, à 
la pénurie de pasteurs…

Ainsi, dans notre vie person-
nelle, dans notre couple, dans 
notre vie de famille, dans 
notre vie d’église et dans notre 
Union, nous pouvons vivre 
dans la peur, nous pouvons 
être paralysés, nous ne savons 
pas ce qui va arriver demain 
ou après-demain, nous nous 

sentons coincés : Goliath est 
invincible. Que faire !

La solution
La venue 
d’un jeune homme 
Il est intéressant de voir que 
la solution, (parce que grâce 
à Dieu elle existe), ne vient ni 
du roi, ni de l’armée. Un père 
a simplement envoyé son fi ls 
pour voir comment se portent 
ses frères. Lorsque David ar-
rive au camp, lorsqu’il voit la 
situation de l’armée, lorsqu’il 
entend le Philistin défi er Israël 
et insulter l’Éternel, son sang 
ne fait qu’un tour. Il ne peut 
pas supporter cela. Il ira af-
fronter Goliath.

Goliath mesurait 3 m, il avait 
une lance dont la pointe de fer 
pesait 7 kg, il était revêtu d’une 
cuirasse qui pesait 60 kg. 
C’était un guerrier expérimen-
té. Face à lui, David n’avait au-
cune chance d'être vainqueur.
Pourtant, la force de David 
sera dans le "nom de l’Éter-
nel". Il dit au Philistin au v. 45 : 
«Tu marches contre moi avec 
l’épée, la lance et le javelot, 
et moi je marche contre 
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70 ans
Beaucoup de récits de la Parole de Dieu nous encouragent, nous 
permettent de croire en un avenir plein de promesses, mais ils 
ne peuvent pas nous faire oublier les diffi  cultés d’aujourd’hui. Le 
périple d’Abraham (malgré les merveilleuses promesses qu’il a 
reçues de l’Éternel) n’a pas été de tout repos, la traversée du désert 
(malgré la promesse de la terre promise) ne s’est pas faite aisément.
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toi au nom de l’Éternel, le Seigneur des ar-
mées célestes.»

Dans la Bible, le nom représente la personne même 
de celui qui le porte. Marcher au nom de l’Éternel 
signifi e que c’est l’Éternel lui-même, avec toute sa 
puissance qui marche au travers de son serviteur. 
C’est ce que David dira au v. 47 : «Toute cette mul-
titude assemblée saura que ce n’est ni par l’épée, 
ni par la lance que l’Éternel délivre. Car l’issue de 
cette bataille dépend de lui.»

David est un type (une image) de notre Seigneur Jé-
sus. En Es : 53-2 le Messie est décrit ainsi : «Il n’avait 
ni beauté, ni éclat pour attirer les regards, et son 
aspect n’avait rien pour nous plaire.» 

Jésus n’était pas riche, il n’avait pas de lieu où po-
ser sa tête, il se fatiguait, il avait faim et soif comme 

tous les hommes ; il riait et pleurait comme tout un 
chacun, mais c’est avec la puissance de Dieu qu’il 
a aff ronté le péché, et celui qui en est l’auteur : Sa-
tan. Son nom "Emmanuel" (Dieu avec nous), et son 
appellation, titre de "Seigneur" (Adonaï), montrent 

que c’est Dieu lui-même qui, par Jésus-Christ, est 
venu ici-bas combattre l’adversaire et sauver les 
croyants.

Un bâton 
et cinq pierres 
David prit pour seules armes son bâton et cinq 
pierres. Le bâton dans la Bible est le symbole de la 
puissance et de l’autorité. 
C’est avec son bâton que Moïse ouvrit la Mer Rouge, 
ce qui permit au peuple de traverser, et c’est avec 
son bâton qu’il referma la mer, anéantissant toute 
l’armée égyptienne qui s’y était engagée. La victoire 
sur l’ennemi était parfaite et totale. 
Lorsque Aaron, en présence de Pharaon, jeta son 
bâton à terre, il devint un serpent. C’est l’un des 
signes que Dieu avait donné à Moïse pour le ras-
surer.
Ce bâton est l’image de la croix où le Christ, devenu 
en quelque sorte "serpent" à cause de nos péchés, 
a vaincu le serpent ancien, le diable. C’est aussi le 
message du serpent d’airain. 
Quant à la pierre, elle représente elle aussi l’image 
de notre Sauveur. Il est le rocher que Moïse a frap-
pé dans le désert, et d’où a jailli de l’eau pour le 
salut du peuple ; il est la pierre vivante rejetée par 
les hommes, mais choisie par Dieu pour qui elle est 
précieuse.
Cette pierre représente aussi l’image de notre 
Sauveur qui meurt sur la croix pour le salut des 
hommes. 

J'ai été très heureux d'avoir pu participer de 1977 à 1983 
avec l'équipe de responsables de l'UCJA, composée du 
Pasteur Ago Tchoghandjian, vice président, du Pasteur 
René Léonian, secrétaire et de Josias Tchagaspanian 
trésorier, à une tranche de vie de l'UCJA.
L'UCJA a vu le jour en 1949. Notre souci premier a été 
de nous inscrire dans la grande histoire de l'UCJA à la 
suite de tous ceux qui nous ont précédés.
Nous avons dépoussiéré et actualisé à la fois les 
statuts et le règlement intérieur. Nous avons eu à cœur 
d'off rir un large éventail d'activités aux jeunes (retraites, 
congrès, camps d'ados,de jeunes) dans le but de favoriser la croissance spirituelle et l'épanouissement de 
chacun. Nous avions également le désir de promouvoir et de développer tous les groupes de jeunes existants 
dans chaque église.
Mon vœu aujourd'hui est que, suite aux 70 ans de l'UCJA, les jeunes et leur comité directeur s'inscrivent 
toujours plus dans la transmission de ce que nous ont légué les anciens .Qu'ils puissent également renouveler 
et dynamiser les perspectives d'avenir de l'UCJA et prendre des responsabilités au sein de leurs églises 
respectives et dans nos diff érentes associations pour continuer à faire vivre notre union d'église et ainsi assurer 
son avenir. Nous ne sommes qu'un maillon de la chaine, une courroie de transmission pour les générations 
futures.

Gilbert ARMÉNIAN Président de l'U C J A de 1977 à 1983

«Off rir aux jeunes 
un large éventail d'activités»

>>

>>

de l'UCJA
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David lance la pierre qui 
atteint le front de Goliath. La 
pierre se perd dans le crâne 
du Philistin et en même 
temps, le Philistin est terrassé. 
N’est-ce pas à Golgotha, mot 
qui signifi e "lieu du crâne", que 
Christ est mort ? En mourant, il 
a vaincu défi nitivement Satan, 
notre adversaire, et en même 
temps, il a vaincu tous nos Go-
liath d’aujourd’hui.

Pour remporter 
la victoire
David a ramassé 5 pierres. Une 
a suffi   pour battre Goliath. Pour 
aff ronter et vaincre les goliath 
qui nous défi ent aujourd’hui 
dans notre vie personnelle, 
dans notre vie de couple, de 
famille, dans l’église et dans 
l’Union, Christ nous a laissé 

ces 5 pierres. Elles corres-
pondent à l’armure du chré-
tien que nous trouvons en 
Ep  :  6.10-17 : la vérité pour 
ceinture, la cuirasse de la 
droiture, pour chaussures la 
disponibilité à servir la bonne 
nouvelle de la paix, le bouclier 
de la foi, le casque du salut et 
l’épée de l’Esprit qui est la Pa-
role de Dieu.

Quels que soient tes Goliath, la 
victoire a déjà été remportée 
par Jésus la pierre vivante, par 
sa mort et sa résurrection. C’est 
une merveilleuse nouvelle. 
Mais c’est à nous qu’il nous 
revient de nous servir de ces 
cinq pierres, de revêtir l’ar-
mure en marchant dans la 
vérité, en vivant selon ce qui 
est juste et droit devant Dieu, 
en étant disponibles comme 
témoins de l’Évangile, en nous 

aff ermissant, et en nous enra-
cinant toujours plus dans la foi, 
en nous réjouissant de l’espé-
rance que nous procure notre 
salut, et en mettant la Parole 
de Dieu au centre de notre vie. 

Cette commémoration des 70 
ans de l’UCJA, nous encou-
rage à avoir tous les espoirs 
pour elle, et tous les espoirs 
pour toi, ton couple, ta famille, 
notre église et notre Union. 

Pasteur Jacques 
TCHOGHANDJIAN
Marseille - Beaumont

À l'occasion des 70 ans de l'UCJA, je voudrais rendre gloire à Dieu 
pour toutes les personnes qui ont joué un rôle dans cette organisa-
tion de jeunesse. En ce qui me concerne, j'ai eu beaucoup de plaisir 
à servir les adolescents et les jeunes en tant que président puis 
secrétaire général de l'association. J'ai beaucoup appris au contact 
des jeunes dans le cadre des camps d'ados UCJA en France comme 
à l'étranger. Je bénis le Seigneur pour les retraites annuelles qui 
nous ont enrichis. Je n'oublie pas non plus les années où nous avons 

essayé, au travers du journal "Le Lumignon" de 
mobiliser les jeunes générations dans leur identi-
té spirituelle et arménienne. Je souhaite à l'UCJA 
de persévérer et de consacrer le meilleur pour la 
seule gloire de Dieu.

Pasteur René LÉONIAN
Paris

«J'ai beaucoup appris au contact des jeunes»

>>



PANPÈRE ■ NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019 ■ N°73 ■ 13

Dieu a déjà «suscité» une 
tâche que vous devez accom-
plir, et a prévu en même temps 
de nouvelles bénédictions à 
votre égard. Il vous a choisis 
pour accomplir Ses desseins, 
auxquels il a pensés de toute 
éternité. Son plan éternel ne 
peut pas échouer et Il l’accom-
plira aussi dans votre vie.

Comme dans le passé et durant 
ces 70 ans de parcours durant 
lesquels nous avons cheminé, 
nous avons grandi, nous avons 
appris à mieux nous connaitre, 
mais aussi, nous avons telle-
ment reçu au travers de nos 
pasteurs, de nos laïcs et de nos 
jeunes engagés, Dieu veille, 
choisit, établit et suscite encore 
une nouvelle génération ame-
née à porter l’Évangile et à le 
vivre dans toute sa puissance. 
C'est une génération coura-
geuse, qui se lève et qui n’aura 
pas honte de vivre sa foi ; une 
génération qui se démarquera 
par une vraie conversion, par 
un fort désir de plaire au Sei-
gneur, par un engagement vi-
sible d’une vie sanctifi ée dans 
laquelle les compromis n’au-
ront pas la première place, par 
une écoute attentive à l’appel 
de Dieu et au service qu’il veut 
nous confi er ; par une vie de 
prière et de communion enga-
gée, pour que nous puissions 
pleinement connaître et vivre 
l’amour de Dieu.

Le grand défi  de notre monde 
présent, consiste pour cha-
cun d’entre nous, à désirer et 
à exécuter ce que le Seigneur 
veut pour nous ! C’est pour-
quoi, Dieu recherche plus que 
jamais de vrais adorateurs, des 
disciples parmi ses enfants : 
des jeunes qui suivent pleine-
ment la voie de l'Éternel, qui 
avancent quand les autres re-
culent, qui persévèrent quand 
les autres fl échissent !

«Je vous ai écrit, jeunes gens, 
parce que vous êtes forts, 

et que la parole de Dieu de-
meure en vous, et que vous 
avez vaincu le malin.»
(1 Je. :2-14c)

Je voudrais tout particulière-
ment vous encourager, vous 
qui constituez le bureau UCJA : 
(*Nouveau bureau = Alphée, 
Hrant, Christiné, Paul, Rachel et 
Dzovig).

À vous réjouir pour ce qui est 
en avant, parce que Dieu agit 
puissamment.

À vous redire que dans votre 
engagement, le Seigneur va 
vous donner la force d’accom-
plir les choses qu’Il vous a ap-
pelés à faire, et vous en révéler 
de nouvelles…

À vous attendre à être bénis et 
enrichis, parce que vous avez 
décidé de le servir.

Vous le savez, les bénédictions 
divines sont souvent accom-
pagnées d'épreuves et il n'y 
a pas de vie chrétienne sans 
combat spirituel…

Pourtant, vivre avec la FOI = la 
Force de l’Obéissance Incondi-
tionnelle – c'est s'appuyer sur 
les promesses de Dieu, en fai-
sant face au présent, en accep-
tant les retards permis, les dif-
fi cultés du moment, mais aussi, 
en se réjouissant de l'avenir, de 
ce qui est encore à venir…

Comme le rappelle l’apôtre 
Paul : «Dieu appelle à l'exis-
tence ce qui n'existe pas (en-
core)» (Rm. : 4-17). 

Aussi, ma prière pour nous, 
c’est que nous puissions en-
semble, sous la conduite de 
l’Esprit-Saint, proclamer avec 
foi, ce que nous voulons voir 
arriver, dans notre vie, dans 
notre Union, au sein de toute 
notre jeunesse, et attendre 
cela en persévérant et priant.

Pasteur Alain BÉDIKIAN
Marseille - Saint-Loup

«Je prie que le Dieu de notre Seigneur 
Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne 
un esprit de sagesse et de révélation 
qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il 
illumine les yeux de votre cœur pour 
que vous sachiez quelle est l’espérance 
qui s'attache à son appel, quelle est la 
richesse de son glorieux héritage au 
milieu de ceux qui lui appartiennent, 19 
et quelle est l’extraordinaire grandeur de 
la puissance qu’il met en œuvre en notre 
faveur, à nous qui plaçons notre confi ance 
en lui (…)».

Paroles d'encouragements
pour ce grand jour d'anniversaire
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Il y a 30 ans, le 9 novembre 
1989, un morceau du mur de 
Berlin tombait ; mettant fi n 
à des années de séparation, 
permettant à de nombreuses 
familles de se retrouver. Le 
mur n’a pas pu tomber tout 
seul, il a fallu l’abattre ! Le 
courage, la volonté d’unité de 
quelques uns l’ont emporté, 
même si, en Allemagne de 
l'Ouest, beaucoup d’analystes 
prédisaient un aff aiblissement 
de l’Ouest. Mais il n’en a rien 

été. L’Allemagne réunifi ée en 
est sortie plus forte ! 

Rassurez-vous, je ne vais pas 
vous faire un exposé de géo-
politique sur la réunifi cation 
de l’Allemagne. Quoi que ! Et 
si cette histoire était une pa-
rabole pour l’église ? Une pa-
rabole pour nous, pour nos 

églises, pour notre Union, 
pour l’UCJA ? Jésus n’a-t-il pas 
dit que : «les enfants de ce 
siècle sont plus prudents à 
l’égard de leurs semblables 
que ne le sont les enfants de 
lumière» ? (Luc 16.8). N’avons-
nous pas nous aussi des murs 
à abattre ? Murs de nos cœurs 
fermés envers ceux qui nous 

dérangent ou qui sont diff é-
rents de nous ? Murs de notre 
orgueil, de nos indiff érences, 
de nos hypocrisies ? Murs de 
nos confl its, de nos préjugés, 
de nos prétentions… ? Que de 
murs à abattre ! 

Certes, Jésus a renversé, abat-
tu une fois pour toute le plus 
grand des murs. «C’est lui, en 
eff et, qui est notre paix… Dans 
sa chair, il a détruit le mur de 
séparation : la haine. Il a aboli 
la loi et ses commandements 
avec ses observances. Il a 
voulu ainsi, à partir du juif et 
du païen, créer en lui un seul 
homme nouveau, en établis-
sant la paix, et les réconcilier 
avec Dieu tous les deux en 
un seul corps au moyen de la 
croix… » (Eph. 2.14 à 16).
Mais la nature humaine est 
étrange, elle n’a de cesse 
d’élever des murs ! Et les chré-
tiens ne sont pas de restes ! 

«Il a détruit le mur  

Cher frères et sœurs réunis en ce jour si extraordinaire de la célébration 
des 70 ans d'anniversaire de l'UCJA, je voudrais partager votre joie. J'ai 
eu la joie de servir pendant plus de 18 ans comme moniteur, pasteur et 
directeur, plus de 10 ans en tant que président. Je peux témoigner que 
ces années furent les années les plus belles de mon ministère pendant 
lequel nous avons pu vivre des expériences merveilleuses en servant 
la jeunesse de notre Union. Ce jour de célébration éveille en moi beau-
coup de souvenirs : des camps de jeunes, des retraites, des festivals 
pendant lesquels la puissance de Dieu a été vécue d'une manière ex-
traordinaire. Des jeunes ont pu se tourner vers le Seigneur et la gloire 
de Dieu était réellement visible pendant ces années de service, sans 
oublier les camps d'été où j'ai pu être directeur puis pasteur. 
Aujourd'hui, ma prière est que le Seigneur puisse fortifi er notre jeu-
nesse et que la nouvelle génération qui vient, puisse se lever et vivre 
des choses encore plus grandioses et glorieuses que l'ancienne géné-
ration.

Même si physiquement je suis loin, toutes mes pen-
sées et toute mon aff ection sont de tout cœur avec 
vous aujourd'hui. Recevez nos salutations frater-
nelles et amicales.

Pasteur Georges et Priscille DABBO
Montréal - Canada

«Les plus belles années de mon ministère»
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Que Dieu nous aide à abattre nos murs pour nous 
ouvrir pleinement à sa grâce libératrice et à des re-
lations de vérité. Nous avons tout à y gagner. 

Par contre, s’il est des murs qu’il nous faut élever, ce 
sont plutôt ceux qui doivent nous séparer du mal, 
du péché qui envahit le monde, nos églises et nos 
cœurs. Mais il semble que nous ayons de plus en 
plus de mal à élever ces murs ! Le monde gagne 
l’église plus que l’église ne gagne le monde !

Il y a 70 ans, l’UCJA a été crée avec cette volonté 
d‘abattre les murs des distances, de la méconnais-
sance mutuelle, pour travailler à l’unité et à l’édifi -
cation spirituelle de la jeunesse de nos églises. Et 
les fruits ont été nombreux depuis. L’UCJA a per-
mis aux jeunes de nos églises de se connaître, de 
se rencontrer, de mener des actions communes 
d’évangélisation, d’édifi cation, d’éditer un journal 
«Le Lumignon»… Et nous pouvons rendre grâce à 
Dieu pour le chemin parcouru, pour tous ceux qui se 
sont succédés et ont transmis leur témoignage aux 
générations suivantes. 

70 ans après, il faut continuer. À vous les jeunes, 
allez-y ! Allez-y autrement peut être, mais allez-y 
avec la même volonté, le même objectif ! Le défi  
est grand, à vous de le relever. 

«J’ai planté, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître…» 
(1 Cor. 3.6) La formule n’est pas de moi, elle est de 
l’apôtre Paul. Qui est Paul, qui est Apollos ? Suis-je 
de Paul, suis-je d’Apollos ? Peu importe, ‘’la question 
n’a pas de sens’’ dit Paul ! Nous sommes de Christ 
! Et c’est Dieu qui fait croître. Que je plante ou que 
j’arrose, ou même que je moissonne ce que je n’ai 
pas semé… qu’importe ! L’essentiel n’est-il pas de 
servir et de réaliser que je m’inscris dans une his-
toire, celle de l’UCJA, mais aussi celle de l’église qui 
a commencé il y a plus de 20 siècles ? 

N’ayons pas peur de consacrer nos vies au Sei-
gneur. Nous ne pouvons pas faire «œuvre de Dieu» 
sans consécration ! N’ayons pas peur d’abattre les 
murs, les murs de nos cœurs, afi n que l’Esprit Saint 
y apporte guérison, amour, paix, joie, bienveillance… 
afi n que nous soyons en bénédiction les uns pour 
les autres, jeunes et moins jeunes. N’ayons pas peur 
non plus d’abattre les murs de nos dénominations 
pour nous ouvrir aux autres. Que notre communion 
s’élargisse à toute l’église du Christ, nous n’en se-
rons que plus forts encore. 

Bon anniversaire UCJA, que le Seigneur poursuive 
son œuvre à travers toi, pour sa gloire.

Pasteur Joël MIKAÉLIAN
Issy-les-Moulineaux

 de séparation...»
(Eph. 2. 14)

Mon engagement au sein de l’UCJA entre 1995 et 
2007, comme vice-président et président de l’asso-
ciation a été pour moi une expérience très enrichis-
sante et vraiment passionnante. Pendant toutes ces 
années, nous avons œuvré avec les membres du bu-
reau de l’UCJA au bien-être spirituel et au dévelop-
pement personnel de tous les jeunes de notre Union, 
au travers de rendez-vous nationaux réguliers, et 
surtout d’un suivi individualisé au cœur-même des 
églises locales. Pour cela, nous avons poursuivi fi dè-
lement les actions de nos aînés, et également mis en 
œuvre et accompagné de nombreuses innovations 
et temps forts, comme par exemple : la journée na-
tionale annuelle de l’UCJA, créée en 1995, les camps 
de ski et réveillons du nouvel an, l’accueil en 1996 
des jeunes du monde entier lors du 150ème anniver-
saire du mouvement évangélique arménien à Issy, 
la participation au grand rassemblement Pentecôte 
2000 à Valence avec l’Alliance évangélique fran-
çaise, le camp de jeunes international en Arménie 
en 2001, le lancement du premier site internet UCJA.

org en 2003, l’implication active des jeunes dans les 
commémorations du Génocide des arméniens, la 
création artistique et les festivals nationaux tous les 
deux ans, sans compter les dizaines de moments pri-
vilégiés passés ensemble à jouer, prier, écouter, rire, 
chanter, échanger, etc, etc...

Aujourd’hui, mon vœu, ma prière, sont que chaque 
jeune de notre Union puisse trouver sa place dans 
son église, son groupe de jeunes, s’épanouir et gran-
dir dans la foi en mettant ses dons et talents au ser-
vice des autres, s’engager fi dèlement dans les as-
sociations et centres de vacances, exprimer sa foi 

avec obéissance et conviction par 
la musique, le chant, la louange, 
bref, aller de l’avant, avoir de l’au-
dace et innover dans l’annonce de 
la parole de Dieu !

Emmanuel LÉONIAN
Issy-les-Moulineaux

«Jouer, prier, écouter, rire, chanter, échanger...»

Nous remercions William Boyadjian pour 
ses photos du 70ème anniversaire de l'UCJA.
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RETRAITE DES ADOS

Les cinq "E"
De 19 au 21 Octobre, j’ai pu participer à la re-
traite d’ados à Valence qui a été organisée 
par l’UCJA. Le programme était riche avec 
des activités et des cultes.
Le prédicateur était le pasteur Elie Jalouf. 
L'un de ses messages dont le titre était : «les 
émotions négatives» m’a beaucoup touché. 
Il nous a rappelé que nous avons tous eu 
des émotions négatives un jour ou l'autre, 
et que pour s’en libérer il fallait appliquer la 
règle des cinq «E».
1- EXPRIME : Exprime tes émotions négatives à Dieu et confie toi en lui, exprime ta colère, ta haine, 
ta jalousie...
2-ESPÈRE : Espère en Dieu qui est capable de changer tes émotions.
3- EXALTE : Exalte Dieu pour que tes émotions commencent à changer.
4- EXPLORE : Explore, cherche, demande de l’aide à des personnes de confiance afin d’être libérer 
des émotions négatives.
5- ÉCOUTE : Écoute la voix de Dieu et obéis à sa parole.
Il a terminé en disant que les émotions négatives sont comme des poisons nocifs et dangereux, et 
que l'on doit absolument se libérer d’elles.

Nareg SIWAJIAN
Alfortville
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Les jeunes de l’église évangélique 
arménienne d’Alfortville se sont 
posés les questions : «que pou-
vons-nous bien moissonner cette 
année ? Quels sont leurs talents ?» 
Ainsi, une idée a surgi : organiser 
une soirée entre jeunes autour de 
ce thème le samedi 12 Octobre 
2019.
Mais qui convier ? Les Églises de 
l’Union ?
Une parole de la Bible nous est 
alors parvenue : Rm : 12-5 «Ainsi, 
nous qui sommes plusieurs, nous 
formons un seul corps en Christ, 
et nous sommes tous membres 
les uns des autres.»
Dans ce sens, nous avons élargi 
nos invitations aux églises armé-
niennes de la région Ile-de-France.
Lors de la soirée, nous avons ac-
cueilli les Églises évangéliques 
arméniennes d’Arnouville et d’Is-
sy-les-Moulineaux, l’Église des 
frères d’Alfortville, l’Église aposto-
lique d’Alfortville et l’Église armé-
nienne catholique de Paris. 
Les différentes églises étaient 
conviées pour nous présenter leurs 
talents en interprétant des sketchs 
et des chants. À la fin de cette pre-
mière partie, le repas nous atten-
dait : humus, djadjik, beureg, riz, 

poulet à la crème, bakhlava… Avant 
le repas chaque jeune a été placé 
de façon à faire de nouvelles ren-
contres, tout en mangeant et en 
étant divertis par plusieurs anima-
tions. 
De nouvelles amitiés se sont 
créées entre les églises, ces nou-
veaux liens tissés dans la paix et 
la joie ne peuvent qu’annoncer de 
bonnes nouvelles pour l’avenir de 
la région. 

Au cours de cette soirée, quelques 
pensées ont été exprimées.
Nous avons tous différents talents 
mais seuls, ils ne servent à rien. Un 
talent doit être fructifié et surtout, 
il doit être partagé avec les autres. 
Le chant, la danse, la musique, la 
peinture, le jardinage, la cuisine, 

l’informatique etc… sont des talents 
importants certes, mais ils ne sont 
rien en comparaison du talent de 
chaque chrétien : Aimer notre pro-
chain comme Dieu nous aime.

Jonas ZAKARIAN
Alfortville

SOIRÉE
DES TALENTS

2019, 
l'année de 
la moisson...
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RETRAITE DES JEUNES

Appartenir à Jésus
Je m’appelle Daniel ALICI et j’ai participé à la retraite 
de l’UCJA 2019 à Valence. Durant cette retraite, un 
bon nombre de jeunes et moi avons participé à plu-
sieurs cultes et plusieurs activités.
Je voudrais vous partager une des activités à la-
quelle nous avons participé. Cette activité a été ani-
mée par le Pasteur Timothée et, elle consistait à me-
ner une discussion spirituelle par groupe de 6. Pour 
nous aider à nous lancer dans une discussion, le Pas-
teur Timothée avait préparé une liste de questions 
à laquelle nous devions répondre en donnant notre 
point de vue. Ces questions m’ont beaucoup touché 
dans ma foi et je voudrais partager cela avec vous.

Première question : Pour vous, qu’est-ce qu’«ap-
partenir à Jésus» ? À cette question, ma réponse a 
été naturelle. Pour moi, «appartenir à Jésus» c’est lui 
obéir et vivre selon sa volonté. Cependant, sa volonté, 
aussi bonne soit-elle, est très grande, et nous entrons 
là dans un sujet très vaste. Mais cela consiste prin-
cipalement à obéir à ses commandements, comme 
par exemple d’aimer son prochain ou de partager sa 
bonne parole.

Suite à cette question, nous avons dû répondre à 
une autre question qui, elle, m’a permis de trouver le 
moyen d’accomplir toutes les volontés du Seigneur.
Comment vivez-vous votre appartenance à Jésus ?
Cela m’a paru comme une évidence. Pour apparte-
nir à Jésus, il suffit de lui être disponible et d’être à 
son écoute. Sa volonté est grande et afin de pouvoir 
répondre correctement à celle-ci, la disponibilité est 
une vertu à avoir. Si nous sommes à l’écoute de Jésus 
et prêts à suivre sa volonté, nous pourrons voir quand 
l’accomplir et que faire pour l’accomplir.
Par exemple : 
• Si un footballeur n’est pas à la disponibilité, ni à 
l’écoute de son équipe ou de son entraineur, il ne 
pourra jamais acquérir les compétences, ni le niveau 
nécessaire pour devenir un jour footballeur profes-
sionnel.
• Ou alors, si un militaire n’est pas disponible, ni à 
l’écoute de son armée ou de son commandant, il ne 
pourra jamais correctement servir son peuple, et de 
plus, il perdra la confiance à la fois de ses coéqui-
piers et de son commandant.
C’est ce que nous devons faire pour appartenir à Jé-
sus.

Il y a eu une dernière question, qui donne tout l’inté-
rêt d’appartenir à Jésus. Comment améliorer sa vie ?
Une fois qu’on a eu les réponses des deux premières 
questions, répondre à celle-ci est naturel. Afin d’amé-
liorer sa vie, il suffit d’appartenir à Jésus. Car, lorsque 
l’on cherche à accomplir sa volonté, Jésus nous 
donne le fruit de nos efforts et c’est à ce moment là 
que nous pourrons recevoir ses bénédictions.

Avant de participer à cette activité j’étais déjà 
conscient de l’importance d’appartenir à Jésus, ce-
pendant cela m’a fait beaucoup de bien d’en parler, 
car dans la vie d’un chrétien il est important de se 
rappeler de ces choses.

Daniel ALICI
Alfortville

«Il y a diversité de dons mais 
le même Dieu qui opère tout 

en tous» (1 Co. 12 :4-6)
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VALENCE - MONTÉLIMAR

Week-end d'Église
Comme chaque année, fin septembre, nous nous 
sommes retrouvés pour un week-end commun, les 
églises de Valence et Montélimar. Ce fut un temps 
convivial et fraternel. Beaucoup de membres nous ont 
manqué, les uns empêchés par leur état de santé, les 
autres par un agenda chargé, mais nous étions tout de 
même une bonne cinquantaine.

Christine et Timothée s'étaient chargés de réserver 
les locaux de la MFR (Maison Familiale et Rurale) de 
Chatte. C’est un endroit ressourçant, avec une belle 
vue sur les montagnes. C'était propre et sécurisé. Jo-
sias, Mireille et leur équipe nous ont régalés en nous 
servant des bons repas. Les enfants s'en sont don-
nés à cœur joie sur le terrain de foot et les plus pe-
tits couraient ou dévalaient inlassablement les petites 
pentes à vélo. Le samedi, après un repas tiré des sacs, 
quelques-uns sont allés non loin de là visiter les jardins 
des sources pétrifiantes pendant que les autres fai-
saient une petite sieste ou discutaient tranquillement.
Annelien et Dany se sont généreusement engagés 
pour l'école du dimanche, ce qui a permis aux parents 
de suivre la prédication. Quel privilège d'avoir pu ren-
contrer Aurélien et Katia Bloch qui nous ont bénis et 
nous ont encouragés par leur humilité ! 

Il n’est pas facile de résumer en quelques lignes les 
riches enseignements que nous avons reçus au cours 
des quatre rencontres, nous avons réfléchi à l'identité 
et au cœur du disciple : 
- Rechercher en priorité l'intimité avec Jésus, avoir 
confiance en lui et lui obéir. Rester humble et le laisser 
guider nos vies.
- Puis ne pas vouloir garder Jésus pour nous. Avoir un 
cœur plein d'amour et de compassion pour notre pro-
chain. S'identifier aux personnes aux quelles nous té-
moignons et quitter notre zone de confort. 
Nos armes spirituelles sont l'amour, la prière et la Pa-
role, qui sont liées les unes aux autres par l'action de 
Jésus et de l'Esprit Saint. 
Enfin, concrètement, nous avons été encouragés à 
vivre une évangélisation relationnelle communau-
taire, à investir du temps dans les relations avec les 

«La tolérance», vertu ou aveu 
de faiblesse ? Preuve de sa-
gesse ou manque de courage ? 
Signe d’ouverture ou manque 
de conviction ? La question se 
pose aujourd’hui à nos socié-
tés face aux nombreux défi s 
du «vivre ensemble» qu’elles 
rencontrent. La question se 
pose également à l’église 
avec, comme diff érence le 
cadre de la tolérance. Les so-
ciétés ont comme référentiel 
les lois qui les régissent et qui 
changent au gré du temps ; 
l’église a comme référentiel la 
Bible, parole de Dieu écrite et 
immuable. 
«La tolérance» est certes une 
vertu. Elle permet l’ouverture à 
l’autre, l’accueil des diff érences 
et la compréhension de l’autre. 
Elle permet à l’église d’être 
en dialogue avec le monde, 
tout en y mettant son grain de 
sel, de façon respectueuse. 

Elle lui permet de trouver des 
chemins de convergences ou 
pas, de dire «La Vérité avec 
amour» à qui veut bien l’en-
tendre. «La tolérance» fait 
partie des valeurs chrétiennes. 
Dans la vie d’église, elle per-
met un partage fécond, une 
richesse d’expériences spi-
rituelles, une diversité d’ap-
proches sur les questions 
secondaires. Elle permet des 
prises de décisions collégiales 
et l’épanouissement d’une vie 
communautaire ouverte.
Mais «la tolérance» peut fa-
cilement devenir aveu de fai-
blesse, manque de courage, 
source de confusion. Dans 
l’église, elle peut conduire 
à l’acceptation du mal et du 
péché, à des compromis dan-
gereux. C’est ce que le Christ 
dénonce dans son message à 
certaines églises dans l’Apo-
calypse de Jean. «J’ai contre 

toi que tu tolères...». Ici, il est 
question de désordre moral, 
de mensonge, d’hypocrisie, de 
compromis avec la société en-
vironnante ; et d’un appel pres-
sant à la repentance et à la vi-
gilance. Un appel à entendre ! 
Nous sommes certes, tous pé-
cheurs, mais que cette réalité 
ne soit pas prétexte à une «to-
lérance» sans référentiel. Que 
l’église demeure fondée sur 
la Bible, qu’elle soit sel de la 
terre, témoin fi dèle du Christ, 
source de salut pour tous. 

Pasteur Joël MIKAÉLIAN
Président de l'Union

LE MOT DU PRÉSIDENT

«J'ai contre toi que tu tolères...» (Apoc. 2.20)
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Le concert donné le samedi 16 novembre a réuni un 
grand nombre de spectateurs en présence d'élus : 
Véronique Pugeat, vice-présidente du conseil dépar-
temental de la Drôme, Nathalie Iliozer, représentant 
le maire de Valence, Paul Tola et Christine Montaner, 
représentant la maire de Bourg-les-Valence ; de per-
sonnalités telles que André Hasbanian, Président de 
l’école Franco-Arménienne de Valence, Brigitte Ma-
rachian, de l'Union Générale Arménienne de Bienfai-
sance (UGAB) ainsi que les représentants de toutes 
les églises Arméniennes de Valence : Apostolique, 
Évangélique, Catholique et Maranatha. Le concert 
a suscité l'adhésion du public qui a fait une ovation 
aux musiciens avec le groupe Djampa, composé 
de Mégléna Sage Euksuzian violon, clavier et chant, 
qui a interprété avec virtuosité les chants tour à tour 
entraînants et émouvants (génocide). Elle était ac-
compagnée par Christophe Raillard accordéon dia-
tonique qui devait suivre la vivacité de la violoniste 
dans des interprétations magnifiques déclenchant 
l'enthousiasme de la salle où tous se sont levés pour 
saluer les musiciens. La soirée s'est poursuivie avec 
Lévon Chatikyan, célèbre joueur de Duduk de re-
nommée internationale et professeur au conserva-
toire de Romans, avec ses musiciens. Cela fait trente 
ans, que l'association (fondée en avril 1989, après le 
tremblement de terre d'Erévan), à l'instigation des 
églises Évangéliques Arméniennes de France est 
au service du renouveau de ce pays, il reste tant à 
faire, insistait Jean-Claude Boyadjian pour le peuple 
Arménien dont les soucis sont quotidiens à cause de 
la grande pauvreté. L'association récolte des dons 
notamment au profit des villes jumelées d'Arménie 
et de l'Artsakh ; grâce à la générosité de nombreux 
projets ont été réalisés, d'autres sont à l'étude, il reste 
encore beaucoup à faire. 20 de ses membres sont 
présents en Arménie pour aider la population, en 
France une équipe dévouée établit un trait d'union 
entre les deux pays. 

Hubert PLANTIER
Le Dauphiné libéré - Edition Valence

30 ans au service 
du renouveau de l'Arménie
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non-croyants, à nous fixer des objectifs 
de témoignage et à utiliser le langage 
de l'Évangile au quotidien, sans vouloir 
forcément expliquer tout le message 
du salut à chaque rencontre. Le temps 
était magnifique, très doux et nous ex-
primons à Dieu notre reconnaissance 
pour ces deux jours.

Lydia D.

Samedi 16 novembre à la chapelle du 
collège sainte-Anne Jean-Claude Boyadjian 
membre du conseil d'administration 
d'Espoir pour l'Arménie, a présenté la soirée 
organisée par l'association dans le but 
d'aider la réalisation de projets éducatifs, 
culturels, des crèches, des actions 
médicales dans 5 grandes villes d'Arménie. 

VALENCE1989 - 2019



À l’occasion de son 30ème anniversaire, 3 concerts exceptionnels 
ont été organisés du 21 au 24 novembre à Marseille, Lyon et 
Alfortville… au profit des enfants des villes jumelées d’Arménie 
et d’Artsakh, avec 2 artistes internationales, nées en Arménie : 
Nareh ARGHAMANYAN, pianiste virtuose, une des artistes les 
plus douées de sa génération, et Lussine LEVONI, soprano 
lyrique, à la voix pure.

Le public de Lyon ne s’est pas trompé en assistant très nombreux au 
concert du 22 Novembre, au Temple du Change. Au programme : de 
nombreuses pièces de Komitas (à l’occasion du 150ème anniversaire 
de sa naissance ; avec en exclusivité un morceau écrit par Nareh, en 
hommage au grand maître), Babadjanian, Abrahamian, Tigranian… 
mais également des pièces de Gounod, Saint Saëns, Verdi, Mozart, 
Bizet et Bach. Les morceaux au piano seul ou en duo se sont 
succédés, doux ou enflammés, et ont littéralement ravi tous les 
participants, sympathisants de l’association, mélomanes, membres 
de la communauté arménienne.
Une belle façon de montrer qu’il y a toujours de l’espoir pour 
l’Arménie !

Astrig TOPOUZKHANIAN

Espoir pour l’Arménie, 
une association fondée 
au lendemain du terrible 
tremblement de terre 
du 7 Décembre 1988, à 
l’instigation des églises 
évangéliques arméniennes 
de France, poursuit ses 
missions auprès d’une 
population qui souffre 
et vit parfois dans une 
grande précarité.

Elle intervient dans des 
domaines variés : 
le parrainage d’enfants, 
les restaurants 
humanitaires pour 
personnes âgées, l’aide 
médicale, l’envoi de 
containers, l’organisation 
de centres aérés pour 
enfants et adolescents, 
la francophonie, la 
construction d’écoles, de 
gymnases, la rénovation 
de centres culturels 
et de logements, les 
missions de coopération 
médicale auprès des 
personnes inadaptées, les 
voyages humanitaires et 
touristiques, etc…
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Du 14 au 16 Novembre, une ex-
position de photos aux «Couleurs 
d’Arménie» a montré les divers 
programmes de l’Association et la 
vie quotidienne à Achtarak (Armé-
nie). Cette ville, initialement jume-
lée avec Alfortville, avait disparu 
des radars depuis de nombreuses 
années. Et c’est le Pasteur Léonian 
qui, par ses différentes missions, a 
voulu recréer des liens.

Lors du vernissage, le Maire, Mon-
sieur Michel GUERCHINOVITCH et 
son adjoint à la culture, Monsieur 
Philippe CAR, ont apprécié et en-
couragé une telle démarche qui ne 

faisait que valoriser leur ville. L’ex-
position était accompagnée d’une 
expo-vente d’objets artisanaux ré-
alisés par des Arméniens.

C’était une initiative d’autant plus 
louable que l’ensemble des bé-
néfices sera dédié à la rénovation 

de deux classes francophones 
de l’Ecole Brochian, à Achtarak. 
De plus, une aide aux personnes 
âgées était également prévue pour 
leur offrir un repas de Noël.

Un tournoi de football était orga-
nisé le samedi 16 Novembre, au 
Gymnase Arielle Viala à Alfortville. 
Cet évènement connut un vif suc-
cès et fut très apprécié par les res-
ponsables municipaux.

Mais le plus marquant fut, le 
concert organisé le dimanche 24 
Novembre, à la salle de spectacles 
du Pôle Culturel, à Alfortville, où 
un public nombreux était présent. 
Il a apprécié et applaudi les deux 
artistes exceptionnelles : Nareh 
ARGHAMANYAN et Lussine LEVONI.

Nareh est née à Vanadzor quelques 
jours après le tremblement de 
terre. Elle vit actuellement à Vienne 
en Autriche, et  fait une brillante 
carrière de concertiste internatio-
nale. Lussine est née en Arménie et 
a étudié à l’Opéra d’Erevan. Sopra-
no pure, elle participe à de nom-

breux festivals et 
concours interna-
tionaux, et est pro-

mise à une belle carrière lyrique. 
Elle vit à Alfortville. Nareh nous a 
interprété avec beaucoup de vir-
tuosité des œuvres classiques de 
Komitas. La «Danse macabre», 
«la danse du sabre» ont déchaî-
né l’ovation du public. Lussine ac-
compagné au piano par Nareh a 
interprété des œuvres de Komitas 
et des extraits lyriques de Verdi, 
Massenet, Bizet, Mozart, Tigranian. 
Ce fut un grand moment d’émo-
tion. Le duo nous a séduit par sa 
beauté, sa jeunesse, son talent. 
Le public enchanté les a applaudi 
chaleureusement. Nous leur sou-
haitons le meilleur pour la suite, 
une carrière internationale intense 
et un succès mérité.

La soirée s’est terminée par des 
remerciements aux différents par-
tenaires de l’Association qui ont 
accompagné leurs projets tout au 
long de ces trente années. 

Le comité de pilotage remercie 
sincèrement le Pasteur Gilbert 
Léonian car il a été un pilote d’ex-
ception, sans qui l’avion n’aurait pu 
atterrir avec autant de succès.

Clara KOUYOUMDJIAN

Pour fêter les 30 ans d’actions de l’Association «Espoir pour l’Arménie», le Pasteur Gilbert Léonian, aidé 
d’un comité de pilotage, a organisé divers évènements à Alfortville.

Le Pasteur Gilbert Léonian a remis le trophée des 30 ans d’Espoir pour l’Arménie aux personnalités présentes : 
Monsieur Philippe Car, maire-adjoint chargé de la culture représentant le Maire Monsieur Michel Guerchinovitch et 
Monsieur Luc Carvounas, Député ; Monsieur Levon Amirjanyan, représentant l’Ambassadrice d’Arménie en France ; 
Monsieur Hovhannes Guévorkian, représentant en France de la République d’Artsakh ; Monsieur Henri Cuny, ancien 
Ambassadeur de France en Arménie ; Madame Régine Hunziker (ACO) ; Monsieur Claude Grandjean (SEL) ; Monsieur 
Janik Manissian (SPFA) ; Monsieur Michel Chahinian (UMAF) ; Monsieur Raffi Hekimian (Fonds arménien de France).
Étaient aussi présents les Pasteurs René Léonian et Joël Mikaélian (Église Evangélique Arménienne) ; le Père Dirayr 
Kélédjian (Église Apostolique Arménienne d’Alfortville) ; les Pères Joseph Kélékian et Bédros Hammalian (Église 
Catholique Arménienne).

 l'Arménie

15 trophées ont 
été donnés à 
15 personnalités ou 
Présidents d’Association 
qui ont soutenu et 
accompagné pendant 
ces 30 années les 
programmes d’Espoir 
pour l’Arménie 



22 ■ PANPÈRE ■ NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019 ■ N°73

L'année 2014 a vu 
les images des Yé-
zidis du Sinjarou 
des chrétiens de 
la plaine de Ninive 
fuyant l'État dit isla-
mique, faire le tour 
du monde. Pour 
beaucoup cette tra-
gédie a été vécue 
et ressentie comme 
une répétition de 
1915. Mêmes lieux, 
mêmes victimes, 
mêmes réactions 
timorées de la com-
munauté interna-
tionale, même indignation face à la barbarie. La dif-
férence, on la trouve dans les images colorisées, la 
tragédie étant diffusée en temps réel.
Le règne de l'immédiateté nous a fait oublier que 
les guerres qui ravagent cette région depuis les 
«Printemps arabes» ne constituent qu'un énième 
avatar de la Question d'Orient. Si les dramatiques 
événements de l'été 2014 ont permis de sensibili-
ser l'opinion sur l'urgence de secourir les minorités 
opprimées du Moyen-Orient, le traitement de cette 
question dans les médias souffre d'une approche 
essentialiste voire réductrice.
Citoyens à part entière dans certains pays, «proté-
gés» ou discriminés dans d'autres, ces communau-
tés évoluent dans des contextes sociaux, culturels 
et politiques qui ont chacun leur propre singularité. 
Les englober dans un tout homogène brouille notre 
champ de vision.

Ce livre propose un éclairage lucide et sans com-
plaisance sur les causes de leur malheur mais aussi 
une nouvelle lecture du fait minoritaire en Orient, vé-
ritable machine de guerre géopolitique. Déconstrui-
sant plusieurs mythes comme celui des Kurdes pro-
tecteurs des minorités, ou du rôle traditionnel de la 
France à l'égard des chrétiens, il entend débattre sur 
leur présent et leur avenir à la lumière de leur passé.

Diplômé de Sciences Po Paris et 
des Langues'O, Tigrane Yégavian 
est journaliste et arabisant. Il 
collabore notamment pour les 
revues Politique Internationale, 
Diplomatie, Moyen Orient, 
France Arménie et le Monde 
Diplomatique. Il est membre de la 

rédaction de la revue de géopolitique Conflits.

Minorités d'Orient,
les oubliés de l'Histoire

de Tigrane Yégavian

SOLUTION DU N°72

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

R

E U R

E

F

E U

U

O

X I

E

N T A

S

O T

T

E

E

E

F

L

E

L

L

T

I

O

N

G

A B EE

A

S

M S

N G

E

R E

I

T E

U

L

E

E

DU

R

I

R

LE

E

M

IT

T

E

U

D

D

T

M

E

R

I

E

V

E

L

O

E

O

A

P

O

E

U

R

R

I

AT E N

R

EN

A S

T

N

N

E

R

I

U

A

S

A M

V

E

L

R I

E

E

T

S

S

E

E

M

O

E

T

S

Vous souhaitez commander 
le Calendrier 2020 ?

Calendrier de la Famille Chrétienne
Pasteur Samuel ALBARIAN
34, Chemin du Commandeur
13015 MARSEILLE (France)

E-mail : pasteuralbarian@gmail.com

Le Calendrier de nos 
églises : un bel outil 

de témoignage et 
d’édifi cation

Paru en octobre 2019 aux éditions du Rocher
228 pages - 14,90€

ÉDITION SPÉCIALE

conçue par les jeunes

de l'UCJA à l'occasion de 

son 70ème anniversaire
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 10 Նոյեմբեր 2019 թուականը անջնջելի 
հետք մը պիտի ձգէ Երիտասարդ Հայերու Երիտասարդ Հայերու 
Քրիտոնէական ՄիութեանՔրիտոնէական Միութեան 70-ամեակին առիթով 
հաւաքուած 260 ներկաներու յիշողութեան վրայ։ 
Շատ գեղեցիկ վայրի մը մէջ կը գտնուէին անոնք՝ 
Վալանս քաղաքի մօտերը գտնուող գիւղի մը մէջ։

 Սեր Եկեղեցիներու պատմութեան մէջ 
հազուադէպ եղած է տեսնել Ֆրանսայի բոլոր 
շրջաններէն փութացած այդքան մեծ թիւով 
տարբեր տարիքի հաւատացեալներ, որոնք եկած 
էին գովաբանելու Աստուծոյ հաւատարմութիւնն 
ու հզօրութիւնը՝ հանդէպ երիտասարդական 
շարժումի մը, որ համեստօրէն ծնունդ առած 
էր 1949-ին, Բ. Համաշխարհային Պաաերազմի 
վաղորդայնին։

 Այդ տօնական օրուան յայտագիրը 
առանձնայատկութիւն մը չունէր։ Սակայն 
լաւ կազմակերպուած էր նուիրուած պատաս-
խանատուներու խումբի մը կողմէն, եւ սկիզբէն 
մինչեւ վերջ՝ ամէն ինչ ընթացաւ հաճելի մթնոլորտի 
մը մէջ։ Հզօր պատգամները եւ անհատական 
փորձառութենէ քաղուած վկայութիւնները բխած 
էին վաւերական կենսաղավարութենէ։

 Մեր հայեացքը ուղղուած էր անցեալի 
տարբեր հանգրուաններուն վրայ.– բանակումներ, 
փառատօներ, մարզական մրցաշարքեր, ճամ-
բորդութիւններ, հոգեւոր համագումարներ, 
հրատարակութիւևներ։ Սակայն զեկուցումներուն 
մէջ կարօտախտ չկար։ 

 Այդ օրուան հաւաքոյթը յայտնաբերումը 
հանդիսացաւ այն ներուժին որ գոյութիւն ունի մեր 
տեղական եկեղեցիներուն մէջ,՝ ամէն մակարդակի 
վրայ։ Մեզմէ իւրաքանչիւրին կը մնայ գործածել 
եւ արդիւնաւորել այն ձիրքերն ու տաղանդները՝ 
զորս Աստուած պարգեւած է երբեմնի թէ ներկայի 
երիտասարդներուն։ Սերունդներու շղթան խիստ 
կրճատուած կը թուէր, սակայն յանկարծ սկսաւ 
ուժեղանալ։

 Երբեմն թոյլ կու տանք որ թախիծն ու 
յուսալքութիւնը մեզ պաշարեն՝ ի տես մեր 
երիտասարդներուն եւ յանձնառու քրիս-
տոնեաներու փոքր թիւին։ Սակայն Աստուած 
մեզի ցոյց տուաւ որ մենք ա՜յդքան ալ փոքրաթիւ 
չենք, ինչպես որ կը փորձուինք մտածել։

 Այս յոբելենական հանդիսութեան մասնա-
յատկութիւնն ու ինքնատպութիւնը այն էր, որ 
տեղի ունեցաւ երիտասարդներու տարեկան 
հոգեւոր համագումարի ծիրէն ներս: Ներկայ 
բոլոր երիտասարդները օգտուեցան իրենց 
նախորդներուն եւ անոնց առաջնորդներուն 
կենդանի օրինակէն եւ փորձառութենէն։ Ուստի 
քաջալերուեցան անոնց ձեռքէն առնելու զիրենք 
փոխարինելու ջահը։
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quå suëqw mO

YmCAEåAcAq

«Վերջին օրերը, կ’ըսէ Աստու ած, իմ Հոգիէս 
պիտի թափեմ ամէն մարմն ի վրայ, ու  

ձեր որդիները եւ ձեր աղջիկները պիտի 
մարգարէանան, ձեր երիտասարդները 

տեսիլքներ պիտի տեսնեն, ու  ձեր ծերերը 
երազներ սլիտի տեսնեն։ Եւ իմ ծառաներու ս ու  
աղախիևևերու ս վրայ ալ այդ օրերը իմ Հոգիէս 

պիտի թափեմ, եւ սլիտի մարգարէանան» 
Գործք 2. 17-18։



 Ղուկաս Աւետարանիչ Յիսուս Քրիստոսի 
ծնունդը նկարագրած ատեն կը յիշէ որ անոր 
ծնողքը, Յովսէփ եւ Մարիամ, Գալիլիայի Նազարէթ 
քաղաքէն Հրէաստանի Բեթլեհէմ գիւղաքաղաքը 
եկան մարդահամարի արձանագրութեան համար: 
Մարիամի ծննդաբերութեան ժամանակը հասած 
էր, բայց Բեթլեհէմի իջեւանին մէջ իրենց համար 
տեղ չկար: Ան ստիպուեցաւ ծնունդ տալ Յիսուսի՝ 
գոմի մը անկիւնը, եւ նորածին մանկիկը փաթթեց 
խանձարուրով ու դրաւ զայն մսուրի մը մէջ:

 Յիսուսի ծննդեան սոյն պատմութեան 
մէջ առաջին յատկանշական բայց տխուր 
պարագաներէն մէկը այն էր որ իջեւանին մէջ 
Յիսուսի տեղ չկար...: Մեր մտքերուն մէջ հարց կը 
ծագի թէ արդեօք եթէ Բեթլեհէմի պանդոկապետը 
գիտնար ծնելիք Մանուկին ո'վ ըլլալը, տեղ մը պիտի 
կարգադրէ՞ր Անոր իր իջեւանին մէջ: Հաւանաբար 

ան իր լաւագոյնը պիտի ընէր յարմար տեղ մը 
հայթայթելու:
 Այսօր, Յիսուսի Ծնունդէն աւելի քան քսան 
դարեր ետք, կան շատ մարդիկ, որոնք գիտնալով 
հանդերձ Յիսուսի ինքնութիւնը, անոր տիեզերական 
հմայքն ու ազդեցութիւնը,՝ իրենց կեանքի 
«իջեւաններուն» մէջ տեղ չունին Անոր: Գուցէ իրենց 
մտքի ու հոգիի «իջեւանները» այնչա՜փ խռնուած ու 
խճողուած են այլեւայլ բաներով, եւ իրենց առօրեայ 
կեանքը այնքա՜ն նախապատուութիւններով 
լեցուած է, որ այլեւս տեղ չկայ հոն Տէր Յիսուս 
Քրիստոսի:

 Ծնունդի եղանակն է դարձեալ: Ամէնուրեք 
ուրախ ու խանդավառ մթնոլորտ կը տիրէ.– տուներու 
եւ փողոցներու գոյնզգոյն լոյսեր, ոսկեփայլ զարդեր, 
տօնածառերու շողշողուն մոմեր, խանութներու եւ 
վաճառատուններու մէջ լսուող գեղեցիկ երգեր ու 

Gu#ëñ Mñ AsYAåeU WuoÑO
(Մատթ. 5. 14-16)
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AÑâuëAaAsqwAcAq CIm

 Համոզուած եմ որ հոգեւորապէս նորոգ-
ուեցանք։ Այդ երեք օրերու հանդիպումէն 
վերադարձած երիտասարդներու խանդավառ 
վկայութիւնները լսելով, ու նկատելով իրենց 
ուժականութիւնն ու յանձնառութիւնը՝ իրենց 
կեանքը Աստուծոյ տրամադրութեան տակ դնելու 
իրենց երիտասարդաց խումբերուն եւ տեղական 
եկեղեցիներուն մէջ, անմիջապէս ինծի յիշել 
տուաւ Պետրոս Առաքեալի վերոնշանակեալ 
խօսքերը՝ Հոգեգալուստի օրը։ Ամէն մարմնի վրայ 
թափուող Աստուծոյ Հոգիին հեղումը սկսած է մեր 
մէջ, մասնաւորաբար մեր երիտասարդներուն 
վրայ։
 Աստուած կը փափաքի որ մեր երիտասարդ-
ները «մարգարէներ» ըլլան, այսինքն Քրիստոսի 
աւետարանին հզօրութեան պատգամաւորները 

իրենց սերունդին մէջ։ Իսկ մենք՝ երէցներս պէտք 
է տեսիլքը ունենանք անոնց առջեւ բանալու 
ծառայութեան, վկայութեան, հասունութեան ու 
հոգեւար աճման նոր դաշտեր։  

ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
AXûvçáVX

eBpJçNrV áJçBbJê 
ováfBrrNÖ AÖzJä AÑAâuëåIAq

YmCAEåAcAq



CAqCIå iC. âAåU quoImCIå-GIcâImCIå 2019 QUë 73 ■ 5

մեղեդիներ, նուէրներ գնելու արշաւ, շքեղ ու փարթամ 
հաւաքոյթներ...: Ի՞նչ է առիթը այս ամենուն: Ինչո՞ւ 
համար տեղի կ'ունենան այս արտակարգ եռուզեռն 
ու խանդավառութիւնը: Այս ամէնը կը կատարուին 
ի պատիւ Յիսուս Քրիստոսի, որ դժբախտաբար 
շատերու կեանքի «իջեւաններուն» մէջ երբեք տեղ 
չունի...:

 Ի՜նչ երգիծա-ողբերգութիւն է տօնել ծննդ-
եան տարեդարձ մը առանց իրօք սիրելու եւ 
պատուելու այն ենթական, որուն ի պատիւ կը 
տօնուի այդ տարեդարձը: Աւա՜ղ, առհասարակ 
Ծննդեան եղանակի տօնակատարութիւնները 
կրնան նկարագրուիլ որպէս «Ծնունդը առանց 
Ծնեալին», քանի որ շատեր Ծննդեան օրը իբրեւ 
տօն կը սիրեն, բայց օրուան Տէրը, Քրիստոս, 
տեղ չունի իրենց կեանքին մէջ: Անոնք կը 
նմանին այն հարսնեւորներուն, որոնց համար 
հարսանիքի ուրախութեան գլխաւոր առարկան 
եղող ամուսնացող ամոլը կարեւոր չէ, այլ միայն 
հարսանեկան խրախճանքն ու իրենց հաճոյքը:

 Սուրբ Ծննդեան այս եղանակին հետ 
կապուած բոլոր արտաքին երեւոյթները, տօնական 
զարդերն ու զարդարանքները, երաժշտութիւնը, 
կերուխումները, ընկերային հաւաքոյթներն ու 
տօնական արարողութիւնները իրենց դերն ունին 
իբրեւ յիշեցում, ինչպէս նաեւ որպէս ուրախ ու 
զուարթ մթնոլորտ ստեղծող ազդակներ: Բայց 
ասոնք Ծնունդի տօնին սոսկ պարունակելիներն պարունակելիներն 
են, եւ ո՛չ թէ ՊարունակեալըՊարունակեալը: Այս պարագային, 
ՊարունակեալըՊարունակեալը Քրիստոս Ի'նքն է: Ինչպէս առանց 
Պարունակեալին՝ պարունակելին մնայուն արժէք 
չունի, այնպէս ալ առանց Քրիստոսի՝ Ծննդեան 
տօնակատարութիւնները արժէք եւ նշանակութիւն 
չունին:

 Քսան դարեր առաջ, մութ գիշեր մը, Տէրոջ 
հրեշտակը Յիսուս Քրիստոսի Ծնունդը կ'աւետէր 
Բեթլեհէմի դաշտերուն մէջ իրենց հօտերուն 
պահպանութիւն ընող զարհուրած հովիւներուն, 
ըսելով, «Մի' վախնաք, վասնզի ահա՛ ես ձեզի մեծ 
ուրախութեան աւետիս մը կու տամ, որ ամբողջ 
ժողովուրդին պիտի ըլլայ: Վասնզի այսօր Փրկիչ 
մը ծնաւ Դաւիթի քաղաքին մէջ, որ Օծեալ Տէրն է» 
– Ղուկ. 2. 10-11: Առանց Ծնեալին՝ Ծնունդի տօնին 
առթած ուրախութիւնը արուեստական է, խաբուսիկ 
ու վաղանցուկ: Միայն ու միայն Ծնեալն է, մեր Տէր 
Յիսուս Քրիստոսը, որ իրական ուրախութիւն կը 
բերէ մարդոց կեանքին մէջ: Երբ Ան կ'իջեւանի 
մարդոց սրտերուն ու հոգիներուն մէջ, այն ատեն 
անոնք կ’ունենան հոգեկան ներքուստ, ճշմարիտ ու 
մնայուն ուրախութիւն, որ այս աշխարհի մէջ ո՛չ ոք 
եւ ո՛չ մէկ բան կրնայ տալ իրենց, ո՛չ ալ կրնայ խլել 
իրենցմէ:

 Մեր մաղթանքն ու աղօթքը այն է, որ Սուրբ 
Ծննդեան հրաշափառ տօնին առթիւ՝ ամէն 
անոնք, որոնք տակաւին Փրկիչ Յիսուս Քրիստոսի 
աշխարհ բերած ուրախութեան աւետիսը չունին, 
աստուածային իմաստութիւնն ու երկնային շնորհքը 
ունենան՝ իրենց սրտերը իջեւան դարձնելու Անոր:

 Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ. Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ. 
 Ձեզի, մեզի մեծ աւետիս: Ձեզի, մեզի մեծ աւետիս:

ÜJç. Gvdä. ÜBfBr 
QuëQUcIAq

«Իր անդրանիկ որդին ծնաւ ու  
խանձարու րով փաթթեց եւ զանիկա 
մսու րին մէջ պառկեցու ց, վասնզի 
իջեւանին մէջ իրենց տեղ չկար»

Ղու կ. 2. 7։
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 arvírHV JjBrBdVr JçD VçBçví fBrHVzVrò, 
LVçBç ÖB# DBçV Xvíçvá d’vjÅvírJrò. «ñçVÖävÖ 
brBí Jí pBpärJêBí», ví dP ÖäBrBrò$ «gJLV 
Jí nJLV nJb BíJäVÖ» nBjRBròP:

 IRN víLJrò nNdví nP oVÖvíÖV arvírHP 
DBêBäçJX, víçdN? dP ÖdÖVrò: eBíBrBDBç 
XBíBFvpr dJçzP$ ováfBrrví AíJäBçBrVr 3. 
16 fBnBçNr ÖdÖVXr N: mBçRVr WvíäJç BpÖ 
fBnBçP dvxBb N$ «AíJäBçBrP$ AíJäBçBrVr 
nNÅ»: uíçJnr, BpÖ fBnBçVr fBnBhBpr, 
oVÖvíÖV arvírHP.

 A. AÖävíbvp ÖVçvpr nBÖVr N: 
«AÖävíBb ÖVçJê BtZBçfP» ví dP tBçvírBdN 
ÖVçJX: u#x vò nJL BpròBr dP ÖVçN$ vçòBr 
AÖävíBb: AÖävíbvp ÖNçP nJb, XBpr, Zvçvírd, 
PrHBçhBd ví nrBpvír, äJíBdBr N:

 C. AÖävíbvp äBXvír nBÖVr N: 
«AÖävíBb.... uçHVr ävíBí»: AÖävíBb ÖVçJê v#x 
RN ZöÖòvá, BpX$ Vç uçHVr äBXvá, FvçbrBzNÖ: 
u#x vò nJLV BpròBr dví äBp$ vçòBr AÖävíBb: 
uçváfJäJí ÖVçJê$ ävíB#í: Uç XBíBFvprP ävíBí, 
«Vç nVBbVr uçHVr», ví LBpr ZBxVr pBrhrJê:

 E. AÖävíbvp zBçFJíVr nBÖVr N: 
«AnNr v#á vç Brvç fBíBäBp.... pBíVäJrBdBr 
dJBrò vírJrBp»: u#x vò nJLV BpròBr dP 

zBçFJíN$ vçòBr AÖävíBb: Arvç zBçFJíP 
BrZäVç$ DvXvçVr fBnBç N, DvXvç Brvrê$ vçvrò 
«Uç nVBbVr uçHVVr dP fBíBäBr»: 

 evÖ nNd áäBrF dBp: Apr N, vç oVÖvíÖV 
arvírHP äBçVr nNd öç dP äörJrò, dBn nNd 
öçvíBr nNÅ dP zBçïBdJrò: oVÖvíÖV arvírHP 
BnNr öç äörJXví Jrò, vçváfJäJí Br AÖävíbvp 
ÖVçvpr, äBXvír Jí zBçFJíVr nBÖVr N, vçvrò 
nJç BnNröçJBp dJBròVr fJä BÉrxvíBb Jr: 
AÖävíBb nJL BnNr öç dP ÖVçN. Jí vçváfJäJí 
BnNr öç dP ÖVçN$ nJLV Vç uçHVr dví äBp, Jí 
Brvç fBíBäBXvá$ nJLV pBíVäJrBdBr dJBrò 
dP zBçFJíN:

 uíçJnr, JRN ÖdÖVrò nJdví nP DBêBäçJX 
oVÖvíÖV arvírHP, XBíBFvpr hJíP ováfBrrví 
3. 16 fBnBçNr ÖdÖVXr N, vçváfJäJí Br 
BíJäBçBrVr CBçV WvíçP d’BnïvïN, nBärB-
rtJXvá AÖävíbvp ÖNçP, Vç uçHVr BtZBçf 
jçdJXP, Jí Arvç fBíBäBXvá$ pBíVäJrBdBr 
dJBrò vírJrBXP: A#pÖ N zBälBÉP, vç oVÖvíÖV 
arvírHP BnNr öç äörJXví Jrò:

ÜJç. Gvdä. AíJäVÖ 
yuoqIåIAq

AÑâuëAaAsqwAcAq CIm

aquëqG$ IåIñ mAÑIåuÜ

«AÖävíBb BprzNÖ 
ÖVçJê BtZBçfP, nVrxJí 

Vç nVBbVr uçHVr 
ävíBí, vçzNÖLV BnNr 
v#á vç Brvç fBíBäBp$ 

xdvçÖvíV, fBzB 
pBVäJrBdBr dJBrò 

vírJrBp» - ováf. 3. 16:
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 Ամէնքս ալ լսած ենք, կամ կարգ մը 
պարագաներու մէջ՝ նաեւ փորձառաբար գիտենք թէ 
մեր կեանքերը ենթակայ են ելեւէջներու, այսինքն մեր 
բաժինը կրնայ ըլլալ, ոçեւէ ատեն, հարստութիւնը 
կամ աղքատութիւնը, առողջութիւնը կամ հիւան-
դութիւնները, ապահովութիւնը կամ վտանգը, երբեմն 
նոյնիսկ աներեւակայելիները: Զայս գիտնալով, 
բոլոր եկեղեցիներու մէջ ամուսնացողներ Աստուծոյ 
ներկայութեան կ'ուխտեն ամէն պարագայի ըլլալ 
հաւատարիմ եւ հոգատար իրենց ապագայ կեանքի 
ընկերոջ:

 Հարցը այն է թէ ի՛նչ չափով կը գիտակցինք որ 
ժխտական վիճակները կրնան դառնալ իրականութիւն, 
կամ թէ զանոնք՝ այսինքն վտանգը, հիւանդութիւնը 
կամ աղքատութիւնը կը զետեղե՞նք «անհաւանական» 
կոչուած շրջանակի մը մէջ, կը յարմարցնենք զանոնք 
«ուրիշին» միայն, ու կը կախենք պատէն: Այո՛, տեսած 
ենք ու լսած ենք, սակայն կը պատահին... «ուրիշին» – կը 
նայինք անոնց՝ «անհաւանական» կոչուած շրջանակին 
ընդմէջէն:

 Այդպէս խորհած էի նաեւ ես։ Հիւանդանո՞ց մնալ. 
կարելի է անշուշտ, սակայն ես ինծի հաւատացուցեր 
էի, լռելեայն, թէ այդ կը պատահի ուրիշի՛ն միայն։ Բայց 
ես մնացած եմ 5 հիւանդանոց, 3 երկիրներու մէջ:

 Վտա՞նգը: Այո՛, թութակօրէն կ՚’ընդունինք 
կարելիութիւնը թէ իսկապէ՛ս կրնայ պատահիլ 
նաեւ ինծի՛, եւ այդ ալ դրած ենք «անհաւանական» 
կոչուած շրջանակին մէջ ու կախած պատէն: Ա՛յդ 
ալ պատահեցաւ ինծի: Երկու անգամ առեւանգուած 
եմ։ Թէեւ երկուքն ալ շատ վտանգաւոր էին, սակայն 
անոնցմէ մէկուն մասին իմացանք շատ ստոյգ 
աղբիւրներէ, որ անպայման պիտի սպաննէին՝ զիս 
գիշերուան ժամու մը մէջ երբ ո'չ ինքնաշարժի երթեւեկ 
կար, ո՛չ մարդիկ, ո՛չ ելեկտրականութիւն, ո՛չ բանակ 
ու զինուոր, այլ 7-8 զինեալ ոճրագործներ։ Անոնք իրենց 
մատը արագահարուածներու բլթակին վրայ դրած՝ 
կը վիճէին իրենց սատանայական ծրագիրին արգելք 
հանդիսացող ուրիշ զինեալի մը կամ զինեալներու 
հետ, որոնք խոհեմութիւն չէին սեպեր մեզի հետ 

սպաննել նաեւ մեր գերմանացի տնօրէնը, Պարւն 
Շուսթըրետըրը,՝ գերմանական դեսպանատունը ոտքի 
հանելով:

 Մօտս ռումբ կրնա՞յ պայթիլ։ Այո՛, որեւէ բան 
կարելի է. սակայն այդ կարելիութիւնն ալ զետեղած 
էի «անհաւանականութեան» շրջանակին մէջ ու 
պատէն կախած: Գիտէ՞ք, ա՛յդ ալ պատահեցաւ, 
երբ ինքնաշարժին մէջ քովս նստողը ձեռնառումբ 
հանեց, անջատելով ապահովութեան գամը, եւ 
բռնեց զինք ինքնաշարժէն դուրս հանել փորձող 
զինուորներուն երեսին, ու ի վերջոյ պայթեցաւ, 
մինչ ինքզինքս ինքնաշարժէն դուրս նետած էի, ու 
հրաշքով ազատած: Այստեղ միջանկեալ յիշեմ թէ մեր 
առաջին զաւակը՝ Ստեփը, ծնաւ այս դէպքէն 24 օր 
ետք: Կառավարութիւնը հեռաձայներ էր աշխատած 
ընկերութեանս եւ խնդրած՝ որ գան ու վերցնեն, 
տոպրակի մը մէջ լեցնեն մարմինիս անդամները...։ 
Այո՛, ա՛յս ալ պատահեցաւ՝ «անհաւանականութեանց» 
շրջանակները փշրելով: Չէ՞ որ լռելեայն խորհած էի թէ 
այդպիսի բաներ կրնային պատահիլ, բայց ամենայն 
հաւանականութեամբ ուրիշին, այսինքն անոնց որոնց 
մասին շարունակաբար կը լսենք լրատուութեանց մէջ:

 Գանք մեր սիրելի Գէորգին պատմութեան: Ինչո՞ւ, 
Գէո՛րգ...:
 Դասընկերս՝ Գէորգը եւ Թագուհին կ'որոշեն 
ընտանիք կազմել աստուածային պատուէրին 
համաձայն. «Աճեցէ՛ք ու շատցէ՛ք»: Ամէն եկեղեցիի 
մէջ ամուսնացողները Աստուծոյ առջեւ ուխտած են, 
ի միջի այլոց՝ իրարու տէր ըլլալ առողջութեան թէ 

Uqwu?ë, 
EMu#åE...
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հիւանդութեանց մէջ: Աճեցան ու շատցան, սակայն 
պատահեցաւ նաեւ «անհաւանականը», ինչպէս 
Գէորգին տան մէջ, նաեւ օդանաւին մէջ սպասարկող 
երիտասարդ կնոջ մը, որուն դէմքը ահռելիօրէն 
կ'այլանդակուի ծանր արկածի մը հետեւանքով: Երբ 
ամուսինը տեղեակ կը պահուի իր սիրելի կողակիցին 
կացութեան, կը վազէ հիւանդանոց, սենեակին դուռը 
կը բանայ, ու տակաւին դրան շեմին՝ տեսնելով իր 
այլապէս անուշիկ կնոջ այլանդակուած դէմքը՝ կը 
մրթմրթայ.՞ «Միջոց չկայ», եւ առանց իսկ ներս մտնելու՝ 
կը հեռանայ... անվերադարձ:

 Սորված եմ տարիներու փորձառութեամբ թէ 
կեանքի մէջ շիտակը ընելը ընդհանրապէս դժուար 
է, երբեմն շատ դժուար, սակայն վարձահատոյց: 
Այդ ուխտադրուժ ամուսինին ըրածը յարաբերաբար 
դիւրին էր՝ դարձնել երեսը, դժբախտութիւնը 
ծանրաբեռնել արդէն իսկ տառապող կնոջ վրայ, 
վարագոյրը քաշել ըրած ուխտին ու վազել դէպի 
դուրս՝ անվերադարձ, եւ աչքերը բանալ հեռուն 
փայլփլող աշխարհի խաբուսիկ լոյսերուն:

 Գէորգը եւ Թագուհին ալ ամուսնական ուխտը 
կատարեցին Աստուծոյ ու ժողովուրդին առջեւ, 
կազմեցին ընտանիք, մեծցուցին զաւակներ, եւ օր 
մըն ալ այս աշխարհին անհամ մէկ անակնկալը 
թակեց իրենց տաքուկ ընտանեկան բոյնին դուռը: 
Թագուհին բռնուած էր բազմաախտակարծրութիւն 
(sclérose multiple) կոչուած հիւանդութենէն: 17 երկար 
տարիներ տառապեցաւ իրենց տան մէջ: Անողոք 
հիւանդութիւնը զլացաւ անոր կատարել կնոջ ու 
զաւակներու մօր սիրոյ պարտականութիւնները: 
Ընտանիքի անդամները, ներառեալ Գէորգին մայրը, 
ծառայեցին Թագուհիին երկար ատեն, մինչեւ իր 
կեսրոջ մահը։ Անկէ ետք Գէորգ ստիպուեցաւ աւելի 
լաւ շարունակական խնամք ապահովելու իր սիրելի 
Թագուհիին՝ զայն փոխադրելով ապաքինման տուն 
մը, որ իր բնակավայրէն ինքնաշարժով 40 վայրկեան 
հեռու էր:

 Գէորգին համար շատ դիւրին պիտի ըլլար ամէն 
օր զանգահարել իր հիւանդ կնոջ եւ այցելել անոր քանի 
մը շաբաթը անգամ մը: Վերջապէս ան աշխատող 
անձ մըն էր, եւ ամէնօրեայ ծանր աշխատանքէն ետք՝ 
ոեւէ մէկը պիտի փափաքէր վայրկեան առաջ հասնիլ 
տուն ու հանգչիլ: Սակայն այդպէս չըրաւ Գէորգ, այլ 
ամէ՛ն օր, այո', ամէ՛ն օր, ութուկէս երկար տարիներ, 

տաքին թէ պաղին, պայծառ օդին թէ անձրեւին, 
յոգնած, սպառած կամ ոչ, այցելեց իր Թագուհիին, 
ո՛չ թէ ժպիտի մը համար որ իր օրուան յոգնութիւնը 
մեղմացնէր, այլ ժպիտ մը բերելու սիրելիին, քիչ մը 
մեղմացնելով անոր տառապանքը:

 Թագուհիին օգնող հիւանդապահուհիները 
ըսած են թէ այս հիւանդութեամբ կ'ապրին քանի 
մը կարճ տարիներ միայն. սակայն ան ապրեցաւ 
ութուկէս տարի այդ հիւանդանոցին մէջ, քանի որ 
ամէն օր՝ երեկոյեան ժամը 7-ի ատենները անոր 
ակնկալող աչքերը սեւեռած կ'ըլլային իր սենեակին 
դրան, ուրկէ կը սպասէր գալուստը իր սիրելի, 
ուխտին հաւատարիմ ամուսինին՝ Գէորգին: Եւ այս 
այցելութիւնները զինք կ’ոգեւորուէին, կը զօրացնէին: 
Միայն 4 կամ 5 անգամ տեղի չէին ունեցած, արտ-
երկրի շաբթուան մը ճամբորդութեան եւ քանի մը 
անգամ ալ անհանգստութեան պատճառով:

 Այո՛, շիտակ էր Գէորգի ըրածը։ Դժուար էր, 
նոյնիսկ շատ դժուար. սակայն ուխտին հաւատարիմ 
մնալով՝ ան մեծապէս ուրախացուց վշտահար 
կեանքի ընկերը, օրինակ հանդիսացաւ շատերուն, 
եւ զԱստուած փառաւորեց: Ապրի՛ս Գէորգ: Տէրը 
առատապէս օրհնէ քեզ եւ օրինակելի կեանքդ: 

 Պէտք է գնահատել նաեւ Գէորգին հանգուցեալ 
մօր ու զաւակներուն ծառայութիւնը իրենց 
հարսին ու մօր. ոչինչ զլացան, կատարեցին ինչ 
որ կրնային ընել իրենց սիրելիին: Կը գնահատենք 
նաեւ ճարտարապետ Արիէլ Պապիկեանը, որ 
հաւատարմաբար այցելած էր Թագուհիին եւ 
հոգեւոր տեսաժապաւէններ տարած, զինք հոգեպես 
զօրացնելու եւ քաջալերելու նպատակով:

 Այո՛, շիտակը ընելը ամէն մարդու գործ չէ, քանի 
որ դժուար է, երբեմն ալ՝ չափազանց դժուար, սակայն 
մեծապէս վարձահատոյց: Սա՛յատուկ է զօրաւորներու, 
Գէորգներու միայն՝ որոնք «Աստուծոյ առջեւ ուխտ 
ըրին»: 

ÜBfN Ñ. mYUQAåIAq
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CAqAÑâIiaAcAq

âJÖN#ò, äJÖN#ò,
ApÖ VnBÖävír nvFJçr BçRvír,
UrxzN#Ö fJÉví BçJíJXòNr lBnDBp JXBb$
GNzV ÑBjNn ví CJRXJfNn,
EäBr brJBX eLöç AçòBr
qJj ví rÖJn nÖvíçV nP nNÅ áBäBÉvjÅ, 
Ií nBävíêVr ävíçòP âNçvÅ
M#r EJçBFvpr PrbBr PräVç –
uÖdV, drHçvíd, LnvíÉÖ
ArhJçrvír fJä$ fJL vjÅBdNL.
uí ïvZBHBçh$ BÉBäBzNÖ
OrHFçdJêVr ÖN#ç, ÖçDvíRV#ír,
IçÅBrdvíRV#ír ví LöçvíRV#ír.
Ií BÉBíJX$ Bzçvín pBíNä
ÜJçr, fçJtäBdBê ví ÖçDvê fJä.
mJbBÖòBrx V!rx JçBrvíRVír....:

uçHV#ò, vçHV#ò,
ovpÖvá, XvpÖvá ví fBíBäòvá,
u!f, ÅJçnöçNr xrnBrV?rò BpÖ nvFJçvír,
ñBÅ, TçBÅBr ví VnBÖävír,
uç ZöÖBb Jr, HJÉ dP ZöÖVr
yBätBlöçNr nJç ÖçäJçvír,
qBnBrBíBrH$ BrBzBtZBç fvFVrJçvír:

IHvíBçH åAEuëyIAq

IçJò nvFJç,
mVBZvçfvíçH ví nVBDBr,
yBpbBÉ BÖäjV nP FvpvíRVírP rtnBçJXvá,
KnBpXBfBç$ väòV d’JXXJr,
ÑävíFJXví Bpêr AÖävíbvp$
GBäBzBçäJBX BçBçBbVr,
uç trvçfvíV BLBävíRVír ví ïçdvíRVír$
mVÅvêvár eöç, Jí nBçnrBêJBX áÖJn uçHívpr:

U!rx nJb äJÖVXò,
Yv!ç LrrvíRJBr, ZvíLBçdvíRJBr äBd âNçvírV,
uç d’JçdBçV, dP DBçDBÉV
ÜÖJnBtvíò rvç BÖäjV nP êvXòVr JäJí,
mJbBfÉxBd fçJtäBdrJçví pBpäBçBçnBnD
Ií ÑvíçD evFívpr fBjvçHBdBr pBçBDJçnBnD,
AíJäVÖP FJçnBçHdBpVr,
QN brBb N BnJrBÖäJjb
QBFBívçP fçBtBïBÉ,
oVÖvíÖ ñçVÖävÖ$ AçòBr dJrBê,
uç N VtZBr ZBjBjvíRJBr,
Ií öçfrvíRJBr BdrBjDVíçP DBLvín DBçJBê,
IçdrV, JçdçV DVíç nBçHdvíRJBrê:

UmAÑâuëq muEIåO
(mBäR. 2. 1-12)
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uëÑuëmqAÑUåuëQUëq

 ApÖ FvfBDBrvíRJBr JçFvá ÖBjnvÖJçFvír 
ïBÉBDBrBb N VnBÖävíRJBnD VçBFvçbvíBb 
AÖävíbvp BçBçxvíRVírrJçP:

 eVr cäBdBçBrV fJjVrBdrJçP$ äVJLJçòV 
ÖäJjbBFvçbvíRJBr Jí áBçxvíRJBr nNÅ 
AÖävíbvp FJçDrBdBr fLöçvíRVírr ví 
VnBÖävíRVírP äJÖrJXvá, VçJrê FçvíRVír-
rJçvá FváòP fVíÖBb Jr AÖävíbvp FvçbBHçBb 
näBpjBêvínrJçvír:

 GBrVNX mBçFBçNr öçfrBDBrBb N 
LAÖävíBb ví PÖBb. 

 «AÖävíbvp BrvírP pBíVäJBrÖ pBíVäJrVê 
öçfrJBX PXXBp, áBÖrLV VnBÖävíRVírP ví 
LöçvíRVírP Brvçr Jr...: ArVdB VnBÖävír-
rJçvír VnBÖävíRVír dví äBp, ví 
fBrlBçJjrJçvír$ FVävíRVír: Yvçvírd ví 
bBbdvíBb DBrJçP V#rò dP pBpärN, nvíRV 
nNÅ JjBbP FVäN, ví XvpÖP Brvç òvá dP 
DrBdV» – GBr. 2. 20-22:

AÑâuëauo 
UmAÑâuëQUëqO

«EvfBêN#ò BÖävíBbrJçvír AÖävíbnNr...
mVrBd nJb fçBtòrJç PrvjNr...
IçdVròP VnBÖävíRJBnD ÖäJjbvjNr...
IçdVçP ÅvíçJçvír áçBp äBçBbvjNr...
mJbBnJb XvíÖBívçrJç ÖäJjbvjNr...
AçJFBdP$ vçzNÖLV êJçJdVr VtZN...
WvíÖVrr ví BÖäjJçP, vçzNÖLV FVtJçVr VtZJr...»:
(ÑBjn. 139)
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 IçBrJXVr ovD$ AÖävíbvp BnJrBdB-
çvjvíRVírP ZvÖäváBrJXvá$ pBpäBçBçBb N.
 «Arv#ç òvá N VnBÖävíRVírr ví 
LöçvíRVírP, fBrlBçP Jí VnBÖävíRVírP 
Arvçr Jr» – ovD 12. 13:
 âVJLJçòV vxVrxNr ÖäJjbvínV nBÖVr 
AÉBdrJçví FçòVr nNÅ dP dBçHBrò.
 «âNçP VnBÖävíRJBnD fVnrJê JçdVçP,
 Jí fBrlBçvá fBÖäBäJê JçdVròP:
 Arvç FVävíRVírvá BrHvírHrJçP dP 
zBäÉVr 
 ví BnzJçP êöj dP dBRJêrJr»
 AÉBd. 3. 19-20, 8. 22-31:

 UÖd IçJnVB mBçFBçNVr fBÖäBävínvá$ 
AÖävíBb.
 «IçdVçP Vç LöçvíRVírvá tVrJê,
 BtZBçfP Vç VnBÖävíRVírvá fBÖäBäJê,
 ví JçdVròP Vç ZvçfçHváP äBçBbJê»
 IçJn. 10. 12:

 AÖävíBb BLBä dBnòvá Jí Vç BrÖBfnBr 
DBçvíRJBr fBnBç$ rBZBÖBfnBrvíRJBnD 
ÖäJjbBb N äVJLJçòP ví Brvç DrBdVxrJçP: 
CrvíRJBr DvXvç fçBtBXVòrJçP, öFvíär ví 
BÉBíJXvíRVírrJçP nBçHvíÖ fBnBç Jr. 
òBrLV B#r N AÖävíbvp BçBçxvíRJBr FXvíZ-
FvçbvêP:

 AtZBçfV nNÅ DBêBpBpä N BÖävíBbBpVr 
fvFBäBçvíRVírr ví ÖNçP BçBçBbrJçvír 
fBrHNz, vçváfJäJí$ PÖä e. IïçJn âNç 
iBLBçJBrV fBnvLvínVr$ «AÖävíBb, 
ÖäJjbJXN Jäò DvXvç NBdrJçP, dP zBfzBrN ví 
dP zBtäzBrN LBrvrò VçJrê FvpvíRJBr nNÅ, 
dP dBÉBáBçN BnJrBnJb VnBÖävíRJBnD, 
Jí Vç BrnVÅBdBr BLHJêvíRJBnD dP njN 
LBrvrò VçJrê vçvtJBX rzBäBdVr» (GNzV 
BjDVíçP XvpÖVr):

 AçHBçJí$ äVJLJçòP, DrvíRVírP, nBçH-
dBpVr dJBròP Jí zBänvíRJBr PrRBêòP dP 
jJdBáBçvíVr BÖävíBbBpVr VnBÖävíRJBnD, 
vç dP rJçBÉN BrÖZBXBdBr LBävçvtvín 
nP DBçVV Jí xBçV$ HBÉrBXví fVnòP BçHBç 
fBävíêvínV. DBçJzBtäP dP áBçhBäçvíV, 
VÖd xBçBFvçbP zBäVTV d’JrRBçdvíV (äJ#Ö 
ÑBjnvÖ 1, 37, 73):

 AÖävíbvp VnBÖävíRVírP BròrrJXV N: Ar 
VnBÖävíRJBr ZvçfvíçHr ví BçHVíròrJçP 
dP zBçFJíN nBçHvír, JçD Br hFäV PrdBXJX 
LBpr:

 îvçhvíRVírrJçví nNÅ ävíBpäBb ovD, 
VnBÖävíRJBr Vç ïräÉävíòVr nNÅ, fBçê 
ävíBb N Brvç v#íç FärvíVXP, Jí ÖäBêBb N 
fJäJíJBX zBäBÖZBrP, RN «âNçvÅ JçdVíjr N 
VnBÖävíRVírP» (ovD 28. 12-21, 28):

 qvç cäBdBçBrV FçvíRVírrJçNr dP 
äJjJdBrBrò vç yöjvÖ AÉBòJBX AÖävíbvp 
VnBÖävíRJBr rJçFvçbvíRVírr ví 
rJçdBpvíRVírP äJÖBb N «nBçnrBêJBX 
CBrVr»$ oVÖvíÖ ñçVÖävÖV nNÅ, pBp-
äBçBçJXvá. «(ñçVÖävÖV) nNÅ (AÖävíbvp) 
VnBÖävíRJBr ví FVävíRJBr DvXvç FBrhJçP 
zBfvíBb Jr» – cvj 2. 3:

 AzB, fVnrvíJXvá AÉBdrJçví nNÅ 
pBpärvíBb eVr cäBdBçBrV VnBÖävíRJBr 
rdBçBFçvíRJBr (äJ#Ö AÉ. 8. 22-36), HBíBrBb 
N RN «(ñçVÖävÖ) BrJçJívpR AÖävíbvp 
zBädJçr N, DvXvç ÖäJjbvíBbrJçvír 
BrHçBrVdP» – cvj. 1. 15-20:

 UÖd cvçrRBêVrJçvír FçBb N. «ñçVÖävÖ 
AÖävíbvp LöçvíRVírP Jí AÖävíbvp 
VnBÖävíRVírr N», vçváfJäJí rvpr Vròr 
AÖävíBb Nç vç LVçJrò DJçBí Jí Vç uçHívpr 
nVBêvíê, vç «AÖävíbnN VnBÖävíRVír, 
BçHBçvíRVír, ÖçDvíRVír Jí ïçdvíRVír JjBí» 
– A. cvçr. 1. 24, 30:

 UÖdBdBr òçVÖävrJBp BrfBäP, vç 
d’BzçV AÖävíbvp JçdVíjvá ví dP FvçbN 
òçVÖävrNBdBr ÖdLDvíròrJçvá, d'BçTBrBrBp 
JçdrBpVr VnBÖävíRJBr trvçfòrJçvír:

CBDFNr QôîkIAq



Արաբական Ծոցի ԵրկիրներըԱրաբական Ծոցի Երկիրները

 Արաբական կամ Պարսից Ծոցի տարածաշրջանը 
կը բաղկանայ եօթը պետութիւններէ՝ Սէուտական 
Արաբիա, Քուէյթ, Օման, Քաթար, Արաբական 
Միացեալ Իշխանապետութիւններ, Պահրէյն եւ 
Եմէն։ Այս երկիրներէն վեցը, ի բացառեալ Եմէնէ, 
կը կազմեն «Ծոցի Համագործութեան Խորհուրդ»ը։ 
Վերջինը կը փորձէ համադրել այս վեցին միջեւ 
քաղաքական, տնտեսական, ընկերային եւ 
մշակութային կեանքի շատ մը հիմնահարցերը, 
եւ կամրջել բոլորը իրարու հետ։ Իրենց պետական 
լեզուն արաբերէնն է, իսկ իսլամութիւնը՝ պետական 
կրօնքը։ 
 Այս երկիրները՝ տարբեր համեմատութիւն-
ներով՝ հարուստ են բնական ուժանիւթերով՝ 
(քարիւղ եւ կազ), ինչ որ պատճառ դարձած 
է համաշխարհային մեծ գործարարներու 
հետաքրքրութեան, տնտեսական մեծ ներ-
դրումներու եւ միջոցառումներու։ Հետեւաբար 
տարածաշրջանը տնտեսական եւ շինարարական 
մեծ ներգործութիւններու կեդրոն դարձած է, ուր 
շատ մը ազգութիւններ մէկտեղուած են գործի եւ 
տնտեսական գործառնութեանց համար։ 
 Տարածաշրջանին մէջ կան նաեւ հսկայ 
կարելիութիւններ եւ կարիքներ աշխատանքային 
տարբեր բնագաւառներու մէջ։ Այս իսկ պատճառով 
մեծ թիւով բանուորներ, եկած ասիական, 
արաբական եւ ափրիկեան ցամաքամասէրէն, կայք 
հաստատած են այս երկիրներուն մէջ։ Աւելի քան 50 
միլիոն մարդ կ՚’ապրի հոս։ Մօտաւորապէս անոնց 
կէսը կազմուած է օտարներէ, որոնք կու գան աւելի 
քան 125 տարբեր ազգութիւններէ ու երկիրներէ։ 
Անոնց ջախջախիչ մեծամասնութիւնը բանուորներէ 
կազմուած է։
 Աշխարհի առաջին չորս երկիրները, ուր 
օտարներուն համեմատութիւնը ամենէն բարձրն է՝ 
բաղդատած տեղացիներուն հետ, կը հանդիսանան 

Արաբական Միացեալ Իշխանապետութիւնները, 
յետոյ Քաթարը, Քուէյթը եւ ապա Պահրէյնը։ 
Բոլորն ալ կ’ապրին բազմամշակութային, տարբեր 
լեզուներու եւ կրօններու հաղորդակցութիւն 
մը՝ «Բաբելոնի Աշտարակ»ի մը նման։ Բայց 
քրիսոտնէական առաքելութեան համար կան մեծ 
պատեհութիւններ։

Քրիստոնէական Ներկայութիւնը Քրիստոնէական Ներկայութիւնը 
Արաբական Ծոցի Երկիրներուն ՄէջԱրաբական Ծոցի Երկիրներուն Մէջ

 Քրիստոնէական ներկայութիւնը տարածա-
շրջանին մէջ սկսած է չորրորդ դարուն։ Իսլամա-
կան ներխուժումէն ետք՝ 629 թուականին, ամբողջ 
շրջանին մէջ քրիստոնեաներ շարունակեցին իրենց 
գործունէութիւնը մինչեւ իններորդ դար։ Անկէ ետք 
որեւէ արձանագրութիւն չկայ քրիստոնէական 
ներկայութեան մասին։ 
 Քրիստոնէութիւնը դարձեալ մուտք գործեց 
օտար գաղութատիրութեան ժամանակ։ Առաջինը՝ 
եղաւ փորթուկալականը, որ սկսաւ 1497-ին եւ որուն 
միջոցաւ Կաթողիկէ Գարմելական առաքելութիւնը 
մուտք գործեց Ծոցի շրջանը։ Անոր յաջորդեց 
անգլիականը, որ բաւական երկար՝տեւեց՝ մինչեւ 
քսաներորդ դարու կէսերը։ 
 Քրիստոնէական ժամանակակից ներկայու-
թիւնը մեծ համեմատութեամբ սկսած է 1889-
ին՝ Ամերիկայի «Արաբիա Միսիոնարութիւն» 
առաքելութեան հետ, որ մտայղացումն էր 
Բարեկարգեալ Եկեղեցիին։ Անոնք եկան այս 
տարածաշրջանը եւ հիմնեցին դպրոցներ, 
հիւանդանոցներ, եկեղեցիներ եւ շատ մը 
բարեսիրական հաստատութիւններ, որոնք մինչեւ 
այսօր կը գործեն։ 
 Ներկայ օրերուն՝ քրիստոնէական ներկայու-
թիւնը օտարազգի դիմագիծ ունի, եւ կը 
բաղկանայ Կաթողիկէ, Ուղղափառ, Անկլիքան եւ 
Աւետարանական համայնքներէ։ Մեծ է թիւը նաեւ 
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ոչ-յարանուանական եկեղեցիներու, որոնք կը 
գործեն տարբեր ազգութիւններու մէջ։ 
 Արաբական Ծոցի տարածաշրջանին մէջ, 
քրիստոնէական ու եկեղեցական ներկայութիւնը 
ունի իր իւրայատկութիւնը, որպէս դրուածք, 
կարգավիճակ եւ ներկայութիւն։ Մէկ խօսքով, 
եկեղեցին կը նկատուի որպէս «հիւր». հետեւաբար 
ան իր առաքելութեան համար ունի աշխատանքային 
ու գործունէութեան մասնայատկութիւններ։ 
 Կառավարութիւնները շնորհած են հողամաս 
մը, ուր եկեղեցիները խմբուած են եւ շինած 
իրենց շէնքերը։ Հոն ազատութիւն ունին գործելու, 
բայց պարտին զգուշաւոր՝ ըլլալ. անկէ դուրս 
գործունէութիւնները արգիլուած են։ Եկեղեցիներն 
ու քրիստոնեայ ներկայութիւնը ճանչցուած 
եւ վաւերացուած իրականութիւններ են այս 
երկիրներուն մէջ,՝ բացի Սէուտական Արաբիայէն։ 
 Քրիստոնեաներու ընդհանուր թիւը մօտա-
ւորապէս հինգ միլիոն է։ Քուէյթի եւ Պահրէյնի մէջ 
կայ փոքր տեղացի քրիստոնեայ համայնք մը, որ 
պետութեան կողմէ ճանչցուած եւ գրանցուած է։ 
Քուէյթի մէջ կան մօտաւորապէս երեք հարիւր, իսկ 
Պահրէյնի մէջ հինգ հարիւր բնիկ քրիստոնեաներ։ 
Վերջինին երեսփոխանական ժողովին մէջ, 
քրիստոնեայ տեղացի փոքրաթիւ համայնքը ունի իր 
ներկայացուցիչը՝ որպէս դիտորդ։

Արաբական Ծոցի Աստուածաշունչի Արաբական Ծոցի Աստուածաշունչի 
ԸնկերութիւնըԸնկերութիւնը

 Արաբական Ծոցի Աստուածաշունչի Ընկե-
րութիւնը ունի տասնհինգ կեդրոն այս 
տարածաշրջանին մէջ, եւ անոր գլխաւոր նպատակը 
Ս. Գիրքը տարբեր լեզուներով հասանելի դարձնել է 
զանազան ազգութիւններուն։ Եւ նկատի ունենալով 
որ ան կը յարգէ այդ երկիրներուն օրէնքները,՝ բոլոր 
Աստուածաշունչները եւ հոգեւոր գրականութիւնը 

կը ներմուծուին օրինական ձեւերով։ Միջ-
եկեղեցական կազմակերպութիւն մը ըլլալով, 
Արաբական Ծոցի Աստուածաշունչի Ընկերութիւնը 
կը գործակցի բոլոր համայնքներուն հետ անխտիր։
 Աստուածաշունչի Ընկերութիւնները ջանք կը 
թափեն ո՛չ միայն Աստուածաշունչը տրամադրելի 
դարձնելու տարբեր եկեղեցիներու եւ հարիւրաւոր 
ազգութիւններու հաւատացեալներուն, այլ նաեւ 
ասոնց օգնելու որ անոր պատուէրները հասկնան, 
ընկալեն եւ կիրարկեն իրենց օտարերկրեայ 
կեանքին մէջ։ Այս նպատակով Աստուածաշունչի 
Ընկերութիւնները մշակած են շատ մը ծրա-
գիրներ, ինչպէս տպագիր ու լսատեսողական 
հրատարակութիւններ, պատմասացութիւն, երի-
տասարդներու եւ մանուկներու ուղղուած գրա-
կանութիւն, նաեւ անգրագէտներու յատուկ 
միջոցառումներ, որպէսզի Աստուածաշունչի պատ-
գամը հասանելի դառնայ բոլորին։ 
 Սակայն կը մնայ մեծ մարտահրաւէր-
առաքելութիւն՝մը – ստուարաթիւ բանուոր 
դասակարգին մատչելի դարձնել Աստուածոյ 
Խօսքին փոխանցումը եւ անոր պատգամին 
ընկալումը։

Բանուորներու Ընկերային, Տնտեսական եւ Բանուորներու Ընկերային, Տնտեսական եւ 
Հոգեբանական Վիճակը Արաբական Ծոցի Հոգեբանական Վիճակը Արաբական Ծոցի 
Երկիրներուն ՄէջԵրկիրներուն Մէջ

 Բանուոր դասակարգը կու գայ Ասիայէն 
(Հնդկաստանէն, Փիլիփինէն, Պենկլատէշէն, 
Փաքիստանէն, Սրի Լանքայէն), ափրիկեան 
ցամաքամասէն (առաւելաբար Եթովպիայէն) եւ 
արաբական երկիրներէն (յատկապէս Եգիպտոսէն)։ 
Երբ օտար գործաւորներ մուտք կը գործեն Ծոցի 
երկիրներէն ներս, անոնց անցագրերը կ’ ՚իւրացուին 
իրենց գործատէրերուն կողմէ։ Աշխատանքային 
ամսական վարձատրութիւնը կը սկսի հարիւր 
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ամերիկեան տոլարէն ու կը հասնի մինչեւ 
երկու հարիւր յիսունի։ Անոնք կ’աշխատին 
շինարարական ծրագիրներու մէջ, վառելանիւթի 
մատակարարման կայաններու մէջ, եւ փողոց-
ները մաքրելու գործին մէջ։ Իսկ իգական սեռը 
կ’աշխատի առաւելաբար տուներու մէջ։ 
 Անոնց կեցութիւնը ընդհանրապէս աշխա-
տաւորական ճամբարներու մէջ է, ուր քով քովի 
շարուած փոքր խցիկներու մէջ մինչեւ հինգ 
հոգի տեղաւորուած է։ Բժշկական խնամքէ եւ 
ապահովագրութենէ զուրկ են։ Իրենց վաստակած 
գումարով ո՛չ միայն պիտի ապրին, այլեւ մաս մըն 
ալ պէտք է ղրկեն տուն՝ իրենց ընտանիքներուն։ 
Իրենց կեանքերը կը դառնան շատ դժուար՝ այս 
աշխատանքային ծանր պայմաններուն տակ։ 
 Կիները, որոնք կը գործեն որպէս սպասեակներ, 
կ’ապրին նոյնքան դժուար պայմաններու մէջ, եւ 
յաճախ կ’ենթարկուին հոգեկան եւ ֆիզիքական 
բռնաբարումի։ Ու տակաւին՝ անոնք իրենց ամսա-
կան վարձատրութիւնները կանոնաւոր կերպով 
չեն ստանար։ Նկատելով որ Ծոցի երկիրները 
անդամ չեն «Միջազգային Բանուորական 
Կազմակերպութեան», հարկադրուած չեն կիրար-
կելու միջազգային բանուորներու եւ մարդկային 
իրաւանց օրէնքները։ 
 Այսպէս յառաջ կու գան մարդկային 
ողբերգութիւններ։ Բանուորները կ’անցնին 
ամէն տեսակի հոգեկան եւ հոգեբանական 
ճնշումներէ, կը տառապին առանձնութենէ եւ 
բռնաբարումներէ, որոնք կը ստեղծեն ամէն տեսակ 
տաժանելի պայմաններ։ Եւ այս ամենուն կը 
յաջորդէ անկարողութիւնը՝ մարդկային կերպով 
դիմագրաւելու սոյն բոլոր դժուարութիւնները, 
ինչ որ կ’առաջնորդէ մինչեւ անձնասպանական 
փորձերու եւ ինքնասպանութեան։ 
 Այս անձկալից վիճակներուն մէջ անհրաժեշտ 
է Աստուծոյ եւ Աստուածաշունչին շնորհած յոյսի 
պատգամը։

Արաբական Ծոցի Աստուածաշունչի Արաբական Ծոցի Աստուածաշունչի 
Ընկերութիւնը եւ Աստուծոյ Խօսքին Ընկերութիւնը եւ Աստուծոյ Խօսքին 
Պատգամը Պատգամը 

 Աստուածաշունչի Ընկերութիւնը կը փորձէ 
Աստուծոյ Խօսքին յոյսի պատգամը փոխան-
ցել,՝ օգտագործելով տարբեր միջոցներ։ 
Եթէ մէկ կողմէն կը կատարուի տպագիր 
Աստուածաշունչին մատակարարումը, կան 

նաեւ լսատեսողական ու պատմասացութեան 
ծրագիրներ։ Քանի այս բանուորներուն մէջ մեծ 
է թիւը անգրագէտներուն,՝Աստուածաշունչի 
Ընկերութիւնը նաեւ մշակած է յատուկ ծրագիր 
մը, որպէսզի անոնք քաջալերուին իրենց մայրենի 
լեզուն սորվելու՝ Աստուածաշունչէն հատուածներ 
պատրաստելով եւ մանկավարժական սկզբունք-
ներու համաձայն կիրարկելով։ 
 Բայց կայ նաեւ աւելի՛ն։ Նկատի ունենալով 
այն դժուարին պայմանները որոնց մէջ այս 
բանուորները կ’ապրին ու կ’աշխատին, եւ ուր 
կը ստեղծուին նաեւ հոգեբանական շատ բարդ 
իրավիճակներ, Աստուածաշունչի Ընկերութիւնը 
նաեւ պատրաստած է յատուկ դասընթացք 
մը՝ եկեղեցիի առաջնորդները պատրաստելու, 
որպէսզի Աստուածաշունչը իբր միջոց գործածեն՝ 
կազդուրելու, նաեւ բուժելու եւ պատասխաններ 
գտնելու՝ այս հոգեբանական դժուար վիճակներու 
մէջէն անցնող բանուորներու հարցերուն։ 
 Ստորեւ կը ներկայացնենք երեք վկայութիւն, 
ցոյց տալու Աստուածաշունչի պատգամին ազդե-
ցութիւնը այս հաւաքականութիւններուն կեանքին 
վրայ։ 
 Երեսուներեք տարեկան բանուորուհի մը, 
որ Հնդկաստանէն եկած է Արաբական Միաց-
եալ Իշխանապետութիւններ եւ կ’աշխատի 
որպէս սպասուհի, կը յայտարարէ. «Առանց 
Աւետարանին՝ մենք մեր կեանքերը կը կորսնցնենք։ 
Աստուածաշո՛ւնչն է որ մեզի կ’օգնէ ուղղութիւն 
գտնելու մեր այս դժուարին կացութիւններուն մէջ։ 
Ես որոշած եմ այս Աւետարանը ուրիշներու հետ 
բաժնեկցիլ։ Կարելի չէ որ լուռ մնամ։ Յիսուս իմ 
կեանքիս համար շատ բան ըրած է, ու ես պէտք է 
բաժնեկցիմ զայն ուրիշներու հետ»։ 
 Երեսունեօթը տարեկան բանուոր մը, որ միայն 
երկու անգամ տեսած է իր ընտանիքը վերջին տասը 
տարիներու ընթացքին, բաժնեկցեցաւ հետեւեալը. 
«Շատ առանձին կը զգամ Տուպայի մէջ եւ կը 
կարօտնամ ընտանիքս՝ որ Հնդկաստան է։ Բայց 
պէտք ունիմ դրամի որպէսզի ընտանիքս ապրի 
եւ զաւակներս դպրոց երթան։ Ես պէտք է զոհուիմ 
իրենց համար։ Տուպայի մէջ միայն Աստուծոյ Խօսքը 
եւ եկեղեցին զիս զօրաւոր կը պահեն։ Մեծ յոյս 
ունիմ որ պիտի միանամ ընտանիքիս։ Ո՛չ մէկ բան 
անկարելի է Յիսուսի հետ»։ 
 Յիսուն երեք տարեկան կին աշխատող մը ըսաւ 
ինծի. «Շատ դժուար բան է բանուոր ըլլալ։ Միայն 
Յիսուս կրնայ հասկնալ մեզ։ Շարունակ իրարու 



CAqCIå iC. âAåU quoImCIå-GIcâImCIå 2019 QUë 73 ■ 15

նեցուկ պէտք է ըլլանք եւ միշտ խօսինք Աստուծոյ 
սիրոյն մասին։ Ես միշտ պիտի փորձեմ ա՛յդ ընել»։ 
 Հո՛ս կը կայանայ այս առաքելութեան ան-
հրաժեշտութիւնը։ Աստուծոյ Խօսքին ստեղծած 
փոփոխութեան գործընթացը եթէ կը սկսի 
անհատին անձնական կեանքէն եւ կը փոխէ զինք, 
չի մնար միեւնոյն անձին մէջ եւ անոր համար միայն. 
հապա կը շարունակուի եւ կ’ընդարձակուի, եւ այս 
բանուորները կը դառնան առաքեալներ։ Անոնք 
նիւթական աշխարհէն շատ քիչ բան կը ժառանգեն, 
բայց կը տեսնեն թէ հոգեւոր կեանքէն որքա՜ն մեծ 
հարստութիւն կը ստանան։ Եւ այս «հարստութիւնը» 
կ’ուզեն բաժնեկցիլ ուրիշներու հետ։
 Եթէ լեզուական ու մշակութային գործօնները 
կարեւոր դեր կը խաղան Աստուածաշունչի եւ 
անոր պատգամին ընկալումին մէջ, կը մնայ մէկ 

մեծ ու կարեւոր հասարակ յայտարարը այս բոլոր 
տարբերութիւններուն մէջ – Աստուծոյ Խօսքը կը 
փոխէ մարդկային կեանքերը։ Եւ այս փոխուած 
կեանքերը կը ստեղծեն Յոյսը նոր կեանքին, որ վեր 
է ամէն տեսակի ընկերային ու քաղաքացիական 
դժուարութիւններէ եւ մարտահրաւէրներէ։ Արա-
բական Ծոցի բանուորներուն փոխուած կեանքերը 
ապացոյցն են Աստուծոյ Խօսքին փոխող զօրութեան, 
որ կը շարունակուի ու կ’ընդարձակուի, եւ այս 
փոխուած կեանքի զօրութիւնը կը գոյատեւէ՝ անկախ 
բոլոր մարտահրաւէրներէն։ 

Gvdä.eçBpç kMyMkIAq
OrHfBrvíç ñBçävíjBç
avêV AÖävíBbBtvírxV 

OrdJçvíRJBr

«ouoÑ eAoAÑâAqU eAmAå» 
OqcIåAcéuëQIAq 30-AmIAcUq 

quëUåuëAa sñAeAmIåEO

 Ֆրանսայի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միու-
թիւնը 1988-ի Դեկտեմբեր 7-ի ահաւոր երկրա-
շարժի օրերուն՝ անմիջապէս օգնութեան հա-
սաւ մեր տնաւեր եւ ողբերգութենէն ցնցուած 
հայրենակիցներուն, անոնց տրամադրելով 
ընկերային եւ բժշկական ծառայութիւններ, 
բնակարան, կրթական նպաստներ, օժանդակելով 
մանուկներուն, ծերերուն, անկարներուն։ Այս 
նպատակով 1989-ին հիմնուեցաւ «Յոյս Հայաստանի 
Համար» ընկերակցութիւնը, որ շարունակեց իր 
մարդասիրական առաքելութիւնը՝ օժանդակելով 
Հայաստանի եւ Արցախի կարօտեալ ժողովուրդին։

 Այս տարի ընկերակցութեան 30-ամեակին 
առիթով Հայ Աւետ. Եկեղեցւոյ պատասխա-
նատուները Վեր. Ժիլպեր Լեւոնեանի առաջնոր-
դութեամբ կազմակերպած էին երեք համերգներ՝ 
Մարսիլիա, Լիոն եւ Ալֆորվիլ, Նոյեմբեր 21-էն 
24, ի նպաստ՝ Հայաստանի եւ Արցախի զուգորդ 
քաղաքներու երախաներուն։
 Կիրակի, Նոյեմբեր 24-ի յետմիջօրէին 
Ալֆորվիլի «Փոլ Գիւլթիւրէլ»-ի համերգասրահը 
ծայրէ ծայր լեցուն էր հանդիսականներով։ Վեր. 
Ժիլպեր Լեւոնեանի կողքին տեղ գրաւած էին 
Ալֆորվիլի փոխքաղաքապետ, մշակութային կցորդ 
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Ֆիլիփ Գար, Հայաստանի դեսպանատան կողմէ՝ 
դեսպանորդ Լեւոն Ամիրջանեան, Հայաստանի մէջ 
Ֆրանսայի նախկին դեսպան Հանրի Գիւնի, Արցախի 
Հանրապետութեան ներկայացուցիչ Յովհաննէս 
Գէորգեան, Հայ Առաքելական եւ Կաթողիկէ 
Եկեղեցիներու հոգեւոր հայրեր, Ալֆորվիլի քաղա-
քապետական խորհուրդի անդամներ, համայն-
քային միութեանց եւ կազմակերպութեանց ներկա-
յացուցիչներ։

 Ձեռնարկի բացումէն ետք ցուցադրուեցան 
ընկերակցութեան 30-ամեայ գործունէութիւնը 
պարփակող պատկերներ։ Ապա խօսք առաւ Վեր. 
Ժ. Լեւոնեան եւ շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր 
անոնց, որոնք երեք տասնամեակի ընթացքին «Յոյս 
Հայաստանի Համար» ընկերակցութեան ճամբով 
ոյժ եւ աշխատանք տրամադրած են՝ բարելաւելով 
Հայաստանի եւ Արցախի բնակիչներուն առօրեան, 
անոնց յոյս ներշնչելով, մանուկներու դէմքերէն 
ժպիտներ քաղելով եւ կարելիին չափ երազանքներ 
իրականացնելով։ «Բոլորս ձեռք ձեռքի տուած 
գործե՜նք, որպէսզի մեր հայրենիքը սիրով, 
յոյսով եւ խաղաղութեան մէջ ապրի», յայտնեց 
վերապատուելին։

 Դեսպանորդ Լ. Ամիրջանեան իր ելոյթի 
ընթացքին շնորհակալութիւն յայտնեց Սփիւռքի 
հայ համայնքներու բոլոր միութիւններուն ու 
կազմակերպութիւններուն, որոնք մարդասիրական 
օժանդակութիւն հայթայթեցին երկրաշարժէն 
տուժած շրջաններուն եւ կարիքաւոր ընտա-
նիքներուն, որոնց կարգին էր՝ «Յոյս Հայաստանի 
Համար» ընկերակցութիւնը։ Ան այս պատեհ 
առիթէն օգտուելով շնորհակալութիւն յայտնեց 

նաեւ հայ ժողովուրդի բարեկամ Ֆրանսային, որ լաւ 
ու գէշ օրերուն միշտ Հայաստանի կողքին եղած է։ 
Պրն. Ամիրջանեան ըսաւ. «Պատահմամբ չէ որ սոյն 
շքահամերգին համար ընտրուած է Ալֆորվիլը, որ 
կը համարուի հայ եւ ֆրանսացի ժողովուրդներու 
բարեկամութեան օրրանը»։

 Նախկին դեսպան Հանրի Գիւնի պատմեց 
Հայաստանի հետ իր «հանդիպման» մասին որ իր 
կեանքին մէջ կարեւոր եւ առանցքային նշանա-
կութիւն ունեցած է։ 2002-էն 2006 տարիներու 
իր դեսպանութեան շրջանին զինք մեծապէս 
հրապուրած է հայ ժողովուրդի առաքինի եւ 
մարդասէր կեցուածքը։ «Կիրակի օր մը “Վերնիսաժ” 
իմ շաբաթական հաճելի պտոյտի ընթացքին լսեցի 
իմ մասին ըսուածը, թէ՝ ես երիտասարդներու 
դեսպանն եմ եւ ատիկա կը համարեմ լաւագոյն 
մեծարանքը իմ նկատմամբ», ըսաւ ան եւ 
աւելցուց. «Արարատին նայելով մարդ ինքզինք Նոյ 
նահապետի շառաւիղը կը զգայ, միաժամանակ՝ 
յիշողութեան մը ժառանգորդը։ Հայաստան մեզի կը 
սորվեցնէ որ ամէն ազգ անհրաժեշտ է աշխարհին, 
եւ թէ միւսը չճանչնալը ինքզինք անգիտանալ է եւ 
ամէն ցեղասպանութիւն մեր անդամահատումն է»։
 Հուսկ՝ խօսք առաւ Պրն. Ֆիլիփ Գար եւ 
գնահատեց Վեր. Ժ. Լեւոնեանի յանձնառութիւնը, 
որ Ընկերակցութեան ճամբով եւ իր շուրջ 
համախմբած կամաւորներով՝ ի նպաստ 
Հայաստանի անգնահատելի մարդասիրական 
աշխատանք կը տանի։ Ան շեշտեց որ Ալֆորվիլի 
քաղաքապետութիւնը մշտապէս նեցուկ կը 
հանդիսանայ հայութեան նմանօրինակ նախա-
ձեռնութիւններուն։

âIiIcAEåuëQUëq
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 Հոկտեմբեր 19-21, Վալանսի մէջ երեք օրուան 
պատանեաց համագումարի մը մասնակցեցայ, 
որ կազմակերպուած էր Ֆրանսայի Հայ Աւետ. 
Եկեղեցիներու Երիտասարդաց Սիութեան կողմէ։
 Յայտագիրը ճոխ էր գործունէութիւններով եւ 
պատգամներով:
 Պատգամաբերն էր Վեր. Էլի Ժալուֆ, եւ 
իր պատգամներէն մէկը իմ վրաս շատ ազդեց. 
նիւթն էր՝ «ժխտական զգացումները»։ Ան ըսաւ որ 
ամէն մարդ ունեցած է ու կ'ունենայ ժխտական 
զգացումներ, եւ յաճախ դժուարութեան կը 
հանդիպի՝ անոնցմէ ձերբազատուելու համար։ 
Պատուելին ըսաւ թէ այդ ժխտական զգա-
ցումներէն ձերբազատուելու համար պէտք է 
հինգ «E»-երը գործադրենք:
 1- Exprime/Յայտնէ՛1- Exprime/Յայտնէ՛: Աստուծոյ յայտնէ՛ քու 
ժխտական զգացումներդ, եւ վստահէ՛ Իրեն։ Եթէ 
մէջդ ատելութիւն, նախանձ կամ բարկութիւն 
կայ, յայտնէ՛ Աստուծոյ, մի՛թաքցներ։
 2- Espère/ Յուսա՛2- Espère/ Յուսա՛: Աստուծոյ յուսա՛ . գիտցի՛ր 
թէ Ան կարող է փոխել քու զգացումներդ։
 3- Exalte/ Փառաւորէ՛3- Exalte/ Փառաւորէ՛: Փառաւորէ՛ Աստուծոյ 
անունը, որպէսզի զգացումներդ սկսին փոխուիլ։

 4- Explore / Զննէ՛4- Explore / Զննէ՛: Բացայայտէ՛ զգացումներդ 
վստահելի անձերու, որպէսզի ազատագրուիս 
ժխտական զգացումներէ։
 5- Écoute / Մտի՛կ ըրէ5- Écoute / Մտի՛կ ըրէ: Մտի՛կ ըրէ թէ Տէրը ինչ 
կ'ըսէ քեզի, ու հնազանդէ՛ Իր խօսքին։
 Պատուելին վերջացուց իր պատգամը, ըսելով 
թէ ժխտական զգացումները թոյնի պէս են մեր 
մէջ, ու շատ վտանգաւոր. ուստի անհրաժեշտ է 
ձերբազատուիլ անոնցմէ:

qBçJd ÑÜAkIAq
AXûvçáVX

 Համերգին համար յատկապէս հրաւիրուած 
էին դաշնակահարուհի Նարէ Արղամանեանը եւ 
քնարական սոփրանօ Լուսինէ Լեւոնին։ Նարէն 
ծնած է Վանաձոր եւ 2004-էն ի վեր հաստատուած է 
Վիեննա, իր ուսումը շարունակելով մայրաքաղաքի 
երաժշտական եւ բեմական արուեստներու համա-
լսարանին մէջ։ Լուսինէն ալ ծնած է Հայաստան եւ 
ցարդ մասնակցած է զանազան փառատօներու եւ 
միջազգային մրցոյթներու։ Ան ներկայիս Ալֆորվիլ 
կը բնակի։ Երկու շնորհալի արուեստագիտուհիները 
սքանչելի կատարողութեամբ մեկնաբանեցին 
Կոմիտասի ժողովրդական երգերէն պատառիկներ՝ 
«Շողեր ջան», «Կաքաւի երգը», «Ծիրանի ծառ»…, ի 
յիշատակ Վարդապետի ծննդեան 150-ամեակին, 
Տիգրանեանի Անուշ օփերայէն հատուած մը, 
Աբրահամեանի «Լուռ գիշերին»-ը…։ Ունկնդրեցինք 
նաեւ Կունոյի Roméo et Juliette օփերայէն «Je 

veux vivre» կտորը, ու Մոցարթէն եւ Մասընէէն 
ստեղծագործութիւններ։ Հանդիսատեսի բարձր 
գնահատանքին արժանացաւ յատկապէս Ն. 
Արղամանեանի Կոմիտասին նուիրուած յօրինումը, 
զոր դաշնակահարը նուագեց մեծ յուզումով եւ խոր 
ապրումներով։

 Ցերեկոյթի աւարտին Վեր. Ժիլպեր Լեւոնեանի 
ձեռամբ յուշանուէրներ յանձնուեցան 15 անձնա-
ւորութիւններու կամ ընկերակցութիւններու նա-
խագահներուն, որոնք 30 տարիներու ընթաց-
քին սատար հանդիսացած են տարուած աշխա-
տանքներուն։

(«qvç oBÉBÅ») 
m. W.

eUqE «E»-IåO
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 2 Նոյեմբեր 2019-ին ի 
Տէր ննջեց ժամանակակից 

հայ գրականութեան նշանաւոր տիտաններէն 
մին, բանաստեղծ Ժագ Յակոբեանը: Ան հայ 
գրագէտներու այն քիչերէն մէկն էր (գուցէ միակը), 
որ աւելի քան 80 տարի ստեղծագործելէ ետք 
102 տարեկան հասակին հրաժեշտ տուաւ այս 
աշխարհին: Իր մտքի պայծառութիւնն ու կորովը 
պահեց մինչեւ մահէն քանի մը օր առաջ, եւ կրնանք 
ըսել՝ գրիչը իր ձեռքին կառչած իր աչքերը փակեց, 
ակնթարթ մը ետք զանոնք կրկին բանալով իր 
ցանկացած երկնային տան մէջ: 
 Աւելի քան 60 տարի կարդացած եմ Ժագ 
Յակոբեանի բանաստեղծութիւնները, քարոզներն 
ու գրած նամակները իր գրչեղբայրներուն եւ 
բարեկամներուն, սքանչացած եմ իր աստուածատուր 
տաղանդին վրայ եւ Աստուծոյ փառք տուած եմ իր 
այս տաղանդաւոր ծառային համար:
 Իր բանաստեղծութեան առաջին հատորի 
հրատարակութիւնը եղաւ 1937-ին։ Այդ թուականէն 
մինչեւ իր մահը, աւելի քան 8 տասնամեակներ 
Ժագ Յակոբեան դարձաւ հայ 
մշակոյթի անխոնջ ծառան, Մեսրոպ 
Մաշտոցի նուիրեալ աշակերտը եւ հայ 
հոգեմտաւոր արժէքներու յանձնառու 
առաքեալը:
 Աւելի քան 8 տասնամեակներ՝ 
ան կրցաւ իր ժաղովուրդի սրտին 
երգը երգել, հոգիին երազը հիւսել, 
անոր տագնապները ապրիլ եւ անոր 
յոյսերուն թարգմանը ըլլալ: 
 Աւելի քան 8 տասնամեակներ՝ 
ազատ ու անկախ Հայաստանի դրօշա-
կիրը դարձաւ, եւ երբ հայ ժողովուրդի 
այս նուիրական երազը իրականացաւ, 
վերանկախացած Հայաստանն ու 
Արցախը դարձան իր ներշնչման 
աղբիւրները:
 Յետեղեռնեան սերունդէն մինչեւ 
մեր օրերը, բանաստեղծ Ժագ Յա-
կոբեան՝ ստեղծագործական իր 
վաստակի կշիռով ու որակով մեր 
ամենէն օժտուած քերթողներէն մին 

եղաւ: Իր գրական բոլոր ստեղծագործութիւնները 
կը յատկանշուին իրենց անժխտելի արժանիքներով, 
հաղորդականութեամբ եւ ինքնատպութեամբ: 
Լեզուական իր բացառիկ շնորհներով, գեղագի-
տական իր ցայտուն հակումներով եւ պատկերաւոր 
իր հարուստ բառապաշարով՝ Յակոբեան դարձաւ 
մեր ամենավաւերական բանաստեղծներէն մէկը:
 Եգիպտոսէն մինչեւ Լիբանան, ապա 
Աւստրալիա եւ հուսկ Ամերիկայի Միացեալ 
Նահանգները՝ այս հանճարեղ բանաստեղծը իրեն 
հետ պտըտցուց Արարատը: Իր բազմաբեղուն 
վաստակով, իր գրական ստեղծագործումներով եւ 
մշակութային ներդրումով իւրայատուկ դրոշմ մը 
ձգեց հայ գրականութեան բնագաւառէն ներս:
 Իր կեանքը յեղաշրջող հոգեւոր խորունկ 
փորձառութենէ մը ետք, Ժագ Յակոբեանի շուրջ 
կէս դարու գրական արեւելումը եղաւ առաւելաբար 
հոգեւոր: Ան գործնապէս ապրեցաւ քրիստոսանուէր 
կեանք մը: Աստուծոյ կողմէ իրեն շնորհուած 
գրական բարիքները բաժնեց իր ազգակիցներուն 
հետ, դառնալով անոնց անպաշտօն աւետարանիչը: 

CAqAÑâIia SAE oAcuCIAq
(1917-2019)
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Աւետարանի սկզբունքներուն քարոզութիւնը, հայ 
հոգեմտաւոր արժէքներու ծաւալումը եւ վերստին 
ծնելու անհրաժեշտութիւնը դարձան իր կեանքի 
առաջնահերթութիւնները:
 Այսուհանդերձ, հոգեւոր այս աշխարհա-
հայեացքին զուգահեռ, ան շարունակեց շեփորել 
ազգին, հայրենիքին եւ մշակոյթին սէրը՝ իր գեղեցիկ 
ու հաղորդական տաղերուն մէջ: Ան բաժնեկից 
եղաւ անոնց վերելքին եւ փառքին, տագնապներուն 
ու մաքառումներուն, ձգտումներուն եւ յոյսերուն:
 Այս ոգիով ու տեսիլքով՝ բանաստեղծ Ժագ 
Յակոբեան կենսագործեց իր առաքելութիւնը 
ամբողջական յանձնառութեամբ: Անոր մահով՝ մեր 
արդի գրականութիւնը կը կորսնցնէ իր ամենէն 

տաղանդաւոր բանաստեղծներէն մէկը, որ մեր 
Մեսրոպաշունչ Մեծասքանչով ճոխացուց հայ գրա-
կանութիւնը: Իր ստեղծագործ հանճարին փայլուն 
առկայծումներով անգնահատելի նպաստ մը բերաւ 
մեր մշակոյթի պահպանման եւ հարստացման:
 Օրհնեալ ըլլայ մեր պատուական եւ սիրելի 
բանաստեղծ Ժագ Յակոբեանի յիշատակը:

ÜJç. Gvdä. ÜBfBr 
QuëQUcIAq

 Մարդկային կեանքի 
ծիրը չի ընդհատուում 
մահուամբ. այն ան-
սկիզբ է ու անվերջ, եւ 
դրա շարունակութիւնն 
այնքա՜ն ցանկալի հան-
գրուանն է մեր Տիրոջ 
գորովագութ գրկում, 
Նրա մշտախնամ ուշա-

դրութեան ու գորովալից սիրոյ լուսապսակով 
պարուրուած: Այո՛, մահն ընդամէնը նախաշեմն է 
յաuերժութեան։ 
 Նելլիի մասին այսօր շատ դժուար է խօսել անցեալ 
ժամանակով, եւ կարծես թէ դրա կարի՛քն էլ չկայ, 
քանզի վստա՛հ ենք, որ նա այժմ տեսնում ու ժպտում 
է մեզ իր երկնային կացարանից: Եւ նրա երկրային 
կեա՛նքն էլ ամբողջովին մի անկրկնելի պատմութիւն 
է դէպի Աստծոյ Տաճարը տանող դժուարին ու 
փորձութիւններով լի ճանապարհի, որն յաղթահարել 
առանց հաւատի ու սիրոյ առ մեր Տէր Աստուած, 
անհնարին է ու անկարելի։
 Նելլի Յովհաննէսի Խաչատրեանը ծնուել է 1986 թ. 
Նոյեմբերի 9-ին, Գիւմրիում, ծառայողի ընտանիքում: 
Այն հեռաւոր տարիներին, Նելլիի ընտանիքն ապրում 
էր ճիշդ այն նոյն անհոգ ու երջանիկ կեանքով, ինչպէս 
այս քաղաքի գրեթէ բոլոր միւս ընտանիքները, 
վայրկեան իսկ չկասկածելով, որ այն յարատեւելու է 
մի ամբողջ կեանք, մինչեւ իրենց օրերի վերջը։ Սակայն 

նրանց մի այլ, անհարթ եւ փշածածկ ճանապարհ 
էր սպասում,՝ լի անդառնալի կորուստներով ու 
խելակորոյս ջղաձգումներով...։
 1988-ի Դեկտեմբերեան աղետալի երկրաշարժի 
օրը Նելլին ընդամէնը երկու տարեկան էր, 
մանկամիտ մի երեխայ, ով իր քրոջ՝ Ռուզաննայի 
հետ պատրաստուում էր մանկապարտէզ յաճախել: 
Ձմեռային այդ օրը զարմանալիօրէն տաք էր, եւ 
մառախուղ էր փողոցներում, ինչը զուարճութեան եւ 
չարաճճիութեան առիթ էր տալիս Նելլիին ու քրոջը: 
Ի՞նչ իմանային այս փոքրիկները, որ այդ բարի ու 
խոստումնալից թուացող առաւօտը պիտի քարուքանդ 
անէր իրենց խաղաղ ու երջանիկ ընտանիքը...։
 Նելլին այլեւս չտեսաւ իր հայրիկին, իսկ 
մայրիկին մահամերձ վիճակում տեղափոխել էին 
հեռաւոր մոսկովեան մի հիւանդանոց: Միայն 
շատ ամիսներ անց, փոքրիկներին պիտի բախտ 
վիճակուէր տեսնել իրենց՝ արդէն հաշմանդամ 
դարձած մայրիկին: Երկու տարի տեւեց, մինչև Նելլիի 
մայրիկի վիճակը փոքր ինչ կայունացաւ, եւ նրանք 
յետ վերադարձան հայրենի քաղաք:
 1990 թուականի Դեկտեմբեր ամսից Նելլին 
սկսեց յաճախել Հայ Աւետարանական Եկեղեցու 
հովանաւորութեամբ բացուած բարեգործական 
մանկապարտէզը: Հենց այս մանկապարտէզում էլ 
առաջին անգամ Նելլիի շուրթերից հնչեցին «Հայր Մեր» 
աղօթքը, «Տէրն իմ հովիւս է» սաղմոսը եւ «Շատ փոքր 
եմ ես զինուոր լինելու» երգը։ Հենց այս տեղից էլ Նելլին 
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դարձաւ Յիսուսի զինուոր: Եւ հենց Նելլիի միջոցով էլ 
նրա ընտանիքը ճանաչեց Աստծուն։ Աստուած Նելլի-
ին եւ իր ընտանիքին առաւ իր թեւերի տակ։ 
 Հինգ տարեկանը դեռ չբոլորած`1991 թուական 
Մարտի 30-ից, Նելլին սկսեց յաճախել Կիրակնօրեայ 
դպրոց: Շատ գործունեայ ու կենսուրախ մի փոքրիկ էր, 
սիրուած ուսուցիչների ու առաջնորդների կողմից: 
 Վեց տարեկանից սկսեց յաճախել Գիւմրիի 
թիւ 10-րդ միջնակարգ դպրոցը, ապա ուսումն առեց 
երաժշտական դպրոցում, իսկ այնուհետ նաեւ՝սովորեց 
եւ աւարտեց Միքայէլ Նալբանդեանի անուան 
Մանկավարժական ինստիտուտը:
Ամէնուր Նելլին մեծ յաջողութիւններ ունեցաւ, սովորեց 
գերազանց:
 Դեռ ուսանողական տարիներից՝ Նելլին աշխուժ-
օրէն ծառայեց Կիրակնօրեայ դպրոցում, ձեւաւորեց 
ֆրանսերէնի խմբակը: Ինստիտուտն աւարտելուց 
յետոյ Նելլին աշխատեց Գիւմրու թիւ 3 աւագ դպրոցում, 
որպէս ֆրանսերէնի մասնագէտ: 
 Գիւմրու Հայաստանեայց Աւետարանական 
եկեղեցում Նելլին իր կամաւոր ծառայութիւնը բերեց 
մինչև 2012 թուականի Սեպտեմբեր ամիսը, քանզի 
ամուսնացաւ ու տեղափոխուեց Վանաձոր...։
 Յարատեւ էր թուում Նելլիի ընտանեկան 
երջանկութիւնն իր ամուսնու՝ Էդգարի եւ փոքրիկ 
դստեր՝ Քնարիկի հետ: Սակայն դարանակալ մի նոր 
փորձութիւն էր նախապատրաստուել Նելլիի ու իր 
ընտանիքի համար: 
2015 թ. Փետրուար ամսին, կրկին զաւակներ 
ունենալու երջանիկ ակնկալիքով, Նելլին բժշկական 
զննում անցաւ եւ... նրա մօտ ծանր հիւանդութիւն 
յայտնաբերուեց՝ կրծքագեղձի քաղցկեղ, ու ապրելու 
համար նախանշուեց ընդամէնը մէկ ամսուան կեանք...։
 Չորս տարի շարունակ Նելլին պայքարեց 
կեանքի համար, եւ չնայած դաժան ցաւին ու 
տառապանքին, չհեռացաւԱստծուց: Հոգեւոր հա-
ղորդակցութեան մշտակարիք պահանջը երբե՛ք 
չլքեց Նելլին, եւ չնայած այդ տառապանքով 
լեցուն չորս տարիների ընթացքում շատ հոգեւոր 
երերումներ եղան, նա մնաց երդուեալ զինուորն ու 
հաւատարիմ ծառան Աստծոյ, իր ուխտը Նրա հետ 
ամրապնդելով իր երկրային կեանքի աւարտից երեք 
ամիս առաջ տեղի ունեցած Սուրբ մկրտութեամբ, 
2018 թ. Դեկտեմբերի 23-ին, իրենց տանը: Անշուշտ 
Նելլիի անսպառ հաւատի ու դրսեւորած կամքի 
արդիւնքն էր, որ նա կարողացաւ իրականացնել 
իր երկրային կեանքի վերջին երազանքը – իր 

սիրասուն դստերը՝ Քնարիկին առաջին դասարան 
տանելու մայրական երջանիկ բերկրանքը: Եւ 
միանգամայն տեղին է այստեղ նշել բոլոր այն 
անհատներին եւ կազմակերպութիւններին, ովքեր 
իրենց բարեգութ ձեռքը մեկնեցին թէ՛ հոգեպէս, եւ 
թէ նիւթապէս իրենց աջակցութիւնը ցոյց տալով 
Նելլիին ու իր ընտանիքին, եւ անհնար է չասել 
երախտագիտութեան ու շնորհակալութեան խօսքեր 
բոլոր նրանց, ում սրտում Տէրը վառեց բարեգթութեան 
ջահն ու այդ ջերմութեամբ Նելլիի վիրաւոր սիրտը 
ջերմացնելու բարի կամքը:
 Իսկապէս էլ՝ անքննելի՛ են գործերն Աստծոյ, 
ու,մենք էլ անտեղեակ ենք Աստծոյ այն ծրագրին, որ Նա 
ունէր Նելլիի հետ կապուած: Սակայն Նելլիի վերջին 
նամակում, որն ուղղուած է իր սիրելի մայրիկին, 
նշմարուում է Նելլիի՝ այդ ծրագրին եւ Տէր Աստծուն 
անվերապահօրէն հաւատալու հաստատ համոզումը: 
Մի քանի մէջբերումները, որ կը բերենք ստորեւ, կը գան 
հաստատելու Նելլիի անկոտրում սէրն ու հաւատն առ 
Աստուած...։
 «Ձմեռ է....։ 
 Ձիւն է....։ 
 Եւ չնայած իմ սիրած եղանակն է, սիրտս 
տխուր է...։ 
 Գրում եմ ու չգիտեմ ե՛րբ կը կարդաս այս 
նամակը. գիտեմ որ երկրի վրայ չեմ լինի, բայց քեզ 
կը ժպտամ երկնքից...։
 Ես զգում եմ որ թողնում եմ երկիրը մեծ 
յոյսով, որ հրեշտակներն ինձ կ’առնեն իրենց 
թեւերի մէջ...։ 
 Ես ամենաբախտաւոր մարդն եմ, մայրի՛կս, 
որովհետեւ ունեցել եմ քեզ իմ կեանքում, իմ 
թանկ մայրիկս, իմ օրինակելի, իմ քաջ, ուժեղ 
մայրիկս։ Դու այն Մարդն ես, ով անփոխարինելի 
է իմ կեանքում, ով երբեք եւ ո՛չ մի դէպքում չի 
յանձնուում, ում ճանաչելով հասկանում ես, որ 
երբեք անհնարին ոչինչ չկայ. Մարդ, ով պատ-
րաստ է ամէն ինչի՝ իրեն թանկ մարդկանց 
համար...։ 
 Ես փորձեցի քեզ նման ուժեղ լինել, բայց 
աւա՜ղ...։ Ամէն անգամ ընկնելիս իմ վրայ եմ զգա-
ցել Աստծոյ մեծ զօրութիւնը, քո ուժեղ հայեացքը, 
քո ուժեղ ձեռքերի հպումը, քո հաւատքը, եւ աչքերս 
վեր եմ յառնել ու փորձել նմանուել քեզ, ու նորից 
ոտքի կանգնելու, առաջ շարժուելու, նոր ապագայ 
կերտելու որոշումով, բայց աւա՜ղ, ես քեզանից թոյլ 
եմ:
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 Պուլկարիոյ Շումէն քաղաքի Հայ Աւետ. 
համայնքէն հաւատարիմ քոյր մը այս ամառ, Յունիս 
ամսուն, արժանի հանգիստի կանչուեցաւ իր Տէրոջ 
քով: Իր ամբողջ կեանքը կապուած էր եկեղեցիին: 
Անոր տունը բաց էր բոլորին առջեւ, անոնց՝ որոնք 
պէտք ունէին հաղորդակցելու, քաջալերուելու եւ 
օգնութեան: Ան կ'այցելէր հիւանդներուն եւ կը ծառայէր 
տկարներուն: Երբ այլեւս չէր կրնար իր տունէն դուրս 
գալ, իր հոգատար քաջալերանքը կը մատակարարէր 
հեռաձայնի միջոցաւ: Ճանչցուած էր որպէս Հայերուն, 
Պուլկարներուն եւ Թուրքերուն «հոգեւոր մայրը»:
 18 տարեկանին սիրտը նուիրած էր իր Տէրոջ, 
եւ աւելի քան 70 տարի անդամ եղած տեղւոյն Աւետ. 
Եկեղեցիին: Երբ Պուլկարիոյ մէջ Համայնավարները կը 
տիրէին եւ Աւետարանական հովիւները բանտերուն 
մէջն էին, անոր ամուսինը՝ Կարօ Ալթունեան 
քաջութիւնը ունեցաւ բարձրանալու եկեղեցիին բեմը 
եւ մինչեւ իր կեանքին վէրջին օրը ծառայելու որպէս 
քարոզիչ ու հովիւ: Ասիկա կրցաւ ընել՝ Աստուծոյ 
հովանաւորութեամբ եւ իր կողակիցին՝՝Մարիամի 
քաջալերանքով ու աջակցութեամբ: Այդ դժուարին 
տարիներուն՝ անոնց տունը բաց էր բոլոր Հայ Աւետ. 
հովիւներուն առջեւ, որոնք կու գային տարբեր 
երկիրներէ՝քաջալերելու համար մեր փոքրիկ հօտը:
 Վեր. Կարօ Ալթունեան կանուխ հեռացաւ այս 
աշխարհէն, սակայն իր կողակիցը շարունակեց 
անոր պարտականութիւնները կատարել: Անկէ 
ետք, Մարիամ քոյրը երկար տարիներ տեղւոյն Հայ 
Աւետ. Եկեղեցւոյ վարչութեան ատենապետութիւնը 
ստանձնեց, եւ կը ներկայացնէր Եկեղեցին իշխա-
նութիւններուն մօտ: Պահեր եղան, երբ եկեղեցիին 
դրան վրայ քաղաքական իշխանութիւնները յայտա-

րարութիւն մը զետեղեցին, 
որպէսզի եօթը օրուան մէջ 
շէնքը պարպուի, որով-
հետեւ պէտք է քանդուէր ի 
շահ անոր քով կառուցուող պանդոկին: Այս վտանգը 
քանի մը անգամ սպառնաց եկեղեցիին, բայց ծրագիրը 
չգործադրուեցաւ, քանի որ անոնք՝ երկուքն ալ 
նուիրեալ ծառայողներ էին Քրիստոսի եկեղեցիին, եւ 
չվախցան հաւատարիմ մնալ իրենց կոչումին:
 Եկեղեցին չքանդուեցաւ, իսկ 1990-էն ետք նեղ 
եկաւ արագ աճող հաւատացեալներուն համար։ 
Ուստի շէնքը ընդարձակուեցաւ դէպի այն նոյն 
պանդոկը, որուն պատճառաւ իշխանութիւնները 
կ'ուզէին քանդել զայն: Մարիամ քոյրը երջանիկ էր՝ 
տեսնելով իր աղօթքներուն պատասխանը եւ Աստուծոյ 
հաւատարմութեան ապացոյցը: Թէ՛ ինք, թէ՛ իր 
ամուսինը վստահ էին որ «Տէրոջ աչքերը արդարներուն 
վրայ են, ու իր ականջները՝ անոնց աղօթքին» - Ա. Պետ. 
3. 12: Ասիկա իրենց անձնուէր ծառայութեան հիմքն էր։
 Մարիամ քոյր Ալթունեան վերջինն էր այն 
հաւատարիմ եւ անձնազոհ հոգեւոր գործիչներէն, որոնք 
իրենց կեանքը նուիրեցին Աստուծոյ ծառայութեան, եւ 
այդ դժուարին տարիներուն քաջալերեցին Պուլկարիոյ 
մէջ սփռուած փոքր Հայ Աւետ. համայնքներուն 
գործունէութիւնները: Աստուած ալ մեր քրոջ պատե-
հութիւնը տուաւ իր համեստ մասնակցութիւնը բերելու 
գոցուած եկեղեցիներու վերաբացումին: Ասոր համար 
մեր քոյրը ուրախութեամբ ծառայեց մինչեւ իր վերջին 
շունչը:

yvíXdBçVvp eBp AíJä. JçBZäBFNä 
IdJjJêVrJçP

 Երեւի Աստծոյ կամքն է այդպիսին՝ որ ես Իր 
կողքին լինեմ, ու ես կամաց-կամաց հաշտուել 
եմ էդ մտքին: Ես շատ ուրախ եմ, որ ճանաչում 
եմ Աստծուն եւ մեծ վստահութիւն ունեմ Տիրոջս 
որոշումներուն... »։
 Հենց այդ հաստատակամ հաւատքով էլ Նելլին 
մինչև իր կեանքի վերջին շունչը մնաց Աստծուն 
հաւատարիմ, եւ 2019 թուականի Մարտի 30-ին 

հանգչեց խաղաղութեամբ՝ կարապի վերջին երգը 
շուրթերին. «ՏԷՐՆ ԻՄ ՀՈՎԻՒՍ Է...»։
 Այո՛, մարդկային կեանքի ծիրը չի՛ ընդհատուում 
մահուամբ։ Մահն ընդամէնը նախաշեմն է յաւեր-
ժութեա՜ն...։

WvíÖVrN YAwAâåIAq
EVínçV

mAåUAm AWQuëqIAq
(1929-2018)
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 Ընդհանրապէս մարդ կը կեդրոնանայ առնելու, շահելու, վաստկելու եւ դիզելու վրայ՝ աւելի 
քան տալու, նուիրելու, փոխանցելու։ Երբ կ՚’ըսենք «տալ», հետեւեալ հարցումները կրնան մեր միտքը 
գալ. «Ի՞նչ տամ, որո՞ւն տամ, ինչո՞ւ տամ, որչա՞փ տամ, ե՞րբ տամ...», եւ շատ մը նման հարցումներ։
 Առաջին հերթին պէտք է գիտնալ թէ տալը որոշում մըն է, որովհետեւ ինչ որ պիտի տանք, 
պէտք է համոզուած ըլլանք թէ կ՚՚’ուզենք տալ։
 Երբեմն ստիպուած կը զգանք տալու. կամ ալ կարգ մը ճնշումներու տակ գտնուելով՝ կու տանք, 
նոյնիսկ զգացական բարձր տրամադրութեամբ։ Բայց ի վերջոյ՝ մեր որոշումով է որ կու տանք։
 «Որպէս քրիստոնեայ՝ ի՞նչ ունիս տալու»։ Երբ այս հարցումը ուղղեցի Փարիզ գտնուող 
աստուածաբանական ճեմարանի դասընկերներուս, բոլորին պատասխանը եղաւ՝ հոգեւոր 
նուիրատուութիւն։ Մի քանիներ ըսին՝ կեանքս, ուրիշներ՝ հոգիս, ոմանք ալ՝ սիրտս կու տամ։ Շատ 
հաւանաբար ե՛ս ալ նման պատասխան մը պիտի տայի եթէ այս հարցումը ինծի ուղղուած ըլլար։
 Այո՛, անշո՛ւշտ Աստուած հետաքրքրուած է մեր հոգիներով, եւ իր միածին Որդին ղրկեց 
որ յաւիտենական կեանք ունենանք։ Բայց այս ճշմարտութիւնը կրնայ վտանգաւոր ըլլալ երբ 
միայն զայն կը յիշենք, մոռնալով որ իբր քրիստոնեայ՝ ո՛չ միայն Աստուծո՛յ պէտք է տանք, այլեւ 
կարիքաւորներուն։ Եթէ ամէն պարագայի մենք միայն հոգեւոր նուիրատուութիւններ ընենք, շատ 
հեռացած կ’ըլլանք ճշմարտութենէն։՝
 Շատ յաճախ կը լսենք մարդիկ որ կ’ըսեն՝ «աղօթող ենք ձեզի համար», կամ՝ «աղօթքով կը 
հետեւինք ձեր ծրագիրներուն»։ Անշուշտ աղօթքը հիմնական դեր ունի մեր կեանքերուն մէջ, եւ ո՛չ 
մէկ ծրագիր կրնայ մշակուիլ առանց աղօթքի։ Նոյնպէս ալ ո՛չ մէկ ծրագիր կրնայ իրականանալ 
միայն աղօթքով. կամ մարդ չի կրնար ապրիլ միայն հոգեւոր սնունդով։ Յակոբոս Առաքեալ կը գրէ. 
«Եթէ եղբայր մը կամ քոյր մը մերկ ըլլայ կամ օրուան կերակուրին կարօտ, ու ձեզմէ մէկը անոնց 
ըսէ. "Գացէ՛ք խաղաղութեամբ, տաքցէ՛ք ու կշտացէ՛ք", բայց մարմնին պէտք եղած բաները անոնց 
չտայ, ի՞նչ օգուտ ունի» – Յակ. 2. 15-16։ Այս համարները շատ յստակ կերպով կը խօսին ֆիզիքական 
պէտքի մասին։ Յիշենք նաեւ Քրիստոսի խօսքը. «Անօթեցայ եւ ինծի ուտելիք տուիք, օտարական էի՝ 
ու զիս ներս առիք»։ Յիսուս այս բաները կ’ըսէ, երբ կը խօսի վերջին դատաստանի մասին (Մատթ. 
25)։
 Ինչպէ՞ս պէտք է տանք. վստահօրէն՝ ուրախութեա՛մբ, ա՛յն գիտակցութեամբ թէ ինչ որ ունինք՝ 
Աստուծոյ շնորհքով է։ Ուստի տա՛նք առանց մրցակցութեան եւ յետին նպատակներու, այլ միայն 
Աստուծոյ փառքին եւ իր Խօսքին տարածման համար. հեզութեամբ, խոնարհութեամբ, բայց նոյն 
ատեն՝ իմաստութեամբ։ 
 Պէտք է նաեւ գիտնանք թէ որո՛ւն տալու ենք։ Ինչպէս որ սուտ մարգարէներուն թիւը շատցած 
է, նոյնպէս ալ վերջերս կարգ մը մարդիկ՝ գործածելով Աստուծոյ անունը՝ կը հարստանան, եւ անոր 
անունով հաւաքուած գումարները կը գործածեն իրենց անձնական փառքին համար։ Որպէս հայ 
ազգ՝ տեսանք օրինակները կազմակերպութիւններու, որոնք գումարներ հաւաքեցին հայրենիքին 
համար, բայց այդ նուէրները բնա՛ւ չգործածուեցան իրենց բուն նպատակին համար։ 
 Ընդհանրապէս դրամի մասին չի խօսուիր եկեղեցիներուն մէջ, գիտնալով որ այս նիւթը կրնայ 
լարուածութիւն յառաջացնել։ Բայց այսօր ժամանակն է աւելի անկեղծեւ իրապաշտ ըլլալու, եւ 
հաւատացեալներուն բացատրելու թէ միայն աղօթքով չէ որ Աստուծոյ Խօսքը կրնայ տարածուիլ, 
հապա առանց նիւթական օժանդակութեան՝ եկեղեցիներ կրնան փակուիլ, միսիոնարներ անօթի կը 
մնան եւ հոգեւոր գրականութիւնը կը շոգիանայ. մանուկներու բանակումները կրնան դադրիլ , ու 
կղերականներ հրաժարիլ հոգեւոր գործունէութենէ։
 Մինչ կը կեդրոնանանք նիւթականին վրայ, չմոռնանք նաեւ Աստուծոյ մեզի տուած 
տաղանդները, ու գործածե՛նք զանոնք Իր փառքին համար։ Հայկական առածը 
կ՛ըսէ. «Խօսքով ապուր չ’եփիր»։ Կը հաւատամ որ իւրաքանչիւր անհատ տալիք բան 
մը ունի Աստուծոյ եւ իր շուրջը գտնուող Քրիստոսով քոյրերուն ու եղբայրներուն, 
նաեւ այլ մարդոց։ Դուն ի՞նչ ունիս տալու...։
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 AÖävíbvp LBíBdrJçP tBä BrFBn fvFJ-
ívçBzNÖ DBräV nNÅ dP FärvíVr. BtZBçfBpVr 
dBzJçP d’BçFVXJr LVçJrò âNçvÅ fBnBç 
ádBpJXN: ÑBdBpr AÖävíBb Vç LöçvíRJBnD 
dçrBp DBrBX BpH DBräVr HÉrJçP, Jí Brvrò 
òBÅvíRVír d’vírJrBr VçJr fBnBç ádBpJXví, 
VrxzNÖ zBäBfJêBí BÉBòJBXrJçvír (Evçbò 5. 
18-21):
 mJç dJrêBjP vçzNÖ òçVÖävrJBp$ nVtä 
xV pBpärBDJçJç evFVVr trvçfBb dJBròP Jí 
BLBävíRVírP: AÉBrê víLJXví, BrFVäBdêBDBç 
nJç fvFJívç dJBròP ÖvávçvíRVír dP HBÉrBp: 
ApXJíÖ xJrò víLJç nJç zBäBÖZBrBävívíRVírrJçP 
ÖäBrhrJX Jí frBLBrHVX Ñ. evFVVr$ Vç víLBb 
òçVÖävrNBdBr dJBròP BzçJXví fBnBç: sBDBRrJçç VçBçví dP pBÅvçHJr, DBpê AÖävíBb nJç 
ÖçäVr Jí ZjlnäBròVr nNÅ xV FvçbJç. nJç nVÅvêBí fvFVrJç HBçhV xJr FBç: âNç oVÖvíÖ 
nJLV PÖBb N RN áJçÅVr öçJçP nBçHVd DBçJzBtävíRJBr dJçzBçBròP zVäV vírJrBr, DBpê 
zVäV víçBrBr Dvír njVx vpTP:
 mJç ádBpvíRVírP DBräBçdvíB?b N: IçBLBròV dBn dçBívçBdBrvíRJBr FJçV?r HBçhBb 
Jrò: SBnBrBdP JdBb N, ví âNçP d’víLN nJL BÖvrênN hJçDBLBäJX, vçzNÖLV víçVtrJçvír 
zBänJrò Bpr ïBÉBívç FvçbJçP LvçÖ Ar PçBb N nJLV fBnBç: Qvj DBräP, vçvír nNÅ 
fBrHBçäöçNr d’BzçVrò, nJLV fBnBç BräBrJXV HBÉrBp: KBçfvíçV#rò nJç BnvíX ví nBfBLHví 
áVlBdNr: mJç nVBd ïBïBòP Rvj PXXBp BpÖ DBräNr HvíçÖ JXXJX: 
 YrHçJ#rò AÖävíbnN, vç nJL BräBçDJçvíRJrN BLBäN, vçzNÖLV nJç dJBròP BíJXV 
zäjBDJç PXXBp, ví nJç ádBpvíRVírP BíJXV BçHVírBDJç: IRN nJç ïBïBòrJçP Jí BjöRòrJçP 
BrdJjb PXXBr, âNçP Brvrê HçBzNÖ zVäV zBäBÖZBrN:
 AÉBÅVr IdJjJêVVr BrHBnrJçvír fBnBç ádBpvíRVír äBXP ÅBrò xNç zBfBrÅJç: ÑçäV 
XJêvírvíRJrNr dP ZöÖNç XJLvír, ví âNçP d’öçfrNç: IRN nJrò VçBzNÖ FVäBdêVrò Bpr DvXvç 
DBrJçvír LvçÖ oVÖvíÖ ñçVÖävÖ PçBb N nJLV fBnBç, zVäV xdçrBrò XvíÉ nrBX: IçD nJç 
DBräNr HvíçÖ JXXJrò, JçD BrHçBHBÉrBrò RN fBLBçBívçrJç dP ÖzBÖJr nJLnN XÖJX CBçV 
WvíçP, âNçP nJLV zVäV zBçFJíN BrrBZPrRBê DJçdçBrò Jí öçfrvíRVír: 

ÜcAouëQIAq AqeåASIsâuëQUëqO

mJç IdJjJêVrJçvír ôçBêvpêP -
ádBpvíRJBr Jí fvFJívç LBçFBênBr

FJjJêVd nVÅvê

CAéAÇUc eåAâAåAcuëQUëq
pöçVrvíBb IçVäBÖBçH eBp ñçVÖävrJBrJçvír dvjnN

VçJrê mVvíRJBr 70-BnJBdVr BÉVRvá

eåAâAåAcuëQUëq «CAqCIå» 
euEIëuå IåcAmÑIAoU

AzÖzçBròrJçví fBnBç$ HVnJX fJäJíJBX fBÖêNVr.
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Pasteur Samuel ALBARIAN
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