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Pendant quinze dimanches, toutes nos Églises 
sont restées fermées. 
La cause ? Le confi nement strict instauré par 
nos dirigeants afi n de lutter contre la pandémie 
du coronavirus.

Après le choc du début, le Saint-Esprit nous a 
inspirés afi n que nous soyons créatifs et que 
nous vivions autrement l'Église. Chaque église 
s'est organisée pour utiliser les réseaux sociaux 
afi n de poursuivre sa mission d'annonce de 
l'Évangile et de maintenir vivantes la foi et 
la communion fraternelle entre les frères et 
sœurs isolés dans leur maison.

Dieu n’a jamais laissé son peuple sans vision 
ni créativité, même lors des périodes les plus 
sombres de l'histoire de l'Église.

Alors que mes connaissances en informatique 
sont limitées, dès le dimanche suivant nous 
démarrions un culte en direct sur Facebook. 
Puis, nous eûmes l'idée de commencer le 
mardi soir des réunions par zoom pour l'étude 
biblique et le vendredi soir pour le groupe de 
jeunes.

Mais si nous voulions conserver un lien de 
proximité spirituelle avec tous nos fi dèles, 
il fallait aller plus loin. C'est alors que nous 
avons enregistré et diff usé par WhatsApp dans 
tout notre réseau à Alfortville et à l'étranger, 

les études bibliques du jeudi après-midi, les 
messages du Groupe de jeunes du vendredi 
soir et les messages bilingues du dimanche 
matin.

Poussés par les jeunes, nous avons également 
diff usé chaque dimanche soir une vidéo de 
3 minutes sur Instagram : UCJA_Alfortville.
Un humoriste a illustré une conversation entre 
Satan et Dieu. Le premier dit au second, d'un 
ton moqueur : «Tu as vu, grâce au covid 19, j'ai 
réussi à fermer toutes les Églises !». Et Dieu de 
lui répondre, sans se laisser démonter : «Bien 
au contraire, tu te trompes : j'ai fait ouvrir une 
Église dans chaque maison !».

Au delà des drames vécus par de nombreuses 
familles, les fruits spirituels de cette pandémie 
ont dépassé de loin nos inquiétudes et nos 
peurs. Et ce n'est qu'un début ! 

NOUS SOMMES LE JOUR D'APRÈS !
De nombreuses familles chrétiennes ont enfi n 
commencé à vivre un véritable culte de famille, 
à lire la Bible et à prier ensemble, père, mère et 
enfants.

Au-delà d'Alfortville, les messages du jeudi, 
du vendredi et du dimanche sont désormais 
diff usés dans plus de quinze pays du monde. 
Une seule chrétienne de Zürich les envoie à 25 
de ses amies, dans 6 pays diff érents !
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«Je mettrai en vous 
un esprit nouveau»

Jr 11 : 19

>>

LE JOUR D'APRÈS
Comment réinventer l'Église 
après le déconfi nement ?
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Après le temps de pause et de repos de 
l'été, nous devons tous réfl échir et prier : que 
nous soyons pasteurs, conseillers, membres 
engagés de nos Églises évangéliques 
arméniennes de France, pour réinventer une 
nouvelle façon de vivre l'Église. Nous ne 
pouvons plus vivre avec les clichés du passé.

Dieu nous promet d’envoyer sur chacune et 
chacun de nous "un esprit nouveau."
Ne restons plus fi gés et confi nés dans nos 
structures nos institutions, nos associations, 
nos biens immobiliers, nos budgets, nos peurs 
quant à la pénurie de nouvelles vocations 
pastorales …

Dieu fait lever sur SON ÉGLISE un jour nouveau. 
Soyons présents à ce rendez-vous.

Dieu nous promet de nous visiter et de nous 
accorder une nouvelle fraîcheur spirituelle. Il 
veut nous communiquer une nouvelle vision et 
un nouveau désir de faire connaître le message 
libérateur de l'Évangile de Jésus-Christ à nos 
proches.
Lorsqu'en 1924, notre Union est née en France, 
elle était le fruit d'un réveil spirituel. Nous 
n'avions aucun bien immobilier (lieu de culte, 
centre de vacances) et aucun budget…

Mais chaque chrétien né de nouveau était 
rempli de la fl amme du Saint-Esprit.
En 1928, au sein du Groupe de jeunes de 
l'Église de la Rue Delille à Marseille, quatre 
jeunes recevaient une vocation pastorale et 
s'engageaient dans l'œuvre de Dieu, au sein de 
nos Églises et dans le champ missionnaire !

Aujourd’hui, la voie nous 
est ouverte. Il nous appartient 
de nous y engager.

Bonne reprise à tous.

Pasteur Gilbert LÉONIAN
Alfortville 
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Le Psaume 73 nous présente, 
dans la personne du Psalmiste, 
un enfant de Dieu qui s’interroge, 
qui ne comprend pas les 
desseins de Dieu.

Il constate le succès des 
méchants, la réussite des 
orgueilleux, des incrédules, 
tandis que lui, croyant fi dèle 
et persévérant, se retrouve 
assailli par les épreuves et par 
l’adversité. 

Il ne comprend pas. 
Il se questionne ?
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Nous aussi les enfants de Dieu, sommes confrontés à 
diverses situations diffi  ciles et incompréhensibles. Les 
temps éprouvants de ces derniers mois, l’incertitude de 
l’avenir, les espoirs déçus, les projets qui s’écroulent, les 
prières qui ne semblent pas aboutir, peuvent nous faire 
glisser vers le découragement. 

Que faire, où chercher la solution, comment com-
prendre, comment continuer ?

Nous pouvons nous trouver dans le même état d’esprit 
que le Psalmiste, être remplis d’incompréhensions.
Le Psaume ne s’arrête pas là. L’auteur dit au v17 : 
«Jusqu’à ce que j’aie pénétré dans les sanctuaires de 
Dieu.» Ou encore : «jusqu’au jour où je suis entré dans le 
temple de Dieu.» Là, dans la présence de Dieu, il trouve 
les réponses.

QUELQUES EXEMPLES

Une persévérance inébranlable a permis à de nom-
breux personnages de l’Ancien Testament d’accomplir 
leurs missions. Citons-en trois.

Situations difficiles et 
incompréhensibles He 6 : 9-20
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Noé

Qu’est-ce qui a permis à Noé de 
construire un bateau de 137 m 
de long, 23 m de large et de 14 
m de hau et à tenir pendant 120 
ans que dura la construction, 
lorsqu’on connaît les diffi  cultés 
auxquelles il a été exposé (à la 
moquerie, à l’incrédulité, et à la 
méchanceté) ?
Il était juste, il marchait avec Dieu, 
il était soumis à Dieu, il avait la foi. 
Pendant toute la construction de 
l’arche, et tout le temps du dé-
luge, jusqu’à l’Ararat où l’arche a 
échoué, Noé est resté dans une 
étroite communion avec Dieu.

Moïse

Qu’est-ce qui a permis à Moïse de 
renoncer à un avenir brillant, de 
s’enfuir d’Egypte, et de revenir à 
l’âge de 80 ans, afi n de libérer son 
peuple, et de le conduire pen-
dant 40 ans au travers du désert, 
vers la terre promise, malgré tous 
les problèmes que lui ont causés, 
Pharaon, et les Israélites ? 
Il a été confronté aux murmures, 
à l’ingratitude, aux critiques, au 
risque d’être lapidé…
Paul cite dans l’épître aux Hé-
breux sa patience, sa foi, et son 
zèle pour Dieu. Mais ce qui est 
essentiel pour moi c’est déjà la 
révélation qu’il a eu de l’Éternel 
dans l’épisode du buisson ardent. 
Là, il a vécu un face à face avec 
Dieu, il a été dans la présence 
de Dieu. De multiples fois Moïse 
s’est tenu des jours entiers dans 
la présence de Dieu. Il est dit en 
Exode 33.11 : «L’Éternel parlait 
avec Moïse face à face, comme 
un homme parle à son ami.»

Abraham

Qu’est-ce qui a fait qu’Abraham 
a quitté un jour sa patrie sans 
savoir où il allait, qu’il a erré pen-
dant tout un temps sans avoir une 
destination ? Comment a-t-il pu 
persévérer malgré la demande 
incompréhensible de l’Éternel qui 
lui demandait de sacrifi er son fi ls 
? Comment est-il devenu le père 
des croyants ?
On pourrait parler de sa foi, de 

son obéissance, de sa soumis-
sion à Dieu et de sa piété. Mais 
ce qui est essentiel c’est qu’à 
bien des reprises Dieu a parlé à 
Abraham, et cela a duré tout au 
long de sa vie. Non seulement 
l’Éternel s’est révélé à lui, mais il 
lui fi t des promesses. Ge 15.1 : «La 
Parole de l’Éternel fut adressée à 
Abram dans une vision, et il dit : 
Abram, ne crains point, je suis 
ton bouclier, et ta récompense 
sera grande.» Dieu réitéra cette 
promesse à plusieurs reprises. 
L’apôtre Jacques dit : «Qu’Abra-
ham crut à Dieu, et Dieu, en por-
tant sa foi à son crédit l’a déclaré 
juste, et Il l’a appelé son ami.»

Ces trois exemples montrent que 
la source de la force de la persé-
vérance, de l’espérance, et de la 
paix, se trouve dans la présence 
de Dieu. C'est dans le face à face 
avec Dieu, dans la communion 
avec Dieu que se trouve ce se-
cret. 

DEUX AFFIRMATIONS 
ENCOURAGEANTES

V9 : «Quant à vous, nous sommes 
convaincus pour ce qui vous 
concerne, bien-aimés, que des 
choses meilleures et qui abou-
tissent au salut vous sont réser-
vées.» 
L’auteur s’attend à ce que ses 
lecteurs persévèrent jusqu’à la fi n 
et obtiennent les bénédictions : la 
victoire, la gloire, l’héritage et le 
repos. Une autre traduction dit : 

«Nous sommes convaincus que 
vous êtes du bon côté.» 

V10 : «Dieu n’est pas injuste pour 
oublier votre travail et l’amour 
que vous avez montré pour son 
nom, ayant rendu et rendant en-
core des services aux saints.»
C’est sur ce fondement-là que le 
Seigneur nous exhorte à conti-
nuer à être zélés pour lui, à conti-
nuer à espérer, à persévérer, sans 
nous relâcher, ainsi que l’ont ac-
compli ses serviteurs qui nous 
ont précédés. 

Il y a encore devant nous de 
bonnes choses, il y a encore 
toute une œuvre de Dieu que le 
Seigneur désire accomplir, tout 
ne s’arrête pas, rien n’est terminé. 
Nous devons continuer.

LE SECRET DE 
L’ESPÉRANCE 

V19 : «Cette espérance, nous la 
possédons comme une ancre 
de l’âme, sûre et solide ; elle pé-
nètre au-delà du voile, là où Jé-
sus est entré pour nous comme 
précurseur…»

Voici le secret de l’espérance 
de la persévérance, de la force 
de continuer jusqu’au bout. Au 
moment même où Jésus rendit 
l’esprit, le voile du temple s’est 
déchiré. Par la mort de Jésus sur 
la croix, et par sa résurrection 
nous pouvons être en commu-
nion avec Dieu. La source de >>



Aussi, osa-t-il interpeller Dieu en 
criant de toute sa voix. Enoch, 
le petit-fi ls d’Adam et Eve, fut le 
premier homme qui «invoqua» 
le nom du Seigneur et depuis ce 
jour des milliers de croyants ont 
osé crier à Dieu. Cette particulari-
té devint même «une marque de 
fabrique» des chrétiens du Nou-
veau Testament. Paul adresse sa 
première lettre aux Corinthiens… 
«...à ceux qui ont été consacrés en 
Jésus-Christ et qui sont saints par 
appel, avec tous ceux qui, en tout 
lieu, invoquent le nom de notre 
Seigneur Jésus-Christ, qui est leur 
Seigneur comme le nôtre» (1 Co 
1: 2). Watchman Lee a écrit : «Quel 
dommage que tant de chrétiens 
aujourd’hui n’osent pas s’adresser 
à Dieu ! Aujourd’hui, j’ai l’impres-
sion que le Seigneur veut raviver 

cet aspect de notre relation avec 
Lui, afi n que nous appréciions 
davantage les bienfaits d’une vie 
abondante dans Sa présence.» 

Mais pourquoi invoquer son Nom 
au lieu de simplement prier ? 
Parce que nous devons invoquer 
le nom du Seigneur, avec sincéri-
té et repentance. Pour être sauvés 
(Rm 10 : v.13). S’adresser à Lui à 
haute voix nous libère de nos ré-
ticences, de nos doutes, de notre 
timidité et exprime notre profes-
sion de foi. Certes le salut n’est 
pas lié à un seul appel à haute voix 
en direction du Seigneur. Jésus a 
dit : «Il ne suffi  t pas de Me dire : 
“Seigneur, Seigneur !” pour entrer 
dans le Royaume des cieux ; il faut 
faire la volonté de mon Père qui 
est aux cieux». 

Invoquer le nom de Jésus est une 
preuve d’obéissance à la volonté 
divine. Pour être délivré de toute 
détresse (Ps 18 : 6-7), épreuve 
(Ps 50 : 15), peine ou douleur 
(Ps 116 : 3-4). Avez-vous remarqué 
avec quelle rapidité ces croyants, 
qui n’osaient pas invoquer le nom 
du Seigneur quand tout allait bien 
dans leur vie, ont changé d’opi-
nion dès qu’ils ont dû faire face à 
des diffi  cultés insurmontables ? 

N’attendez pas de vous retrouver 
au fond d’une citerne pour L’invo-
quer !

Bob GASS
Sa Parole Pour Aujourd'hui

Le mot hébreu pour «invoquer le nom» de quelqu’un, 
signifi e crier, appeler à haute voix, s’adresser à 
quelqu’un en utilisant son nom. 

Jérémie venait d’être jeté au fond d’une citerne dont 
le sol était recouvert de boue dans laquelle il s’en-
fonça. Imaginez son anxiété à l’idée de mourir ainsi.
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Invoquer son nom

"J’ai invoqué ton nom, Seigneur, des 
profondeurs de ma citerne. Et tu m’as 

entendu…”  Jé 3 : 55-56

notre espérance se trouve là, au-delà du 
voile, dans la présence de Dieu, sur le fonde-
ment de l’œuvre de Christ à la croix.

Dans la situation actuelle du monde et quelque 
soit notre situation personnelle, c’est dans la 
présence de Dieu qu’il faut demeurer, c’est 
dans sa communion qu’il faut rester, pour y 
puiser l’espérance et persévérer jusqu’au bout 
sans nous relâcher.

Ainsi : «Approchons-nous donc avec assurance 
du trône de la grâce, afi n d’obtenir miséricorde 
et de trouver grâce, pour être secourus dans 
nos besoins» (He 4.16).

«Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du 
sang de Jésus, une libre entrée dans le sanc-
tuaire par la route nouvelle et vivante qu’il a 
inaugurée pour nous au travers du voile, c’est-
à-dire de sa chair, et nous avons un Souverain 
Sacrifi cateur établi sur la maison de Dieu. Ap-
prochons-nous donc de Dieu avec un cœur sin-
cère, dans la plénitude de la foi…» (He. 10 : 19-22).

Pasteur Jacques
TCHOGHANDJIAN
Beaumont - Marseille

>>
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CORONAVIRUS

Le jour d'après

Suite à la crise sanitaire du Covid-19, le monde en-
tier a subi une période de confinement sans précé-
dent. Chacun pourra raconter ses découvertes et ses 
déboires durant tout ce temps. Il fallait, en tous les 
cas, travailler ou s’occuper à rentabiliser le temps 
perdu. En ce qui me concerne, l’occasion était idéale 
pour trier des milliers de photos et de documents, 
entassés pour certains dans des cartons depuis des 
dizaines d’années... Et c’est là que j’ai retrouvé un 
de mes sermons que j’avais préparé et présenté, il 
y a 30 ans, à l’Église Évangélique Arménienne d’Is-
sy-les-Moulineaux. Pour être franc, je ne me souve-
nais plus du tout de ce sermon.

Le titre du sermon était : «Quel culte pour demain ?». 
Je vais juste vous faire part de l’introduction que 
j’avais préparée à l’époque. 

«Imaginez un peu : un dimanche matin à 10h30, votre 
pasteur est dans son bureau (assis ou debout), la 
caméra est fixée sur lui. C’est en direct que le pas-
teur anime le culte pour ses paroissiens restés chez 
eux et branchés sur le canal de l’église. Vous êtes en 
pantoufles, assis dans votre salon et vous suivez le 
culte en direct. Imaginez un peu une autre possibilité. 
Le pasteur a enregistré le culte la veille et il le pré-
sente le lendemain, en différé, à l’heure du culte, le 
dimanche matin.»

Chers amis, j’ai voulu présenter ce témoignage en 
toute simplicité et en toute humilité. Il y a trente 
ans, il n’existait ni téléphone portable, ni internet, ni 
«zoom», ni aucune possibilité technique, pour une 
église locale, de communiquer avec ses paroissiens 
d’une telle manière. N’est-ce pas intéressant et sur-
prenant à la fois d’avoir imaginé un tel scénario ?

Revenons à notre actualité. Cet épisode du confine-
ment a prouvé nos limites dans tous les domaines. 
Il a aussi pointé du doigt les défaillances de notre 
monde, avec son lot d’incompétence, d’orgueil et 
d’auto - satisfaction. «L’orgueil précède la chute» 
nous rappelle la Bible (Proverbes 16: 18). Quant 

à l’Église de Jésus-Christ, il faut bien reconnaître 
qu’elle a été réactive, pleine d’imagination et perti-
nente dans son adaptation à cette nouvelle situation. 
En même temps, on réalise tous qu’on ne peut pas 
vivre la communion fraternelle uniquement en mode 
virtuel ou à distance. Ceci étant, soyons reconnais-
sants au Seigneur pour toutes les avancées techno-
logiques qui ont permis, en 2020, de compenser en 
partie les gênes causées par cette situation sanitaire. 
Quoiqu’il en soit, l’Église de Jésus-Christ ne doit pas 
s’éloigner de l’essentiel de sa mission: nourrir le trou-
peau et évangéliser. Tout le reste n’est que question 
d’équilibre et d´harmonie. Nos églises locales conti-
nueront certainement beaucoup de leurs services et 
activités comme par le passé. Il faudra aussi s’adap-
ter aux réalités sanitaires. Les églises locales devront 
«doser» ce qu’elles présentent pour leur public res-
treint et ce qu’elles souhaitent présenter à un public 
plus large.

Les moyens innovants de communication ne doivent 
surtout pas être un but en soi, mais une opportunité 
de témoignage complémentaire. 

La crise sanitaire, dans laquelle nous sommes en-
core aujourd’hui, a révélé la fragilité de nos connais-
sances. Au-delà d’un combat médical et sociétal, le 
vrai combat est spirituel. Comme le dit l’apôtre Paul, 
dans 2 Timothée 1: 12 «Je sais en qui j’ai cru». C’est 
pour cela que nous sommes confiants. Les hommes 
ont été dépassés par les événements ces derniers 
mois. Alors, n’oublions pas que le monde est entre 
les mains de Dieu. Et nous attendons avec foi le re-
tour de notre Seigneur Jésus-Christ, Celui qui nous a 
promis «d’être avec nous tous les jours jusqu’à la fin 
du monde» (Matt. 28:20).

Pasteur René LÉONIAN
Valence

Pouvait-on prévoir
une telle situation ?



Ne crains point... 
Je suis avec toi ! 

Ac. 18 : 9-11
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CIRCONSTANCES 
NOUVELLES
(après le déconfinement)

Crise : Optimisme 
ou inquiétude ? 

La pandémie du Coronavirus a 
déclenché des crises qui ont tou-
ché le monde entier : crise écono-
mique, crise financière, crise des 
valeurs, crise des vocations, crise 
de la foi, crise des couples, des 
familles, etc… 
La crise et la pression qu’elle a 
engendrées sont encore omni-
présentes. 
De quoi avoir des raisons d’être 
découragé, certes ! Mais égale-
ment, de quoi réfléchir afin de ti-
rer une leçon de cette crise. 
Quelles sont aujourd’hui, vos ap-
préhensions, vos inquiétudes, vos 
joies ? Comment vivez-vous ce 
temps présent ? 

Il est difficile de dire ce que l’ave-
nir nous réserve. Une chose est 
certaine, il y a comme une pres-
sion qui demeure encore, tant au 
niveau social, qu’économique, 
professionnel…
En tant que chrétiens, nous nous 
sentons solidaires de la société et 
nous sommes touchés par ceux 
qui nous entourent.
Ce qui est certain, c’est que ce 
temps de crise révèle ce qui est 
fondamental pour nous (les va-
leurs, les priorités … ). Société, indi-
vidus, églises, chacun doit en tirer 
les leçons essentielles ! 
La crise nous rappelle la légèreté 
et la superficialité des valeurs so-
ciétales qui nous influencent ! En 
cela, la crise peut être salutaire !

L'EXEMPLE DE PAUL 

Lorsque Dieu appelle Paul en 
mission, il part et annonce la 
Bonne Nouvelle dans un milieu 
oriental (Actes 13.1-16.5). 

Paul ne rencontre pas trop de dif-
ficultés culturelles et d’adapta-
tion, car c’est son milieu. Certes, 
il doit faire face à l’opposition des 
Juifs, ce qui est déjà suffisant. 
Mais, d’un point de vue culturel, il 
est à l’aise. Il fait des discours et 
on l’écoute ! 
 
Mais après cela, Dieu ferme les 
portes pour le conduire plus loin, 
à Troas, où Il lui parle en vision. 
C’est ainsi qu’il se rend à Phi-
lippes et Thessalonique. 
Mais tout ne va pas aussi bien qu’il 
le voudrait. Il doit fuir à Bérée, puis 
à Athènes, puis à Corinthe.
Paul est perturbé ! 
- À Athènes, on le traite de «beau 
parleur», de «discoureur». (Ac 
17.18) 
- À Corinthe, il se retrouve au mi-
lieu d’une ville prospère et cor-
rompue…
C’est alors qu’il a un moment de 
découragement. Pour beaucoup, 
il passe par une dépression. 

Remise en question 

Il est obligé de changer sa ma-
nière d’agir. Comme il le dit lui-
même, il s’est fait tout à tous. 
D’autre part, Paul regarde, écoute, 
observe… il s’intéresse à la société 
dans laquelle il se trouve. 
L’exemple de Paul est significatif 

Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit : 
"Ne crains point ; mais parle, et ne te tais point, 
car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi 
pour te faire du mal ; parle, car j’ai un peuple nombreux 
dans cette ville." Il y demeura un an et six mois, 
enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu…
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pour nous. 
- Sommes-nous à l’écoute des préoccupations de 
nos concitoyens ? 
- Adaptons-nous notre façon de présenter l’Évangile 
au contexte dans lequel nous vivons ? 
- Notre langage est-il compréhensible pour tous ? 

C’était un grand défi pour Paul, comme pour nous 
aujourd’hui ! 
Souvent seul dans cette nouvelle culture, Paul a eu 
beaucoup de mal. Il dira : «J’étais auprès de vous 
dans un état de faiblesse, de crainte et de grand 
tremblement» (1 Co 2.3).
Face à ce défi immense, Paul se sent faible. C’est 
pourquoi Dieu va s’approcher de lui, le réconforter, 
l’encourager .

L'ACTION DE DIEU 

Dieu est avec nous 

Dieu n’enlève pas les difficultés ! D’ailleurs, n’est-ce 
pas Lui qui a conduit Paul vers cette nouvelle desti-
nation ? 
Les difficultés sont là, et Paul va les affronter. Dans 
sa situation, il doit trouver la façon la mieux adaptée 
pour communiquer avec la population et pour an-
noncer l’Évangile. 
Paul n’est pas seul ! Dieu est avec lui ! L’Esprit de Dieu 
le conduit. Mais il y a des moments où sa présence 
n’est pas toujours perceptible ! 
Il passe par des moments de découragement. 
Dieu est également avec nous ! Mais en sommes-
nous vraiment conscients ? 
Présence de Dieu, avec toutes les conséquences 
que cela implique ! Mais aussi, bénédiction de Dieu 
sur nous et sur ceux qui nous entourent ! 

Dieu intervient concrètement 

Dieu peut intervenir d’une manière concrète, au 
moyen d’une vision !
Ces interventions concrètes de Dieu sont impor-
tantes. Elles ne sont pas systématiques, ni norma-
tives. Pourtant, je constate qu’hier comme aujourd’hui, 
Dieu s’approche parfois de nous, à des moments im-
portants de notre vie, pour nous encourager. 
Ces interventions de Dieu se font de manières bien 
diverses : parfois directement ou au travers de sa Pa-
role, parfois en nous envoyant un frère ou une sœur ! 
Chaque fois, son intervention est adaptée à notre 
personnalité. 
Pour Paul, Dieu utilise le langage de l’A.T., un langage 
familier qui fait partie de ses racines.
«Sois sans crainte» et «je suis avec toi» sont deux 
encouragements que Dieu à donnés plusieurs fois, 
en particulier dans des situations de changement, de 
défi comme doit les vivre Paul. 

Ainsi, grâce à ces paroles, Paul est encouragé, et 
peut poursuivre son travail.

CONCLUSION
APPLICATIONS PRATIQUES 

Exemple pour nous 

Nous sommes devant un défi similaire. 
Notre société bouge… 
Il est vrai que l’aventure avec Dieu est extraordinaire ! 
Mais le défi est d’autant plus grand !
Pourtant, Dieu nous demande d’être sels et lumières ! 
Nous devons donc être actifs dans notre société.

Certainement, nos Églises seront différentes dans 
10 ans. Notre manière de célébrer le culte changera 
peut-être ! 
Acceptons une remise en question, non pour nous 
conformer au monde, mais pour être présents dans 
le monde et en harmonie avec les préoccupations 
de nos concitoyens. 
Parlons, agissons, avec l’aide de Dieu ! Et annonçons 
la Bonne Nouvelle avec efficacité, dans le monde 
dans lequel nous vivons. 

Défi de l’Église 
Mais comment atteindre nos concitoyens ?
- En vivant notre foi sans complexe, d’une manière 
concrète face à ceux que nous côtoyons…
- En nous laissant conduire par le St Esprit. 

La crise révélatrice 

Des temps de crise, de changements ont toujours 
existé et nous en connaîtrons certainement d’autres 
encore ! Mais savons-nous tirer les leçons de ces 
crises ?
Elles nous posent la question de nos priorités ! 
Quelles sont les valeurs essentielles pour moi, celles 
auxquelles je tiens ?
En temps de crise, l’homme a besoin de se raccro-
cher à un fondement solide. Puisque les valeurs de 
notre société s’effondrent, notre vécu peut devenir 
alors un témoignage fort, conséquent avec nos va-
leurs chrétiennes... 

«Je suis avec toi»

Nous nous interrogeons peut-être, sur notre avenir.
Dieu est le même hier, aujourd’hui, éternellement ! Il 
a dit à Paul : «Je suis avec toi !».
Cette même promesse est pour nous aujourd’hui !
Dieu nous soutient, nous accompagne et nous aide à 
être ses ambassadeurs ! 
Ne craignons donc pas, ne nous décourageons pas ! 
Participons ensemble à la construction de son Église.

Pasteur Alain BÉDIKIAN
Sant-Loup - Marseille



Notre monde traverse actuellement une crise 
sanitaire sans précédent, aux conséquences 
humaines dramatiques avec des répercussions 
économiques et sociales importantes. La mon-
dialisation, le matérialisme, la perte des repères, 
l’absence d’espérance au-delà de cette exis-
tence, sont autant de facteurs qui ont pesé sur le 
caractère et l’ampleur de cette crise. 
En quelques mois, un virus, a totalement secoué 
l’ensemble de la planète. C’est dire la fragili-
té de nos systèmes humains que l’on croit trop 
souvent solides et im-
muables. En quelques 
jours, le monde a 
pris conscience de 
sa fragilité, de sa fi -
nitude. Certains ont 
été éprouvés dans 
leur santé physique 
et psychique, et se 
relèveront peut-
être diffi  cilement 
de cette situation 
inédite. D’autres ont eu l’occasion de prendre 
conscience de la vanité de la vie, de la futilité de 
tant de choses qui semblaient indispensables ! 
Cette prise de conscience sera-t-elle durable, 
ou passagère ? L’avenir nous le dira. Et nous, que 
retiendrons-nous de cette «pause» forcée ? Un 
peu plus de Sagesse d’en haut, je l’espère !
Je voudrais avoir, ce matin, une pensée pour tous 
ceux qui ont été et qui seront impactés par cette 
crise, ainsi que pour tout le personnel médical 
mis à rude épreuve ces jours-ci. Cette crise sani-
taire a malheureusement touché de nombreuses 
familles. Des êtres chers nous ont quittés pour le 
royaume de Dieu. Je voudrais avoir une pensée 
particulière pour toutes les familles endeuillées. 
Que Dieu les console dans l’assurance de la ré-
surrection.
Cette crise nous révèle le rapport particulier que 
nous avons avec la mort; à savoir, la peur de la 
mort. Celle-ci a réussi à «confi ner» chez eux 
des milliards d’êtres humains durant plusieurs 
mois ! Elle a réussi à mettre à l’arrêt la majeure 
partie de l’économie mondiale, à dépasser nos 
«savants» et nos gouvernants. Sans parler des 
risques de mesures liberticides qu’elle pourrait 
nous contraindre à prendre !
La crise sanitaire que nous traversons, a failli aus-
si donner un coup d’arrêt à la mission de l’Église. 

Pour la première fois de son histoire peut être, en 
France, toutes les églises ont dû fermer ! Sup-
primer leurs rassemblements, leurs célébrations, 
leurs cultes communautaires… Impensable ! La 
crise allait-elle avoir raison de l’Église ? Était-
ce la fi n du temps de l’Église ? Comme certains 
commentateurs le laissaient penser ? Comme les 
attaques portées à l’encontre des églises évan-
géliques auraient pu le laisser supposer ! Non ! 
Bien au contraire, par la grâce de Dieu, contre 
toute attente, l’Église a poursuivi sa marche en 

avant. Rapidement, 
elle s’est adaptée et a 
développé de façon 
prodigieuse une off re 
et une communication 
numérique sans pré-
cédent. En quelque 
mois, la Parole de Dieu, 
l’Évangile, a envahi les 
réseaux mondiaux ! 
Elle a traversé toutes 
les frontières, tous les 

murs de séparation entre les églises et leurs dé-
nominations. Du jour au lendemain on a vu fl eurir 
sur internet, des messes et des cultes d’églises 
voisines et lointaines. Des pasteurs, des prêtres 
se sont appelés, se sont donnés des conseils… 
Certes, cela ne remplace pas et ne pourra ja-
mais remplacer la vie réelle que nous attendons 
tous de reprendre avec impatience ! Mais qui sait 
quels sont les fruits que cette formidable explo-
sion mondiale de l’évangile donnera ; tous les 
bienfaits qu’elle aura pu apporter à des milliards 
d’être humains terrés chez eux, angoissés par la 
peur de la maladie et de la mort ? Qui sait quels 
sont les fruits que cette communion virtuelle 
«inter églises» mondiale donnera ? «Y a-t-il une 
chose que le Seigneur ne puisse faire ?» Non ! 
Dieu n’est jamais dépassé ! (Comme il ne l’a pas 
été face à l’âge avancé de Sara et d’Abraham - cf. 
Gen. 18. 14). Mais, ce «réveil» sera-t-il durable ou 
passager ? L’avenir nous le dira. Sauf que dans 
ce domaine, nous sommes responsables de 
cet avenir. Nous sommes «co-acteurs» avec 
Dieu, de l’avancement de son royaume dans 
ce monde, de ce que nous ferons demain. Et 
ce, individuellement et collectivement, au sein 
de notre Union comme au-delà en communion 
avec l’Église universelle.
Cette crise met devant nous un formidable défi , 
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«Y a-t-il une chose
que le Seigneur

ne puisse faire ?» 
(Gen. 18. 14)

90ÈME SYNODE DE L'UEEAF
Nous vivons aujourd’hui des temps particuliers, témoin, ce Synode en visioconférence, 
une première dans la vie de notre Union. Et je voudrais tout d’abord vous remercier 
d’avoir accepté d’y participer, malgré le caractère inhabituel et peut être frustrant de 
ce Synode. Je voudrais remercier chacun de vous pour votre engagement dans vos 
églises locales, dans nos associations, comme à la Commission Synodale. Je remercie 
aussi tous ceux qui ont travaillé pour l’organisation de ce Synode virtuel. 
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Chaque année, l'Union des Églises Évangéliques Armé-
niennes de France organise son synode lors du week-
end de l'ascension dans une des églises ou un des 
centres de vacances de l'Union.
Mais cette année, suite à la situation sanitaire, la com-
mission synodale a dû s'adapter car l'organisation en 
présentiel n'était pas envisageable.
Après de nombreuses réfl exions, nous avons décidé de 
maintenir la session administrative du Synode sur une 
demi-journée par vidéo-conférence.
Le challenge était assez grand car nous devions réunir 
plus de 50 personnes pour pouvoir partager les nom-
breuses informations de notre union et voter certains 
textes et le nouveau bureau de la Commission Syno-
dale.
Le gouvernement autorisant le vote électronique dû 
à la situation sanitaire en France, nous avons décidé 
de souscrire une off re de vote en ligne (https://elec-

tionrunner.com) qui nous a permis de réaliser tous les 
votes nécessaires par internet dans les temps.
Le synode a pu se dérouler de manière assez fl uide et 
tous les participants ont pu intervenir lorsqu'ils avaient 
une question ou un éclaircissement à demander sur ce 
qui était présenté.
Je remercie tous les membres de la commission syno-
dale et tous les conseillers qui ont accepté ce format et 
souhaite que le prochain synode puisse se dérouler en 
présentiel. La nouvelle commission synodale a totale-
ment renouvelé ses membres laïcs et va pouvoir pour-
suivre le travail engagé déjà depuis plusieurs années 
sur l'évolution de notre union.
Que Dieu garde cette nouvelle commission ainsi que 
tous les serviteurs de Dieu de notre union.

Anthony DER KRIKORIAN 
Ancien secrétaire de la Commission Synodale

une terrible responsabilité. C’est 
le temps de l’Église, le temps de 
l’évangile ! C’est le temps d’une an-
nonce sérieuse, pertinente, sereine, 
puissante, de l’Évangile, au-delà 
de nos clichés, de l’activisme, ou 
de notre «entre-soi» évangélique, 
de la seule recherche de notre 
épanouissement spirituel. C’est le 
temps de l’unité de l’Église, de la 
recherche de l’essentiel, le temps 
d’un témoignage commun, de la 
mort et de la résurrection de Jésus 
Christ, pour le salut du monde. C’est 
le temps d’une Église nouvelle, 
locale certes, avec son identité 
propre, mais aussi le temps d’une 
Église qui va au-delà de ses murs ! 
J’espère que notre Union parti-
cipera pleinement à ce témoi-
gnage commun, urgent, puissant 
de l’Évangile, dans ce monde en 
crise, en pleine confusion ; un 

monde qui découvre les limites 
du consumérisme à outrance et la 
fragilité de ce qu’il off re. J’espère 
qu’ensemble, nous relèverons ce 
formidable défi  que Dieu a prévu 
pour notre Union en particulier. 
Pour que nos églises, avec leurs 
identités propres, brillent chacune 
de l’amour de Dieu et permettent 
à beaucoup de le connaître. C’est 
le temps de l’Église, le temps de 
l’Évangile, le temps de partager 
cette bonne nouvelle !
Que ce Synode, que nos réunions 
des groupes de travail suite à l’au-
dit, de même que les Synodes à 
venir, puissent nous aider à relever 
ces formidables défi s, pour la gloire 
de Dieu. Que le Seigneur nous ins-
pire et nous dirige dans ce qui est 
bien, dans ce qu’il attend de nous, 
selon cette Parole du prophète Mi-
chée (6. 8) : «On t’a fait connaître, ô 

homme, ce qui est bien ; et ce que 
l’Éternel demande de toi, c’est 
que tu pratiques la justice, que 
tu aimes la miséricorde et que tu 
marches humblement avec ton 
Dieu». Justice, miséricorde, humi-
lité, trois points fondamentaux inti-
mement liés les uns aux autres que 
je nous invite à développer au sein 
de nos travaux.
«Y a-t-il une chose que le Sei-
gneur ne puisse faire ?» Non je 
ne crois pas, je crois que tout est 
possible à Dieu. Et je crois que c’est 
«dans le calme et la confi ance 
sera notre force !».

Pasteur Joël 
MIKAÉLIAN 
Président 
de l'Union
Issy-les-
Moulineaux

Une première dans la vie de notre union
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Départ du Pasteur Elie Jalouf
2010
2020

Nous remercions Elie et Annie 

pour les dix ans qu’ils ont passés 

avec nous. Nous avons connu 

des moments diffi  ciles et ils ont 

toujours été présents. Ils nous ont 

soutenus, encouragés et ont prié 

pour nous et nous l’avons ressenti. 

Nous sommes tristes et regrettons 

leur départ, mais nous savons que  

Dieu va les accompagner dans leur 

nouvelle mission.

Que Dieu vous accompagne.

Daniel et Nathalie B.

Entrez par la 
porte étroite

VALENCE

Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me 
présenter. Je m’appelle Jean-Claude Boyadjian. 
Je tiens beaucoup à mon prénom arménien 
«Schawarch».
Il m’a été donné par mon père en mémoire de 
Schawarch Minassian fondateur du journal HA-
RATCH premier quotidien d’Europe en langue 
arménienne.

Je suis né à VALENCE en 1947. J’ai passé mon 
enfance dans une famille où Jésus Christ avait 
toute sa place. Ma grand-mère paternelle priait 
plusieurs heures par jour. Elle s’assurait que 
j’avais bien fait ma prière avant de me coucher… 
Mon père était apostolique, ma mère catho-
lique et ma grand-mère protestante. Elle fré-
quentait assidûment l’Église Maranatha. Dieu et 
Jésus Christ nous habitaient.

Mon adolescence fut très courte. En eff et j’ai 
perdu mon père à l’âge de 17 ans. Il a fallu faire 
face à une situation préoccupante en partici-
pant à la contribution fi nancière de notre foyer.

Ma vie d’adulte a été consacrée au travail (en 
dirigeant pendant près de 30 ans la Société 
d’Expertise Comptable Henri Siranyan) et pa-
rallèlement en consacrant beaucoup de temps 
aux associations culturelles ou sportives armé-
niennes. Je me suis donc éloigné quelque peu 
de la vie spirituelle...

Et cela, jusqu’au jour où j’ai rencontré ma 
femme, ma petite étoile que vous connaissez 
tous, ASTRIG. Elle m’apporta, la stabilité, l’assu-
rance, la confi ance et la joie.
Je fréquentais donc notre Église à l’occasion 
des mariages et des enterrements mais aussi, 
suite à l’invitation d’Astrig, pour venir écouter 
une louange et le message d’un Pasteur.

En août 2017 nous sommes partis en vacances 
en Bretagne accompagnés de mon neveu et 
de son épouse. Merveilleux séjour... jusqu’au 
drame que nous avons vécu.
Dans la confusion entre un rond-point et un 
croisement j’ai refusé une priorité à droite et ce 
fut dans un bruit assourdissant, un choc d’une 
violence inouïe, plusieurs tonneaux... et puis 
un silence... j’appelais Astrig... aucune réponse 
dans un premier temps, l’angoisse et enfi n sa 
voix... : "je vais bien".
La police, les pompiers, le Samu, les am-
bulances... direction l’hôpital de ST BRIEUC. 
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«Ce n’est qu’un au-revoir»
Nous voilà arrivés au terme d’un parcours avec la famille Jalouf. Il y 
a eu toutes sortes de chemins parcourus : des lignes droites et des 
tronçons de routes plus accidentées.
On s’est aff ronté pour choisir le meilleur parcours. On est revenu 
enrichi d’expériences, ayant vécu ensemble des moments forts. Ce 
n’est pas la fi n du voyage, ce n’est que la fi n d’une étape. Ayant un 
même père, nous restons frères et sœurs. Nous vous remercions.

Lina M.

Lorsque je suis arrivée il y a 
4 ans, j’ai été très marquée 
par la foi d’Elie et par sa 
confi ance en Dieu, quelles 
que soient les circonstances.
Il vit ce qu’il dit. Son regard 
paisible, bienveillant et 
joyeux m’a beaucoup 
touchée. Il dégage une 
grande paix et une profonde 
humilité.
Ce que je retiens 
essentiellement, c’est 
l’importance qu’il donne à la 
prière et cela m’a beaucoup 
interpellée.

Marilène E.

Elie a été pour nous un père spirituel. Il nous a édifi és et a pris soin de nous pendant les bons moments et lors des diffi  cultés.Il n’y a pas de mots pour le remercier. Sa récompense est auprès de Dieu. Qu’il soit béni là où Dieu le place avec sa famille.

Seila D.

Quelques contusions, quelques 
bleus et égratignures pour mes 
3 passagers. Pour moi, absolu-
ment rien. 

Je me suis souvenu que dans 
les années 70 j’avais eu un acci-
dent identique en étant passa-
ger... mais toujours sans aucune 
contusion. Alors j’ai commencé à 
penser que la main de Dieu nous 
avait préservés. Mais je me disais : 
"pourquoi Dieu ne m’a t'il pas em-
pêché de commettre cette faute 
qui a provoqué l’accident plutôt 
que de protéger ma vie et celles 
de mes passagers ?" Je crois 
comprendre maintenant que 
c’est une épreuve qu’il m’avait 
envoyée pour me réveiller.

J’en viens à cette journée par-
ticulière du 22 mai 2019. J’avais 
appris que le Pasteur Georges 
Dabbo était invité l’après-midi à 
l’Église Maranatha. C’est moi qui 

ai demandé à Astrig : "Je souhaite 
que l’on aille écouter le Pasteur". 
En eff et j’ai écouté son sermon 
sans décrocher une seule se-
conde mon attention. À l’issue 
de cette prédication le Pasteur 
Louder Nassanian vint vers moi 
et prit mes deux mains entre les 
siennes. Il m’a parlé, et je suis in-
capable de me souvenir des pa-
roles qu’il a prononcées, mais j’ai 
éclaté en sanglots dans ses bras. 
Il m'a demandé si j’acceptais Jé-
sus-Christ comme mon Sauveur 
et je lui ai répondu OUI.
Le soir nous sommes allés dans 
notre Église pour continuer cette 
merveilleuse journée. J’ai appris 
par le Pasteur Dabbo, que ma 
belle-mère lui avait demandé de 
tout tenter pour que ses gendres 
acceptent l’amour de Dieu. Le 
samedi de la même semaine j’ai 
rencontré le Pasteur Gilbert Léo-
nian à Paris. Il a dit qu’il avait parlé 
de moi au Pasteur Dabbo avant 

qu’il ne m’ait rencontré à Valence 
et que par ailleurs ma mère avait 
demandé à Gilbert qu’il fasse 
tout ce qui était en son pouvoir 
pour me convaincre d’accepter 
Jésus-Christ. Pour moi, j’en suis 
convaincu, tout cela n’a été pos-
sible qu’avec la volonté du Saint 
Esprit. Depuis ce jour j’étudie 
quotidiennement la Bible.

Je voudrais remercier particuliè-
rement notre Pasteur Elie Jalouf 
de m’avoir accompagné dans 
cette préparation du Baptême, 
d’avoir répondu à toutes mes 
questions et interrogations et de 
m’avoir donné son amour frater-
nel Je voudrais y associer son 
épouse Annie pour toute l’aide 
qu’elle m'a apportée. Sachez que 
je vous regretterai.
Je sais que le chemin sera diffi  -
cile mais, avec l’aide de DIEU, j’y 
parviendrai. Et par ce baptême je 
m’engage à servir le Seigneur au 
sein de cette Église.

Et pour fi nir je vais vous lire dans 
Mathieu 7 les versets 13-14 : «En-
trez par la porte étroite ; en 
eff et, large est la porte et spa-
cieuse la route qui mènent à la 
perdition. Nombreux sont ceux 
qui s’y engagent. Mais étroite 
est la porte et resserré le sentier 
qui mènent à la vie !»

Jean-Claude BOYADJIAN
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Changements
au sein de l'Union
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Une nouvelle page se tourne 

dans mon ministère. Depuis que 

nous avons pris, mon épouse 

Marion et moi, la décision de 

quitter les églises évangéliques 

arméniennes de France, nous 

nous sommes rapprochés de 

l’union des Églises libres de 

France, au sein de laquelle j’ai 

été accepté comme pasteur. 

On m’a ensuite proposé le poste 

pastoral au sein de l’Église libre 

de Nîmes. Après un temps de 

discussions et de rencontres 

avec l’Église (malheureusement 

un peu perturbée par la crise sa-

nitaire), nous avons pu confi rmer 

notre désir de rejoindre cette 

Eglise, et au travers d’un vote 

en A.G les membres de l’Église 

ont pu valider ma venue comme 

pasteur. Je deviendrai donc 

pasteur de l’Église Évangélique 

Libre de Nîmes à partir de Sep-

tembre. 
Cette nouvelle page qui se 

tourne ne me fait pas pour autant 

oublier tout ce que j’ai eu l’occa-

sion de vivre au sein des Églises 

évangéliques arméniennes, et 

pas seulement depuis le début 

de mon ministère. Cette union a 

été le lieu de mon éveil à Dieu, 

de ma conversion, de la récep-

tion de mon appel. Cette union 

est celle qui m’a soutenu dans 

mes études de théologie et m’a 

permis de débuter mon minis-

tère pastoral et je lui en serai 

toujours reconnaissant.

Mon ministère et notre vie se 

passeront donc désormais à 

Nîmes pour les années à venir. 

Merci de prier pour notre adap-

tation dans cette nouvelle ville 

et cette nouvelle église, et mon 

ministère encore naissant. 

Pasteur Timothé DANIEL

N
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Les années passent et ne se ressemblent pas 

forcément. Lorsque Dieu nous a appelés à son 

service, nous ne savions pas qu’il avait prépa-

ré un tel chemin pour nous. Après ma forma-

tion biblique et théologique, nous avons eu 

le privilège de servir, à partir de 1974, dans le 

cadre des Églises Évangéliques Arméniennes 

de Lyon et Issy-les-Moulineaux. Par la suite, 

nous avons été envoyés en Arménie et en 

Eurasie, de la part du Conseil Mondial Évan-

gélique Arménien et de l’AMAA. En 2011, nous 

sommes rentrés en France, où avons servi 

dans l’église d’Alfortville. Puis nous sommes 

allés au Canada, puis en Grèce et jusqu’en 

Uruguay. Nous n’entrons pas dans le détail 

d’autres engagements que nous avons eus 

dans l’œuvre de Dieu parmi les Arméniens et 

les non Arméniens.

L’Union des Églises Évangéliques Armé-

niennes de France nous a demandé de servir 

à partir du 1er sep-

tembre dans l’Église 

de Valence pour une 

période d’un an. Nous 

sommes disposés à 

être utile à cette église. Nous allons certaine-

ment être enrichis par l’expérience de l’église 

et de ses paroissiens. Nous sommes là pour 

écouter, apprendre et être témoins des mer-

veilles de Dieu dans cette église, où un  grand 

nombre de pasteurs et de laïcs ont apporté 

leurs pierres à cet édifi ce spirituel. Nous es-

saierons, en toute humilité, mais avec convic-

tion, de partager notre expérience sur la « rai-

son d’être » de l’église de Jésus-Christ : une 

église où il fait bon se retrouver pour louer le 

Seigneur, se fortifi er dans l’enseignement des 

Écritures et accomplir sa vocation, communi-

quer l’évangile du salut en Jésus-Christ.

Pasteur René et Sylvie LÉONIAN
V
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Les églises de Valence et de 
Montélimar ont connu bien des 
serviteurs et, si Dieu le veut, elles 
en connaîtront bien d’autres, et 
ce jusqu’au retour du Seigneur. 
Les rôles de chacun sont com-
plémentaires, utiles et dirigés par 
Dieu. Ce qui compte et ce qui de-
meure, c’est l’église, aussi bien 
dans sa globalité que dans sa lo-
calité par rapport au serviteur qui 
en a la charge pendant un certain 
temps.

Dieu nous fait la grâce d’utiliser 
chacun de nous dans l’église, 
mais c’est Lui qui la bâtit, c’est Lui 
qui conduit et Il promet même 
que «les portes du séjour des 
morts ne prévaudront pas contre 
elle». (Mt 16 : 18)
C’est sur la base de notre foi que 
nous sommes sauvés, cette foi qui 
a pour solides fondements la Pa-
role et la puissance de Dieu. Dès 
la Genèse, Dieu s’engage dans un 
combat contre les forces du mal, 
et l’inconstance de notre chair, 
dans le but de sauver l’homme. 

Le Seigneur est intervenu avec 
amour, puissance, persévérance 
et sagesse, et il a envoyé Son Fils 
pour nous élever dans le royaume 
de lumière. 
Jésus est venu pour nous faire 
connaître le Père et nous élever 
en Son ciel.

Le message du salut, qui est sans 
cesse rappelé par l’église, est 
essentiel. Dieu nous apporte de 
l’aide sans se lasser, en nous par-
donnant, en nous relevant pour 
nous faire vivre une vie selon Ses 
valeurs, Ses désirs, Ses voies… 
Un théologien a d’ailleurs dit un 
jour ceci : «Quand l’homme es-
saie de trouver des solutions par 
lui-même il fi nit par souff rir et faire 
souff rir ses semblables».

L’église, c’est donc le fruit de la 
puissance de Dieu pour nous 
sauver et nous aider à vivre une 
vie selon Lui, pour accomplir un 
service qui Le glorifi e. Que cette 
puissance, qui agit en nous par le 
Saint-Esprit, rencontre des cœurs 

qui aiment, et qui persévèrent en-
vers et contre tout dans cet amour 
fraternel.
Soyez donc toujours conscients 
de votre privilège et confi ants, car 
si le Seigneur est pour Ses en-
fants, qui sera contre eux ?
Après des siècles de patience le 
Sauveur a été envoyé, et l’église 
est née. L’église de Dieu est tou-
jours là, et c’est elle qui prévaut. 
Jésus sera prés d’elle, et avec 
elle tous les jours, jusqu’à la fi n du 
monde. Il l’a promis ! Qu’après des 
siècles de patience, l’église soit 
pleinement avec Lui pour l’éterni-
té, belle et parfaite !

Que ce soit dans notre vie per-
sonnelle, comme dans notre vie 
communautaire qui va connaître 
des changements importants 
cette année, nous pouvons donc 
compter sur la fi délité et la puis-
sance du Seigneur.

Pasteur Elie JALOUF 

"J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n’est pas celui qui plante qui est 
quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose 
ne font qu’un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur." (1 Co 3: 6-8)

Pasteur Pierre et Nicole LACHAT
Je m’appelle Pierre Lachat, je suis originaire de la 
région parisienne et mon épouse, Nicole, est de 
Nice. J’ai accepté le Seigneur à l’âge de 12 ans, et 
Nicole à 17 ans. L’un comme l’autre avons perçu 
l’appel de Dieu et avons voulu consacrer notre vie 
à son service. J’ai servi dans diff érents ministères, 
dans la musique, bien sûr, mais aussi en tant que 
pasteur dans une équipe pastorale, et même en 
tant que traducteur dans l’équipe de Billy Graham 
à Paris, en 1985 et 1986. Nicole, de son côté, était 
assistante pastorale et organisait les camps et les 
colonies tous les étés. 

Après notre mariage en 1990, nous avons passé 7 
ans dans la banlieue nord de Paris, avant de dé-
ménager dans la Drôme avec nos deux enfants, 
dans un premier temps à Livron, puis à Montélimar. 
Nous sommes engagés depuis 13 ans dans l’Église 
de Montélimar. 
Suite au départ de notre pasteur Elie Jalouf, il m’a 
été demandé d’eff ectuer un mi-temps dans l’Église 
de Montélimar. Mon ministère itinérant de chan-
teur évangéliste connaissant une baisse d’activi-

té (accentuée 
par les derniers 
événements), il 
nous a semblé 
opportun d’aller 
ensemble dans cette direction. Le défi  est impor-
tant car le calendrier des concerts et des tournées 
est toujours irrégulier et la gestion de 2 mi-temps 
est un défi  délicat à relever. Par exemple, en ce 
moment, la préparation d’un nouvel album de-
mande beaucoup de temps et d’énergie. 
La santé de mon épouse Nicole est très fragile, elle 
lutte contre la maladie de Lyme au stade avancé 
(chronique). Son investissement dans l’Église est 
souvent limité à des appels téléphoniques et des 
messages sur What’sApp ou des textos. Mais elle 
garde toujours à cœur la prière, l’encouragement 
et l’accompagnement de ceux qui en ont besoin, 
dans la mesure de ses possibilités. 
Nous apprécierions vos prières pour cette nouvelle 
étape de notre vie ainsi que pour toute l’Église de 
Montélimar qui s’apprête à vivre une situation iné-
dite jusqu’alors.
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Je m’appelle Emmanuel Vi-

rabyan et je suis né en Arménie 

il y a 36 ans, je suis marié à Ani 

et nous sommes tous les deux 

d’origine arménienne.

Nous avons trois fi lles Elisa, Es-

ther et Emma. Après avoir fait 

plusieurs voyages pour suivre 

ma famille, par la force des 

choses, je suis arrivé en France 

en 2003. Mon épouse et moi 

avons un parcours assez simi-

laire et nous avons expérimenté 

la grâce et la fi délité de Dieu à 

multiples reprises dans nos vies. 

L’appel au ministère s’est fait 

dès le début de ma conversion 

en 2001. Mais le Seigneur était 

patient envers moi, car je suis 

entré offi  ciellement dans le mi-

nistère pastoral en 2008. 

Après des années de services 

dans le sud de la France à Pau 

au sein de l’église le Phare et 

avec la communauté armé-

nienne nous sommes venus 

poursuivre notre ministère dans 

la région parisienne à Clamart 

en 2015. 
Ani et moi-même sommes ra-

vis de cette collaboration avec 

nos frères et sœurs de l’Union. 

À vrai dire notre collaboration 

existe déjà depuis longtemps. 

Nous avons commencé avec 

les églises arméniennes de 

Belgique avec le Pasteur Sar-

kis Pachaian et nous avons une 

histoire à raconter ensemble. 

Quelques dates importantes : 

le Pasteur Joël Mikaélian a bap-

tisé Ani en 2010. En 2015, nous 

avons participé au mémorial 

du génocide arménien avec le 

thème «l’amour est plus fort 

que la haine» organisé par le 

Pasteur Gilbert Léonian à Mar-

seille. Et en 2014 nous avons fait 

connaissance avec les Pasteurs 

Georges Dabbo et Samuel Al-

barian à l’occasion de notre 

passage à Montréal. Nous en 

gardons de très bons souvenirs. 

Alors oui la collaboration conti-

nue et notre histoire se poursuit 

avec Jésus. 
Pour terminer je tiens à remer-

cier tous les pasteurs, les frères 

et sœurs des églises de l’Union 

pour l’accueil, pour la confi ance 

accordée à notre égard pour le 

ministère sur l’église d’Arnou-

ville. Nous prions notre Père 

Céleste pour une année bénie 

sous son regard pour toutes les 

églises de l’Union. 

Pasteur Emmanuel

et Ani VIRABYAN
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Je rends gloire à Dieu pour les miracles qu’il a 
accomplis dans ma vie.
Je suis né en 1979 à Vanatzor, en Arménie. 
J’avais 9 ans lorsque eut lieu le tremblement 
de terre. Plusieurs villes furent rayées de la 
carte. La ville de Vanatzor ne fut que par-
tiellement sinistrée. En l’espace d’un instant 
nous avons eu l’impression que la vie s’était 
arrêtée. À la même période, à cause du confl it 
du Karabagh, l’Arménie était en guerre contre 
l'Azerbaïdjan. Ce furent des années froides et 
ténébreuses. 
J’avais 11 ans lorsque, par l’intermédiaire de 
mon frère, j’ai fait la connaissance de l’Église 
Évangélique Arménienne que j’ai commencé 
à fréquenter. À cette époque, le Pasteur était 
René Léonian.
À l’âge de 18 ans, j’ai accompli mon service 
militaire au Karabagh. J’étais chargé de sur-
veiller la frontière avec l'Azerbaïdjan. Plusieurs 
de mes collègues d’arme furent blessés, et 
quelques uns sont morts.
À l’âge de 20 ans, j’ai terminé mon service mi-
litaire. À mon retour, j’ai continué à participer 
aux activités de l'église.

En 2001, le Pasteur Gilbert Léonian m’a bapti-
sé dans les eaux du Lac Sévan. Cette même 
année, je me suis inscrit à la Faculté théolo-
gique de nos Églises, à Yérévan. 
En 2003, je me suis marié avec Nelly Khara-
dian. En 2005, notre fi lle Mariam est née.
Dès 2000, je me suis mis au service de l’église 
de Vanatzor et aussi d’autres églises d’Armé-
nie, en œuvrant parmi les enfants, les adoles-
cents et les jeunes, sans oublier les adultes.
En 2014, nous sommes arrivés en France. 
De 2015 à 2020, j’ai servi l’Église d’Arnouville.
Le Pasteur Joël Mikaélian, Président de 
l’Union, m’a demandé d’exercer à partir de 
septembre 2020 un ministère pastoral à mi-
temps, au sein de l’Église d’Arnouville.
Je me sens honoré de cette confi ance.

Pasteur Seyran
et Nelly ASULYAN
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Le Seigneur a appelé 
Georges Kasparian dans son royaume

MARSEILLE

Georges était partout là où il se devait 
d’être.
Discrètement, là où il y avait quelque 
chose à faire, une pierre à ajouter, une 
pierre à faire grandir, il l’a fait. Il a em-
ployé ses compétences données par 
le Seigneur au service du Seigneur. 
Dans quel domaine ? Manuel, matériel, 
spirituel. Toujours quelque chose à ap-
prendre  ! Georges était pédagogue, il 
était aussi élève, disciple. Recevoir pour 
donner.

Il avait un beau métier, enseignant, mais 
son métier de cœur était de servir le 
Seigneur et d'apprécier l’existence, la 
vie sur la terre. Il aimait tout simplement 
vivre et, vivre sainement en recevant et 
en profi tant des bienfaits de la vie. Les 
dons que le Seigneur procure à celui 
qui le cherche, à celui qui l’écoute, à 
celui qui se nourrit de sa parole. Tous 
les matins Georges prenait son temps 
avec le Seigneur et lisait la Parole et la 
méditait. Il savait s’instruire, se cultiver, 
se former, et se nourrir pour donner en 
retour et particulièrement aux jeunes. 
"C’est l’avenir" disait-il  ! Il regardait tou-
jours en avant.

Il savait où mettre une virgule : respirer 
et continuer. Il aimait la vie, il aimait vivre 
les minutes, les secondes que le Sei-
gneur donne. 

Pourquoi le Seigneur l’a repris si vite ? 
Georges qui avait tant encore à faire, à 
donner, à transmettre. Dans notre in-
compréhension, faisons confi ance au 
Seigneur qui donne le pain de vie. 

Ce pain qu’il allait acheter tous les ma-
tins pour se nourrir et nourrir ceux qui 
avaient faim de la vraie vie et mainte-
nant il a la vie en abondance.

Jésus dit : «Je suis le pain de vie…» Jean 
6 v. 35. Georges a pris ce pain tous les 
jours, ce pain et non pas un autre pain, 
il se nourrissait bien et il nous donne un 
bon exemple à suivre. 

Chers amis de la Fontanelle,

Je suis très touchée et je viens vous remercier de tout cœur 
pour ce bel olivier, symbole de paix et de sagesse. C’était 
Georges !
Beaucoup d’entre vous ont connu Georges avant moi et parti-
culièrement ceux de St Antoine.
La Fontanelle, il y est né, et c’était sa 2ème femme (comme je 
disais en blaguant et riant) Il aimait y aller, c’était son havre 
de paix, une autre respiration pour lui. Il y était bien là-bas, et 
cette dernière fois il se languissait d’y aller !
Le Seigneur l’a appelé, il est entré dans la joie de son maître.
Trop tôt pour nous. Georges pédagogue, éveilleur, instruc-
teur, formateur, enseignant etc… Il voulait transmettre son 
savoir et transmettait son savoir avec envie, avec joie, à qui 
voulait sans l’imposer.
Il aimait la jeunesse, c’est la relève, c’est l’avenir !
Il prenait soin de ce que le Seigneur a donné à l’Homme, le 
matériel, le spirituel…
Georges n’est plus là, et j’ai envie de l’’appeler comme s’il allait 
venir ! Il reste dans nos cœurs.
Nous sommes tous choqués. Que veut dire le Seigneur ? Tant 
de questions sans réponses aujourd’hui. Peut-être auront 
nous des réponses ?
Merci encore pour vos messages, vos attentions, vos prières.

Elisabeth

Merci...
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J’ai rencontré, pour la première 
fois, le Pasteur Movses Janba-
zian, le 2 Juin 1987, à New Jersey. 
La même année, il a été nommé 
directeur exécutif de l’Associa-
tion Missionnaire d’Amérique 
(AMAA), en remplacement du 
Pasteur Kirakos Tchopourian.
Il m’a immédiatement fait une 
forte impression et a eu un gros 
impact sur moi.
La première vision qu’il m’a trans-
mise, a été que l'Union Évan-
gélique Arménienne de France, 
forme la «Fédération Évangé-
lique arménienne d'Europe».
Cette vision est devenue une 
réalité 20 ans plus tard, en Mai 
1998, lors de la création de ce 
comité à Issy-les-Moulineaux.
En Mai 1988, il a participé pour la 
première fois à notre Synode de 
France dans la ville de Valence.
La même année, le 7 Décembre, 
a eu lieu le douloureux tremble-
ment de terre à Spitak. 
En Avril 1989, il faisait partie de 
la délégation du Conseil Mon-
dial Évangélique Arménien, qui 
a visité l’Arménie, suite au trem-
blement de terre. Le Pasteur Da-

niel Sahagian, qui représentait la 
France, a crée à cette occasion 
l’association humanitaire «Espoir 
pour l’Arménie». 
Notre première coopération a eu 
lieu avec le Pasteur Janbazian, 
du temps de l’Union Soviétique, 
en Août 1990, lors de la première 
colonie de vacances à Parvana, 
dans la région de Dzargatzor. 
Pour cela, nous avons uni notre 
vision et nos forces.
Un dernier souvenir remonte aux 
1er et 2 Juillet 1996, à Paris. Cette 
année là, l'Église Évangélique Ar-
ménienne fêtait à Issy les Mouli-
neaux les 150 ans de sa création, 
qui a eu lieu le 1er Juillet 1846 à 
Istanbul. C'était la première fois, 
après le génocide, que se réunis-
saient 750 participants d’Arménie 
et de 15 pays de la diaspora. Ce 
furent des moments émouvants. 
Ce rassemblement se termina 
avec un culte d’actions de grâce. 
Un festival UCJA de chants et de 
musique, le concert de la cho-
rale LARK de Los Angeles.... ont 
clôturé la journée du samedi. 
Parallèlement, une exposition 
de peintures a rassemblé les ar-

La vie est un mystère. En tant que croyants, nous rece-
vons la vie comme un cadeau de Dieu. Et nous sommes 
persuadés que chacun d’entre nous est unique et qu’il 
a de la valeur aux yeux de Dieu. 
La Bible nous dit : «Souvenez-vous de vos conducteurs 
qui vous ont annoncé la parole de Dieu» (Hébreux 13:7). 
Aujourd’hui, nous voulons nous souvenir du Pasteur 
Movsès Janbazian qui nous a quittés il y a déjà 20 ans. 
Je l’ai rencontré pour la première fois en mai 1988, lors 
du synode annuel de nos églises évangéliques armé-
niennes à Valence. Nos chemins ne se sont plus quittés 
jusqu’à sa mort, le 25 septembre 2000. Il a été, avec 
d’autres, un instrument de Dieu pour me guider dans 
un ministère pastoral et missionnaire en Europe, en Ar-
ménie et dans les pays de l’ex-URSS. 
En tant que Directeur exécutif de l’AMAA (Association 
Missionnaire Arménienne d’Amérique), il a eu la vision 

des Églises Évangéliques Arméniennes au niveau 
mondial. Il a été l’homme providentiel pour orchestrer 
le secours humanitaire et spirituel à l’Arménie, tout par-
ticulièrement après le séisme du 7 décembre 1988. 
Son action est restée inachevée. 
Mais Dieu est fi dèle, d’autres ont pris le relais. La per-
sonnalité du Pasteur Movsès Janbazian a infl uencé 
beaucoup de personnes. Son impact a débordé au-de-
là des Églises Évangéliques Arméniennes. 
Par ces quelques mots, nous souhaitons adresser un 
message aux jeunes générations : «qui prendra la 
suite ?» Dieu cherche des jeunes fi dèles, prêts à an-
noncer le salut en Jésus-Christ à toutes créatures. Qui 
répondra «présent» à cet appel ?

Pasteur René LÉONIAN
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2000 - 2020
Pasteur Movses Janbazian
Un Vartan du 20ème siècle

"Après la mort de Moïse, serviteur 
de l’Eternel, l’Eternel dit à Josué, 
fi ls de Nun, assistant de Moïse : 
Moïse, mon serviteur, est mort ; 
maintenant, lève-toi, passe ce 
Jourdain, avec tout ce peuple, pour 
entrer dans le pays que je donne 
aux enfants d’Israël." Jos 1 : 1 – 2



tistes : Lucie Janjigian, Armis, Margrit Manissian, 
Jacques Mikaëlian.
Le Samedi 1er Juillet a eu lieu l’inauguration du 
«khatchkar» dans le jardin de l'Église Évangé-
lique Arménienne d’Issy-les-Moulineaux. Le Pas-
teur Janbazian s’est beaucoup investi afi n que 
cet événement inédit soit un succès, avec l’aide 
de Dieu. C’est lui qui a été l’architecte de cet an-
niversaire fructueux.
Il a été un Moïse, dont la vision a donné naissance 
au large champ d’actions des Églises Évangé-
liques Arméniennes dans le monde, préparant 
ainsi de nouveaux Josué.

Il a été un Vartan du 20ème siècle, afi n que nous 
gardions d’une façon ardente et éveillée notre 
vie patriotique et notre identité chrétienne.

Je prie, pour que le Seigneur continue de bénir 
son souvenir et qu’au 21ème siècle, à l’image de 
sa vision et de son service, Dieu appelle et forme 
de nouveaux ouvriers fi dèles à l’exemple de son 
serviteur.

Pasteur Gilbert LÉONIAN 
Alfortville
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Le concept de dignité humaine n’a 
pu éclore que parce que le chris-
tianisme a développé la notion de 
personne. Si la dignité de la per-
sonne humaine est aujourd’hui le 
premier principe défendu par nos 
démocraties, elle l’est en vertu 
des enseignements d’un homme 
qui a vécu il y a 2000 ans et qui fut 
pour son temps un véritable révo-
lutionnaire. A sa suite les premiers 
chrétiens ont prôné la valeur et 
l’égalité absolue de toute vie hu-
maine à une époque où cela était 
impensable : «Il n'y a plus ni Juif 
ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni 
homme libre, il n'y a plus ni homme 
ni femme, car vous tous, vous êtes 
un en Jésus-Christ.» Galates 3:28. Il 
est important de rappeler cet hé-
ritage.
En tant que Pasteur et consultant 
en prévention urbaine, la Bible est 
mon principal guide professionnel 
car elle contient le plus fort des 
enseignements sur la vie : chaque 
être humain est fait à l’image de 
Dieu et à une valeur intrinsèque qui 
doit être sauvegardée et chérie.
Après avoir regardé la vidéo eff roy-
able montrant la mort de George 
Floyd, je suis resté comme hébé-
té. J’ai ressenti personnellement la 
souff rance, l’étouff ement, l’humi-
liation de George Floyd. J’ai vécu 
sa mort par transfert, cela aurait 
pu être moi, mon fi ls, mon frère… 
compte tenu de mes origines et 
de mon histoire. Être victime de 
discrimination peut vous impri-
mer un logiciel de violence dont 
il n’est pas aisé de se départir. Le 

traumatisme est bien là. Il ne gué-
rit jamais tout à fait. Et à la faveur 
des événements, d’un retour sur 
le passé, d’une réfl exion sur l’His-
toire, il ressurgit. Il faut alors faire 
appel à ce qu’il y a de meilleur en 
soi pour ne pas sombrer dans un 
désir de vengeance primaire, une 
pensée racialiste et sommaire. Il 
en va de même à l’échelle de la 
France. Dans le contexte actuel 
d’appauvrissement de la pensée, 
d’inculture et d’idéologies, il faut 
rétablir et rappeler le socle édu-
catif et culturel qui fonde notre 
nation. Réaffi  rmer les valeurs fon-
damentales et les principes qui 
constituent notre histoire et notre 
civilisation. Nous souff rons d’une 
ignorance crasse, pourvoyeuse d’a 
priori, de récupération idéologique 
sous couvert d’une bien-pensance 
manipulatrice.
Adama Traore est mort après 
une interpellation. Et l’émotion se 
conçoit bien. Le 3 janvier 2020 Cé-
dric Chouviat est aussi mort après 
une interpellation. De même que 
Philippe Ferrières le 23 mai dernier. 
Ils étaient blancs. Ont-ils été vic-
times de racisme ? Doit-on-défi nir, 
dans les équipes de ces interven-
tions malheureuses l’origine com-
munautaire de chaque policier ? 
Doit-on rentrer dans ces considé-
rations ? Est-on sérieux ? La police 
est une institution républicaine qui 
ne regarde pas l’origine ethnique 
des français qu’elle recrute et c’est 
heureux !
Alors pourquoi leur mort ne sus-
cite-t-elle pas la même mobilisa-

tion ? Parce qu’elles ne sont pas 
instrumentalisées.
Comment les media et certains 
politiques osent-ils entrer dans 
le jeu dangereux d’une poignée 
de personnes qui, pour la plupart, 
sont mues par l’émotion, tandis 
qu’une minorité profi te de leur 
naïveté, pour ne pas dire de leur 
bêtise, à des fi ns politiques. Les 
conséquences en seront drama-
tiques. Le risque est celui d’une 
guerre civile.
Résistons à cette manipulation 
mondiale visant à faire progresser 
un totalitarisme nihiliste d’extrême 
gauche. Fléchir le genou et dire 
"black lives matter", même si cela 
part d'une bonne intention, c'est se 
soumettre à une idéologie dont le 
socle est la division communau-
taire avec laquelle l’histoire de la 
France n’a rien à voir. Alors com-
battons cette police de la pensée. 
Travaillons plutôt au redressement 
économique du pays dont la pan-
démie a révélé suffi  samment de 
faiblesses et d’incuries. Après une 
crise, le chaos menace toujours. Il 
en va de la responsabilité de cha-
cun. Et surtout de notre liberté de 
pensée et de conscience.

Saïd OUJIBOU
Pasteur et 
Expert en 
Prévention 
Urbaine

Co-fondateur de l’Institut 
Montalembert

La vie de chacun compte



Solidarité
avec nos Frères et Sœurs 
du Liban
Chers amis,

Comme vous le savez, le Liban traverse une 
crise majeure suite à l’explosion qui a souffl  é 
une partie importante de la ville de Beyrouth 
mardi 4 août dernier. La situation est drama-
tique et les besoins immenses. 

L’Union des Églises Évangéliques Arméniennes 
du Moyen Orient a lancé un appel pressant à 
la prière et à l’aide. Une grande partie de nos 
églises, de nos écoles, l’Université Haïgazian, 
les logements ont subi des dégâts considé-
rables. Plusieurs ont été blessés, d’autres trau-
matisés par l’ampleur de la catastrophe.

Notre Union, en concertation avec l’AMAA et les 
autres Unions, est en contact avec nos Pasteurs 
et responsables sur place pour coordonner 
notre aide.

Prions pour nos frères et sœurs du Liban. Que 
le Seigneur les soutienne dans cette tempête ; 
qu’il console les familles endeuillées, soulage 
les blessés, et aide nos responsables à faire 
face à tous les besoins autour d’eux ; qu’il ac-
corde la sagesse aux responsables politiques, 
aux institutions internationales, afi n que ce pays 
puisse se relever et connaître la paix.

En accord avec le Président de la mission de 
nos églises, le pasteur Gilbert Léonian, vous 
pouvez adresser vos dons au délégué mission 
de votre église ou directement à la trésorière de 
la mission en mentionnant «Solidarité Liban» : 
Seila Dabbo, 152 avenue de Romans, 26000 Va-
lence. Chèques à l’ordre de «Mission FAF». Vos 
dons sont déductibles des impôts, un reçu cer-
fa vous sera délivré.

Fraternellement

Pasteur Joël MIKAÉLIAN
Président de l'UEEAF
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"Si un membre souff re, 
tous les membres partagent sa 

souff rance…”  1 Cor. 12. 26



Une off rande qui rend heureux
Lire 2 Corinthiens chapitre 8 Verset 1 à 6

Quelle est cette bonne nouvelle 
dont parle Paul, cette grâce éton-
nante, qui au milieu des épreuves 
et de la souff rance, apporte une 
joie débordante aux chrétiens 
de Macédoine ? La collecte, l'of-
frande !
L'idée est d'abord déconcertante 
et peut laisser songeur, mais la 
leçon de sagesse chrétienne est 
pleine de sens. L'off rande soli-
daire envers ceux qui souff rent 
permet de relativiser les pro-
blèmes personnels. Elle permet 
de se laisser envahir d'une joie 
réelle et du sentiment d'être utile 
et de pouvoir changer la condi-
tion de vie diffi  cile de frères et de 
sœurs dans la foi, même sans les 
connaître personnellement.
Ce geste ouvre sur la dimension 
d'un amour chrétien agissant 
qui rend véritablement heureux. 
C'est la paradoxe du don qui rend 
riche d'un bonheur intérieur !

Une théologie 
de l'usage de l'argent
Paul cite en exemple les com-
munautés de Macédoine pour 
inciter les Corinthiens à ne pas se 
faire prier pour participer. Habile-
ment, il montre que les chrétiens 
de Macédoine ont même insisté 
pour faire plus encore!  Les Co-
rinthiens ont sans doute plus 
d'aisance fi nancière, alors ils ne 
pourront pas faire moins. Parler 
de l'argent dans l'Église et de son 
usage précieux a du sens. Si Paul 
a très souvent refusé de recevoir 
un salaire pour son ministère, il 
n'hésite pas à rappeler notre de-
voir chrétien de partage et de 
solidarité.

SON APPEL RESTE 
PLUS QUE JAMAIS 
D'ACTUALITÉ !

Prière
Seigneur, je souhaite 
vivre la solidarité 
matérielle avec des 
frères et sœurs qui 
souff rent : guide mon 
cœur et ouvre mes 
mains. Amen.

Le Guide
Pasteur Alain DEHEUVELS
Directeur de La Cause
Carrières-sous-Poissy 
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APPEL AUX DONS POUR LE LIBAN

Chèques à l’ordre de «Mission FAF»
Vos dons sont déductibles des impôts,

un reçu cerfa vous sera délivré.

Vous pouvez faire votre don qui sera envoyé directement à nos 
partenaires du Liban. Il sera utilisé pour les personnes 

les plus démunies, leurs familles et leurs enfants

Adresser votre don à : 
MISSION FRATERNELLE

ARMÉNIENNE DE FRANCE
"Solidarité Liban"
C/O Seila DABBO

152 avenue de Romans
26000 VALENCE

ou directement par un virement bancaire

MISSION FRATERNELLE ARMENIENNE CE
N° DE COMPTE

08770496789
IBAN : FR76 1426 5006 0008 7704 9678 968
CODE BIC : CEPAFRPP426

CODE GUICHET

00600
CODE BANQUE

14265
CLÉ RIB

68
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SOLUTION DU N°76

Vous souhaitez
commander le Calendrier 2021 ?
Adressez-vous au Pasteur Samuel ALBARIAN
34, Chemin du Commandeur - 13015 MARSEILLE (France)
E-mail : pasteuralbarian@gmail.com - Tél. 06 60 92 76 07

Le CALENDRIER 2021 :
un bel outil de témoignage et d’édification

Ascension 
Je mettrai en vous un esprit nouveau.

Ez 11. 19

le Cep
(Jn. 15 : 5)

«Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire». (Jn. 15:5 )
Jésus se compare à la vraie vigne, au salut parfait. Sur cette vigne sont 
greffés tous ceux qui, par la foi, reçoivent le salut du Christ. 

Jésus  nous dit : «Sans moi, vous ne pouvez rien faire». Il est tout ce dont nous 
avons besoin. Sans Jésus, nous n’avons pas de vie, et nous ne pouvons pas porter du 
fruit. Sans fruit, quels avantages avons-nous si ce ne sont que des fins décoratives ?
Chaque jour, nous sommes invités à être des branches saines qui restent connectées 
à la vigne : en demeurant en lui et lui en nous, nous recevons notre nourriture 
spirituelle pour porter beaucoup de fruits.
Pasteur Samuel ALBARIAN    Marseille - Saint-Antoine

       1

 2 3 4 5 6 7 8

 9 10 11 12 13 14 15

  25 26 27 28 29

Enseigne-moi
à faire

ta volonté...
Ps 143. 10

Tu n’abandonnes 
pas ceux qui te 

cherchent,
ô Eternel ! Ps 9. 11

Que le Dieu
de mon salut
soit exalté.

Ps 18. 47

La paix de Dieu... 
gardera

vos cœurs...
Ph 4. 7

Moi l’Eternel…
je te prends

par la main ; je te 
protège. Es 42. 6

L’Eternel
est ma force

et mon bouclier.
Ps 28. 7

En Dieu
je me confie,

je ne crains rien.
Ps 56. 12

Enseigne-nous…
à compter
nos jours.
Ps 90. 12

Nous avons
tous reçu de sa 

plénitude, et grâce pour grâce. Jn 1. 16

Que le Dieu de 
l’espérance vous remplisse de toute 
joie... Rm 15. 13

Persévérez dans la prière, veillez-y
avec actions de 
grâces. Col 4. 2

O Eternel,...
conduis-moi dans
le droit chemin.

Ps 27. 11

Pendant que vous 
avez la lumière, 

croyez en la
lumière. Jn 12. 36

L’Esprit
nous aide dans
notre faiblesse.

Rm 8. 26

Demeure ferme :
que ton cœur

se fortifie.
Ps 27. 14

Toute grâce 
excellente

vient de Dieu.
Jc 1. 17

Racontez
parmi les nations

sa gloire.
Ps 96. 3

Je te conduis
dans la voie que
tu dois suivre.

Es 48. 17

N’aimons pas en 
paroles, mais en 
actions et avec 
vérité. 1 Jn 3. 18

L’Eternel
est ma lumière et 

ma délivrance.
Ps 27. 1

Servez 
l’Eternel

avec joie.
Ps 100. 2

Ne crains point,
car je t’ai racheté,

tu es à moi.
Es 43. 1

Nous voulons 
chanter, célébrer

ta Puissance.
Ps 21. 14

Ils se sont confiés
en toi, et ils n’ont 

pas été déçus. 
Ps 22. 5

Je puis tout
par celui qui
me fortifie.

Ph 4. 13
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Que la Grâce
du Seigneur

soit avec vous.
Tt 3. 15

 16 17 18 19 20 21 22

Mon Dieu sera ma 
force. Es 49. 5

Mères Celui qui cherche,
trouve... Mt 7. 8

23 24

30 31
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la Résurrection et la Vie
(Jn. 11 : 25)

Nous, les êtres humains, nous sommes habités par la 

pensée de l’éternité que Dieu notre Créateur a semée 

en chacun de nous. Car, dans son plan, Dieu nous a créés 

pour vivre éternellement.

Alors pourquoi la mort ? La mort est la conséquence du 

péché de l’homme qui a voulu vivre en autonomie, sans Dieu.

La bonne nouvelle de l’Evangile du Christ est que la mort n’a 

pas eu le dernier mot. Trois jours après sa crucifixion et son 

ensevelissement dans le tombeau, le Christ est ressuscité des 

morts, il est vivant pour les siècles des siècles et il frappe à la porte 

de notre cœur. Le matin de Pâques, Christ a proclamé sa victoire sur le 

péché, sur la mort et sur le prince de la mort : Satan ! Il a tout accompli 

pour ton bonheur éternel.

Christ nous a ouvert le chemin de la vie éternelle. Par ta foi en Jésus-Christ, tu 

peux, toi aussi, avoir cette vie éternelle dont Christ est la source.

«Je suis la résurrection et la vie… celui ou celle qui croit en moi vivra quand 

même il serait mort.»

Saisis par la foi ce cadeau de la vie que Jésus t’offre gratuitement.

Pasteur Gilbert LÉONIAN   Alfortville
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 25 26 27 28 29 30

La crainte de
l’Eternel prolonge 

les jours. 
Pr 10. 27

Eternel...
Tu es toujours

mon espérance.
Ps 25. 54

Que ses
jugements sont 

insondables !
Rm 11. 33

L’Eternel
parle de paix
à son peuple.

Ps 85. 9

Je reprends,
je châtie ceux

que j’aime.
Ap 3. 19

Si nous endurons 

l’épreuve, nous 

régnerons aussi 

avec lui. 2 Tm 2. 12

Vous recevrez 
la puissance du 

Saint-Esprit.
Ac 1. 8

Celui qui croit
en lui n’est pas 

jugé...
Jn 3. 18

Nous avons un
avocat auprès du 

Père Jésus-Christ.
1 Jn 2. 1

L’Eternel... ne refuse 

aucun bien à ceux 

qui marchent dans 

l’intégrité. Ps 84. 12

Veillez donc,
car vous ne savez

ni le jour, ni
l’heure. Mt 25. 13

Ayez du sel
en vous-mêmes.

Mc 9. 50

L’Eternel…
est l’ami des 

hommes droits.
Ps 33. 5

Si vous pardonnez 

aux hommes… votre 

Père céleste vous 

pardonnera. Mt 6. 14

L’Eternel
est bon pour l’âme 

qui le cherche.
Lm 3. 25

Quiconque a cette 

espérance en lui se 

purifie comme lui 

est pur. 1 Jn 3. 3

La race des
hommes droits

sera bénie.
Ps 112. 2

Ma présence
sera ton guide
et j’assurerai ta 

sécurité. Ex 33. 14

Conduis-moi
dans ta vérité,
et instruis-moi.

Ps 25. 5

Que Ta main
me soit
en aide !
Ps 119. 173

Toute langue
donnera gloire

à Dieu.
Rm 14. 11

Confie-toi
en l’Eternel de
tout ton cœur...

Pr 3. 5

On exigera davantage 

de celui à qui l’on a 

beaucoup confié.
Lc 12. 48

Pâques 
Ton Roi vient à toi.

Mt 21. 5

Ceux qui
connaissent ton
nom se confient

en toi. Ps 9. 11

Avec Dieu
nous ferons
des exploits.

Ps 60. 12

L’Eternel...
relève tous ceux

qui sont courbés.
Ps 145. 14

L’Esprit
de Vérité... Il sera 

avec vous...
Jn 14. 16

Vous recevrez 
la puissance du 

Saint-Esprit.
Ac 1. 8
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eVnrBHVç$
ÜJç. ováfBrrNÖ iBLBçvÖJBr
yBävívp ZnDBFVç$
AçV QöïvíLZBrJBr

YnDBFVç$
ÜJç. SVXzJç WJívrJBr
EBrhBzBfvífV$
ÇöL eBXBlJBr

AçHJöò hJç DBTrJFVrP álBçB?b Nò…:

uëÑuëmqAÑUåuëQUëq

• ÑuëåC EUåñO cIAqñU EUåñ M  cBçVrN ÑuëKUcIAq
 La Bible est un livre de vie

• AÑâuëAaAsuëqwU cIqGAqUqIåO Gvdä. ErNX QuëåIAq 
 Les animaux de la Bible

• IåuëÑAiMmU eAoué Ñ. oAcuCIAqé
 yAâåUAåñuëQIAq âåuëAa 
 eåuÜAåâAcqIåO (E.) CT. cBçzVÖ eAåyuoIAq
 Les Édits donnés au Patriarcat arménien de Jérusalem (C)

NÅ$ 7

• eAmAÜAåAcUq oAÄuåGui IcIiIéUq ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
 L'église après la pandémie ováfBrrNÖ AÖzJä AÑAâuëåIAq

NÅ$ 3 YmCAEåAcAq

AÑâuëAaAsqwAcAq CIm

• oAiQAeAåIW mIå mâAeuEuëQUëqO ÑBnvíNX ñIeIAoIAq
 Vaincre nos soucis ováfBrrNÖ AÖzJä AÑAâuëåIAq

NÅ$ 4

CAqAÑâIiaAcAq

• mIÑåuy mAsâué mVòBpNX IuëÑuëúIAq
 Mesrop Machdots

NÅ$ 6

yAâmAcAq

• ÑIëåU GAsqAEåU 100-AmIAcUq AÇQUë ÜJç. Gvdä. ÜBfBr QuëQUcIAq
 À l'occasion du 100-aire du Traité de Sèvres

• 174-AmIAc eAoé. AëIâ. IcIiIéUU KBíNr YAqkIAq
 174e anniversaire de l'Eglise Evangélique Arménienne

NÅ$ 14

20-AmIAc

• ÜIå. muÜÑMÑ kAqyAKIAq, U. GAåuë ÜAåGAqO ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
 Pasteur Movses Janbazian, Vartan du 20e siècle

• ÜIå. Gucâ. muÜÑMÑ kAqyAKIAqU
 yAâmAcAq IWuoQO  ÜJç. Gvdä. mváÖNÖ kAqyAKIAq
 Allocution historique du Rev. Dr. Movses Janbazian

NÅ$ 16

mAeAEåuëQUëq

• SAqMQ yAåâAEkIAq ArrB-ArV yAåâAEkIAq
 Janet Bardakdjian

NÅ$ 20



 Տասնհինգ Կիրակի մեր բոլոր եկեղեցիները 
փակ ու դատարկ մնացին: Ի՞նչ էր պատճառը 
– Կառավարութեան պարտադրած ինքնամե-
կուսացումը, պայքարելու համար պսակաձեւ 
ժահրի համավարակին դէմ։

 Սկիզբի ցնցումէն ետք, Սուրբ Հոգին մեզ 
ներշնչեց որ հնարամիտ ըլլանք ու տարբեր 
կերպով կազմակերպենք մեր պաշտամունքները: 
Ամէն Եկեղեցի օգտագործեց համացանցին 
տրամադրած դիւրութիւնները, որպէսզի շարու-
նակէ Աւետարանին պատգամը հռչակել ու 
կենդանի պահէ եղբայրական հաղորդութիւնը 
իրենց տուներուն մէջ արգելափակուած 
անդամներուն։ Աստուած իր ժողովուրդը երբեք չէ 
ձգած առանց տեսիլքի՝ ու հնարքի՝ պատմութեան 
ամենէն մթապատ ժամանակաշրջաններուն մէջ 
իսկ։

 Ես անձամբ անփորձ էի արդի 
արհեստագիտութեան մատուցած հաղորդակ-
ցական միջոցներու գործածութեան մէջ, 
սակայն յաջորդ Կիրակին իսկ յաջողեցանք 
համացանցային պաշտամունք մը կատա-
րել, ու շարունակեցինք տիկնանց ու 
երիտասարդաց շաբաթամիջի ժողովները 
նոյն կերպով։ Քայլ մը յառաջ երթալով եւ 
օգտագործելով Ալֆորվիլի ընկերային ցան-
ցերը, մեր կիրակնօրեայ պատգամներն ու 
սուրբգրական սերտողութիւնները հանրութեան 
տրամադրութեան տակ դրինք, որ կարելի ըլլայ 
լսել ու տեսնել։
 Երգիծաբան մը խօսակցութիւն մը 
երեւակայած է Սատանայի եւ Աստուծոյ միջեւ։ 
Առաջինը երկրորդին կ՚’ըսէ հեգնական ձեւով. 
«Կը տեսնես որ պսակաձեւ ժահրին միջոցով 
յաջողեցայ փակել բոլոր եկեղեցիները»։ Իսկ 
Աստուած անայլայլ կը պատասխանէ. «Կը 
սխալիս. ընդհակառակը ես եկեղեցի մը բացի 
ամէն տան մէջ...»։ 

 Թէեւ ընտանեկան տխուր դէպքեր պատա-
հեցան, ընդհանուր առմամբ համաճարակի 

ընթացքին հոգեւոր զարգացումները շուքի 
տակ ձգեցին մեր մտահոգութիւններն ու 
վախերը: Եւ ասիկա դեռ սկիզբն է հետագայ 
օրհնութիւններու: Շատ մը քրիստոնեայ 
ընտանիքներ սկսան իսկական ընտանեկան 
պաշտամունք կատարել իրենց տուներուն 
մէջ, հայր, մայր եւ զաւակներ միասին 
Աստուածաշունչ կարդացին եւ աղօթեցին: 
Ալֆորվիլի մէջ Հինգշաբթի, Ուրբաթ եւ Կիրակի 
օրերը տրուած պատգամները կը հեռասփռուին 
աւելի քան տասնհինգ երկիրներու մէջ: 
Ցիւրիխ ապրող քրիստոնեայ կին մը զանոնք 
կ’առաքէ 6 տարբեր երկիր բնակող իր 25 
բարեկամուհիներուն:

 Ամրան արձակուրդէն ետք՝ մենք բոլորս, 
հովիւներ, հոգաբարձուներ ու եկեղեցիի 
յանձնառու անդամներ, պէտք է մտածենք 
եւ աղօթենք՝ նորահնար կեանք մը ապրելու նորահնար կեանք մը ապրելու 
համար մեր Ֆրանսահայ Աւետ. Եկեղեցիներուն համար մեր Ֆրանսահայ Աւետ. Եկեղեցիներուն 
մէջմէջ։ Այլեւս չենք կրնար ապրիլ անցեալի 
կարծրատիպերով: Աստուած կը խոստանայ 
մեզմէ ամէն մէկուն մէջ դնել «նոր հոգի մընոր հոգի մը»։ 

 Ձեռնածալ չնստինք՝ արգելափակուած 
մեր կառոյցներուն, հաստատութիւններուն, 
ընկերակցութիւններուն, կալուածներուն եւ 
ամավարկերուն մէջ, վախնալով նոր հովուական 
կոչումներու պակասէն:
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eAmAÜAåAcUq
oAÄuåGui IcIiIéUq

YmCAEåAcAq

«Arvrê rJçÖP rvç 
fvFV zVäV HrJn»
– ILJd. 11. 19:
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AÑâuëAaAsqwAcAq CIm

YmCAEåAcAq

 Աստուած Իր ԵկեղեցիինԻր Եկեղեցիին վրայ նոր օր մը կը 
ծագեցնէ. ներկայ ըլլանք այս ժամադրութեան: 
Ան կը խոստանայ մեզի շնորհել հոգեւոր նոր 
թարմութիւն մը: Կ’ուզէ մեզի պարգեւել նոր 
տեսիլք մը եւ նոր փափաք մը՝ Յիսուս Քրիստոսի 
աւետարանին փրկարար պատգամը հաղորդելու 
մեր ծանօթներուն:

 1924-ին մեր Միութեան հիմը դրուցաւ 
Ֆրանսայի մէջ որպէս արդիւնք հոգեւոր 
արթնութեան մը։ Այդ տարիներուն չունէինք 
ո՛չ կալուած, ո՛չ պաշտամունքի վայր, ո՛չ 
արձակուրդի կեդրոն, ոչ ալ նիւթական հասոյթ։ 
Բայց իւրաքանչիւր վերստին ծնած քրիստոնեայ 
համակուած էր Սուրբ Հոգիին կրակով: 
Հետեւաբար 1928-ին, Մարսէյլի կեդրոնական 
եկեղեցիի Երիտասարդաց Խումբին մէջէն չորս 
անձեր հովուական կոչում ստացան եւ յանձն 

առին Աստուծոյ ծառայել մեր եկեղեցիներուն ու 
միսիոնարական դաշտին մէջ:

 Ճանապարհը բաց է մեր առջեւ. մեզի կը մնայ 
քալել անոր մէջէն։

ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
AXûvçáVX

eBpJçNrV áJçBbJê 
ováfBrrNÖ AÖzJä AÑAâuëåIAq

oAiQAeAåIW mIå mâAeuEuëQUëqO
 Փիլիպպեցիներուն ուղղած իր յորդորներուն 
մէջ (Փիլպ. 4. 4-9), Պօղոս Առաքեալ նախ շեշտը 
կը դնէ տեւական ուրախութեան վրայ։ Կ’ուզէ որ 
ամէն ժամ, ամէն օր եւ զանազան պարագաներու 
մէջ՝ միշտ «ուրախ ըլլանք Տէրոջմով»: Կեանքի 
բոլոր կացութիւններուն մէջ, ըլլան անոնք ուրախ 
կամ տխուր, մեր ուրախութիւնը յայտնի ըլլալու 
է՝մեր ամէնօրեայ ապրելակերպին մէջ: Տեղ տալու 
չենք տխրութեան:
 Առաքեալը կը շարունակէ խօսիլ քաղցրա-
բարոյ վարմունքի մասին, որ՝ յատկանշելու է 
մեր անձնական վկայութիւնը մեր շրջապատի 
մարդոց առջեւ: Անոնք մեր մէջ տեսնելու են 
Քրիստոսի հեզ բնաւորութիւնը (Մատթ. 11. 29-30, 
21.5)։
 Պօղոսի համար, մեր ուրախութեան ու 
քաղցրութեան շարժառիթը՝ «Տէրոջ մօտ ըլլալն է», 
այսինքն անոր երկրորդ գալուստը։ Երբ մտածեմ 
թէ Քրիստոսի վերադարձը մօտալուտ է, եւ թէ 
սքանչելի ճամբորդութեան մը մասնակից պիտի 
ըլլամ՝ որ երթամ, միանամ իր արքայութեան ու 

վայելեմ յաւիտենական երանութիւնը, ինչպէ՞ս 
կրնամ ուրախ եւ ազնուաբարոյ չըլլալ...։
 Տէրոջ վերադարձի այս սպասումը ինծի 
լիակատար գոհունակութիւն կը պարգեւէ 
կեանքիս բոլոր ոլորտներուն մէջ, հետեւաբար՝ 
տեղ չի մնար տխրութեան, դառնութեան, 
տրտունջի, դժգոհութեան, գանգատի եւ զայրոյթի։
 Յիսուս իր աշակերտներուն յայտնեց 
թէ իր Համբարձումը եւ Վերադարձը իրենց՝ 
ուրախութիւն պիտի պատճառէին. «Լսեցիք որ ես 
ըսի ձեզի թէ կ’երթամ ու ձեզի կու գամ. եթէ զիս 
սիրէիք՝ պիտի ուրախանայիք որ ես Հօրը քով 
կ’երթամ, վասնզի իմ Հայրս ինձմէ մեծ է» – Յովհ. 
14. 28։
 Ճիշդ է որ Տէրը զգուշացուց մեզ թէ մեր 
ուրախութեան մէջ տխրութիւններ ալ պիտի ըլլան, 
բայց անոնք ժամանակաւոր են ու բնաւ պիտի 
չյաջողին մեզմէ խլել մեր ներքին ուրախութիւնը, 
որուն աղբիւրը Իր խոստումներն են, մանաւանդ 
Իր վերադարձի յոյսը ( Յովհ. 16. 20-22)։
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 30-րդ սաղմոսին մէջ՝Դաւիթ կը մատնանշէ 
տխրութեան տեւողութիւնը՝ գրելով. «Իրիկունը 
լաց կայ, բայց առտուն՝ ուրախութիւն»։ Նաեւ կ’ըսէ 
թէ «յաւիտեան պիտի չսասանի» – Սաղմ. 30. 5-6։
 Ուրախութեան, քաղցրութեան եւ բարի լուրին 
մասին արտայայտուելէ ետք, Պօղոս Առաքեալ 
կը խօսի հոգերու եւ մտազբաղումներու մասին, 
որոնց գոյութիւնը անուրանալի է այս աշխարհին 
մէջ մեր կատարած ուխտագնացութեան 
ընթացքին: Բայց ան կացութիւնը ժխտական 
ձեւով չի ներկայացներ, հապա կը մնայ իր 
նկարագրած խաղաղ մթնոլորտին մէջ՝ ըսելով. 
«Մի՛ մտահոգուիք որեւէ բանի համար»։
 Մտահոգութիւնը՝ եթէ գոյութիւն ունի, քանի 
այս աշխարհին կը պատկանի, պէտք չէ մեզ գրաւէ, 
մեզ տպաւորէ ու ճնշէ ա՛յն աստիճան, որ մենք 
կորսնցնենք մեր ուրախութիւնն ու քաղցրութիւնը, 
որոնք առնչուած են Յիսուսի Վերադարձին։ 
Եթէ մտահոգութիւն պատճառող խնդիր մը կայ, 
մենք մինակ չենք զայն դիմագրաւելու համար, 
որովհետեւ մեր Տէրը մեզի հետ է։ Ուստի ես իրեն 
հետ կրնամ զրուցել, իմ սիրտս իր առջեւ բանալ, 
վստահ ըլլալով որ ան կը լսէ. «Ահա՛՛ Տէրոջ ձեռքը 
կարճցած չէ՝ որ չկարենայ փրկել, ո՛չ ալ անոր 
ականջը ծանրացած՝ լսելու համար – Եսայ. 59. 1։ 
Հետեւաբար Պօղոս կրնայ մեզի ըսել. «Ամէն բանի 
մէջ.... ձեր խնդրանքը Աստուծոյ յայտնի ըլլայ»։ Կը 
նշմարենք որ «բան» բառը եզակի է, ո՛չ թէ յոգնակի, 
ինչ որ մեզի ցոյց կու տայ որ ամէն մէկ բան, մէկը 
միւսին ետեւէն, օրը օրին, մեզի առիթ կու տայ 
Աստուծոյ մօտենալու: Սահմանափակում չկայ, 
անհանգստութիւն պատճառող որեւէ նիւթ կարող 
եմ ներկայացնել իրեն, որեւէ առարկայի մասին 
կրնամ խօսիլ իրեն հետ. ան ուշադիր է ամէն 
մէկու խնդրանքին:
 Պօղոս չ’ըսեր. «Ձեր մտահոգութիւնները 
Աստուծոյ յայտնի ըլլան», այլ՝՝ «Ձեր խնդրանքները»։ 
Մինակ չըլլալու գիտակցութիւնը, եւ ամէն ինչ 
Աստուծոյ ներկայացնելու կարելիութիւնը պիտի 
փոխեն մեր վիճակը, ու մտահոգութիւնը վերածեն 
կարիքի: Գլխաւոր կարիքը՝ Տէրոջ ներկայութեան 
կարիքն է, վայելելու համար իր բարութիւնը, սէրը, 
հաւատարմութիւնը, շնորհքը, մխիթարութիւնը, 
ներողութիւնը եւ փրկութիւնը:
 Այս տեղ կը նշմարենք որ Պօղոս մենաշնորհը 
կը վերապահէ միայն Աստուծոյ, միայն իրեն 
բացայայտելու իմ կարիքներս եւ ան կը համաձայնի 
իմ հիմնական կարիքիս: Իմ կարիքներս իրեն 
կարող եմ յայտնել, քանի որ միայն Աստուած 

կարող է պատասխանել եւ գոհացնել: Օրինակի 
համար՝ 94-րդ Սաղմոսին մէջ հեղինակը կը 
վկայէ իր դիմագրաւած երկու փորձութիւններու 
մասին. «Երբ կ’ըսէի "իմ ոտքս կը սասանի", ո՛վ 
Տէր , քու ողորմութիւնդ զիս կը հաստատէր: 
Իմ ներսիդիս հոգերուս շատցած ատենը՝ քու 
մխիթարութիւններդ իմ անձս կ՛ուրախացնէին» – 
Սաղմ. 94. 18։
 Պօղոս ցոյց կու տայ թէ մենք ինչպէ՛ս 
կրնանք մեր կարիքները յայտնել Աստուծոյ – 
աղօթելով, աղերսելով եւ շնորհակալութիւն 
յայտնելով։ Աղօթքով կը ներկայանամ 
Աստուծոյ՝ պաշտամունքի եւ յարգանքի դիրքով, 
հաղորդութեան եւ մտերմութեան պահ մը 
ապրելով: Աղերսանքով՝ բոլորովին կը յանձնուիմ 
Աստուծոյ, ճանչնալով իմ տկարութիւնս եւ
անկարողութիւնս, ու վստահելով՝ Ամենա-
կարողին: Իսկ շնորհակալութեամբ երախտա-
գիտութիւնս կը յայտնեմ Աստուծոյ՝ իր սիրոյն, 
բարութեան եւ հաւատարմութեան համար, քանի 
որ ան իմ հայրս եւ Աստուածս է: 
 Ուստի մտահոգութեան պարագային՝ ես 
պիտի յանձնուիմ երկնաւոր Հօրս՝ աղօթքով, 
աղաչանքով, շնորհակալութիւն յայտնելով 
եւ ստանալով Աստուծոյ խաղաղութիւնը։ 
Այդ պահուն ոչ մէկ բան կարող պիտի ըլլայ 
խանգարել եւ արգիլել Աստուծոյ ներկայութիւնը 
եւ խաղաղութիւնը: Խռովութեան պահուն, իմ 
ներքին խաղաղութիւնս զիս կը մօտեցնէ իրեն, իմ 
կարիքս իրեն կը յայտնեմ եւ իր անձը կը փնտռեմ:
 Պօղոս կը նկարագրէ Աստուծոյ Խաղա-
ղութիւնը. ան հրաշալի է, ամէն ինչէ բարձր է, 
ամէն մտքէ գերազանց է։ Ան կարող է լիցքաւորել, 
մխիթարել, զօրացնել, ու պարգեւել լիակատար 
գոհունակութիւն, վստահութիւն, անդորրութիւն, 
հանգստութիւն՝ խռովալի դրութենէ մը ետք:
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 Աստուծոյ խաղաղութիւնը կը փարատէ, կը 
յաղթահարէ մեր մտահոգութիւնները: Այլեւս մեր 
հին անհանգստութիւնները մեր վրայ չեն ազդեր։, 
Մեր հոգին կը նորոգուի, վիշտը, նեղութիւնը, 
հոգերը, վախը կը հեռանան մեզմէ, ու փոխարէնը 
Աստուծոյ խաղաղութիւնը կը տիրէ մեր սրտին եւ 
մտքին մէջ՝ Յիսուս Քրիստոսով։ Երբ իմ սիրտս 
եւ միտքս լի են Յիսուս Քրիստոսով, այլեւս 
մտահոգութեան տեղ չի մնար ( Փիլպ. 2. 5-6, Ա. 
Կորնթ. 2. 16)։
 Երբ փորձանքի մը հանդիպինք, փոխանակ 
բողոքելու, տրտնջելու, մեր բախտը անիծելու, 
պիտի լսենք Տէրոջ մեղմ ձայնը որ կ’ըսէ. «Զաւա՛կս, 
մի՛ մտահոգուիր՝ քանի ես քովդ եմ. դուն մինակ 
չես, ես եմ քու Աստուածդ։ Ես տեղեակ եմ քու 

վիճակիդ, գիտեմ, շարունակէ՛ վստահիլ ինծի» 
(Եսայ. 41. 10)։ Իմ բաժինս չմտահոգուիլ է, ամէն 
պարագայի մէջ յայտնել իրեն իմ կարիքներս, 
աղօթելով եւ աղաչելով եւ շնորհակալութիւն 
յայտնելով: Իսկ Աստուծոյ բաժինը ինծի պարգեւել 
է իր խաղաղութիւնը՝ որ զիս պահէ Յիսուս 
Քրիստոսի մտքին մէջ, եւ մտահոգութեան ու 
վախի դէմ պայքարիս մէջէն միշտ յաղթական 
ելլեմ։ Աստուած հաւատարիմ է, իր բաժինը 
կատարելու մէջ պիտի չթուլնայ։ 

ÑBnvíNX ñIeIAoIAq
Հայերէնի վերածեց Յովհաննէս 

Ասպետ Ասատու րեան

CAqAÑâIiaAcAq

ôtBdBrV HBtäVr áçBp
AçhBr nP dBp FJjBHNn, fBçvíÖä.
WvpÖV BjDVíç nP,
eBrlBçJj ví ÖçDBFvçb:

eBLBç ví dNÖ äBçVrJç,
évíçä fváJçvír HVnBêvj$
Uç TzVäP dP DBTrN
ÑJçvírHrJçvír BräBçDJç,

uçvrò FBrhNr fJÉBêBb$
ôäBç ÖNçJç dP ïräÉJr:

mJÖçvz mBtävê dvxJêVr
AÖävíBbBävíç BpÖ äjBr,
uç JjBí nJb FVíäBçBç, 
eçBtBFvçb ví lBçäBç:

Ar nJç ÖVçäP áVçBívç$ 
Uç FVçJçváP DvíTJê,
Ií nJç BLFP rBfBäBd$
oBjRBrBdvá zÖBdJê:

avírdV dví FBrò Jí d’öçfrJrò
EvpvíRVírH fçBtBXV,
uç nJLV fVnB ävíBí
EçVxrJç fBLBç FvprV:

mJç hJÉòJçvír nNÅ HçBí
YöÖòJçP ÑäJjbVxVr,
Ií nJç BÉÅJíP FbJê
kBnDBr pBíJçTBdBrVr:

ÑBdBpr BpÖöç dP ÖFBrò
mBfP vÖdJjrVdVr,
uç nVXVvrrJçP rJäBb Jr
uäòJçvír äBd öäBçVr...:

 mVòBpNX IuëÑuëúIAq
 îBÖBäJrB

mIÑåuy 
mAsâué
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 Աստուած իր կամքը բացայայտել է մարդուն՝ 
Սուրբ Գրքի միջոցով: Գիրք, որ հասանելի է 
բոլորին եւ որի էջերից բացայայտուող Արարչի 
կամքն ընդունելի կամ մերժելի կարող է լինել 
մարդու կողմից՝ Արարչից նրան իսկ շնորհուած 
ազատ կամքի միջոցով: Եկեղեցու Հայրերը 
շեշտում են որ մարդու յաւիտենական կեանքն ու 
յաւիտենական մահը իր ձեռքում է։ Նա պէտք է 
դատի թէ որքա՛ն խոհեմ ու զգուշաւոր լինիլու է, 
որ չխաղայ իր յաւիտենական ապագայի հետ:

 Աւետարանն ընթերցելիս հարկ է յիշել 
եկեղեցու Հայրերի խրատները, թէ՝ կարդալիս 
մի՛ փնտռէք հիացմունք, փայլուն մտքեր, այլ 
փնտռէ՛ք ճշմարտութիւն։ Մի՛ բաւարարուէք 
միայն անպտուղ ընթերցմամբ, ջանացէ՛ք 
պատուիրանները կատարել, քանի որ Սուրբ 
Գիրքը կեանքի գիրք է եւ այն պէտք է կեանքով 
ընթերցել: Աւետարանն է լուծելու մարդու 
յաւիտենական ապագան. Աստծոյ Խօսքով է 
մարդը դատուելու՝ նայած թէ ինչպիսին է եղել 

նրա վերաբերմունքը Աստծոյ Խօսքի հանդէպ: 
«Կայ մէկը որ պիտի դատի նրան, ով անարգում է 
Ինձ և չի ընդունում Իմ խօսքերը: Աստծոյ խօսքը, 
որ Ես ասացի ձեզ, դա՛ պիտի դատապարտի 
նրան վերջին օրը» – Յովհ. 12. 48: Հարկ է 
Աւետարանն ընթերցել երկիւղածութեամբ եւ 
ուշադրութեամբ,՝ աննշան ու սակաւ արժանա-
հաւատ չհամարելով ոչինչ: Աւետարանի 
իւրաքանչիւր տառից տարածուում է կեանքի 
շողը, իսկ արհամարհանքը կեանքի նկատմամբ՝ 
մահ է: Կարդալով բորոտների, տկարների, 
կոյրերի, կաղերի եւ դիւահարների մասին, որոնց 
բժշկել է Քրիստոս, մարդու մտածումն այն պէտք 
է լինի, որ իր հոգին եւս մեղքի տարատեսակ 
խոցեր ունի եւ գտնուում է դեւերի գերութեան 
ներքոյ: Ուստի Աւետարանից պէտք է հաւատ 
ուսանել, որպէսզի Աստուած բժշկի նրանց, 
ովքեր հաւատալով Իրեն՝ ընդունում են իրենց 
մեղաւոր լինելը: Հպարտ արդարին, այսինքն՝ 
մեղաւորին, ով չի տեսնում իր մեղաւոր լինելը, 
անհրաժեշտ չէ Փրկիչը: «Ես չեկայ արդարներին 
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կանչելու, այլ մեղաւորներին»,– ասում է Տէրը 
(Մատթ. 9. 13): Մեղքերը տեսնելն աստուածային 
առանձնայատուկ պարգեւ է, որը տրուում է 
նրան՝ ով խնդրում է:

 Սուրբ Գիրքը գրուել է մարգարէների եւ
առաքեալների կողմից. գրուել է ո՛չ կամայա-
կանօրէն, այլ՝ Սուրբ Հոգու ներշնչմամբ. 
«Չմոռանաք երբեք, որ որեւէ մէկը ինքն 
իրենից չի կարող բացատրել Սուրբ 
Գրքերի մարգարէութիւնները, որովհետեւ 
մարգարէութիւնները բնաւ էլ մարդկանց կամքի 
ծնունդ չեն, այլ Աստծոյ մարդիկ Սուրբ Հոգու 
մղումով խօսեցին դրանք» – 2 Պետ. 1. 21: Աստծոյ 
Խօսքը տրուել է մարգարէների եւ առաքեալների 
միջոցով, իսկ այն մեկնել են եկեղեցու Հայրերը:

 Սուրբ Գիրքը չարափոխող անձանց մասին 
Պետրոս Առաքեալն ասել է. «Այդ նամակներում 
կան մի շարք դժուար հասկանալի մասեր, 
որոնց իմաստը չարափոխում են տգէտ եւ 
փոփոխամիտ մարդիկ: Նրանք չարափոխում 
են նաեւ միւս Սուրբ Գրքերը՝ իրենց սեփական 
կորուստը պատրաստելով» – 2 Պետ. 3. 16: Իրենց 
յաւիտենապէս սպաննեցին Արիոսը, Նեստորը, 
Եւտիքէսը եւ այլ հերետիկոսներ՝ ընկնելով Սուրբ 
Գրքի կամայական եւ յանդուգն մեկնութեան 
աստուածահայհոյութեան մեղքի մէջ: «Ես ո՞ւմ 
եմ նայելու, եթե ոչ հեզերին ու խոնարհներին, եւ 
նրանց՝ ովքեր դողում են Իմ խօսքից»,– ասում է 
Տէրը (Եսայ. 66. 2):

 Քրիստոս, Իր երեքամեայ քարոզչութեան 
ընթացքում, շրջում էր մարդկանց մէջ, բժշկում 
նրանց: Շատերը, տեսնելով Նրան, միաժամանակ 
եւ չէին տեսնում, այսինքն՝ տեսնում էին 
մարմնական աչքերով, բայց ոչ հոգևոր աչքերով: 
Ըստ հայրաբանութեան, հոգեւոր աչքերը բիւր 
անգամ աւելին են տեսնում քան մարմնականը. 
վերջինս գործիք է՝ հոգեւոր աչքի համար՝ 
ճանաչելու բոլոր տեսանելի առարկաները: 
Հոգեւոր աչքերով մարդը տեսնում է հոգեւոր 
աշխարհի երեւոյթները, քանի որ բացի տեսանելի 
աշխարհից՝ կայ Աստուած, անվերջանելի Հոգին, 
նիւթական աշխարհի Արարիչը: Հոգեւոր աչքերը 
նպաստում են որ մարդն հասնի անսահմանելի 
Աստծուն, մօտենայ Կատարելութեանը՝ լոյսի, 
մտքի եւ կեանքի Աղբիւրին: Ի՞նչ օգուտ, երբ մարդը 
տեսնում է մարմնական աչքերով, բայց ոչինչ չի 

տեսնում հոգու աչքերով. ամէն օր կարդում է 
Աւետարանը, բայց եւ չի կարդում: «Աւետարանը,– 
ասել է երանելի մի անապատական,– կարդում 
են մաքուր մտքով եւ հասկանում այն չափով, 
որքանով որ գործադրում են աստուածային 
պատուիրանները»: Մի աշակերտ գալիս է ծերի 
մօտ եւ ասում. «Ի՞նչ անեմ, որքան կարդում 
եմ Սուրբ Գիրքը, ոչինչ չի մնում գլխումս, 
ոչինչ չեմ յիշում: Արժէ՞ այդ դէպքում կարդալ, 
գուցէ՞ պէտք չէ»: Ծերը նրան պատասխանում 
է. «Ինչպէս անմաքուր սպիտակեղէնն է հոսող 
ջրի՝ գետի մէջ մաքրուում առանց լուանալու, 
այնպէս էլ աստուածային գրքերն են մաքրում 
այն աղտոտուածութիւնը՝ որ կայ մեր գլխում, 
աւետարանական լոյսով լուսաւորելով մեր 
միտքը»: Աւետարանի կատարեալ բացայայտումն 
անհնար է սեփական ջանքերով. այն Աստծոյ 
պարգեւն է:

 Աւետարանի ուշադիր ընթերցողն անմի-
ջականօրէն զգում է այնպիսի հոգեւոր ոյժ, 
ինչպիսին զգաց արիւնահոսութեամբ տառապող 
կինը, երբ հաւատով դիպաւ Քրիստոսի զգեստին 
(Մարկ. 5. 24-35): Աւետարանը գրքերի գիրքն է, 
բոլոր առաքինութիւնների ուսուցիչը, եւ ծնողը՝ 
բարի գործերի: Ինչպէս թռչունն առանց թեւերի 
չի կարող թռչել, այնպէս էլ միտքն առանց 
Սուրբ Գրքի չի կարող գտնել փրկութեան ուղին: 
Սուրբ Գիրքն ու հայրաբանական հոգեշահ 
գրականութիւնը ցոյց են տալիս փրկարար 
ուղու թէ՛ սկիզբը, թէ՛ ընթացքը եւ թէ՛ աւարտը, 
այսինքն՝ այն սանդուղքը, որը տանում է դէպի 
Երկնային Արքայութիւն:

cBçVrN ÑuëKUcIAq

uëÑuëmqAÑUåuëQUëq
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AÑâuëAaAsuëqwU cIqGAqUqIåO
«ApbJBnrJçvír brBb TBnBrBdP FVäJ?Ö...»

– ovD. 39. 1:

 ArBÖvírrJçP nJb HJç dP ZBjBr 
DrvíRJBr nNÅ, VrxzNÖ rBJí AÖävíBbBtvírxVr 
nNÅ: evr, Brvrò pVtvíBb Jr vçzNÖ bBÉBpvj 
BrBÖvírrJç (NtP, JLP), ÖrvírH fBpRBpRvj 
dJrHBrVrJç, dJçBdvíçV BjDVíç Jí 
áJçÅBzNÖ vçzNÖ öçVrBd$ nJLV VnBÖävíRVír 
ÖvçáJêrfXví:
 OÖä arrHvê FçòVr$ Brvrê ÖäJjbB-
FvçbvíRVírP JjBí fVrFJçvçH Jí áJêJçvçH 
öçJçvír: OrHBnNrP 138 äBçDJç dJrHBrVrJç 
pVtvíBb Jr AÖäíBbBtvírxV nNÅ, vnBrò nV 
òBrV BrFBn, VÖd vxZBçr ví FBÉrvídP$ 500 
BrFBnrJç:
 ÑävçJí dP rJçdBpBêrJrò BrvrênN 
vnBrê dBäBçBb HJçJçP Jí nJLV víjjvíBb 
öçVrBdrJçP:

 A. QÇwuëqqIå: Arvrò BÉBÅVr BrFBn 
pVtvíBb Jr ÖäJjbBFvçbvíRJBr fVrFJçvçH 
öçP: OräçJ#rò BrvrênN xvçÖP$ BjBírVr, 
BFÉBíP, BçbVíP Jí lrljvídP:

 AjBírVr. AÉBÅVr BrFBn dP fBrHVzVrò 
qvpJBr äBzBrV HçvíBFVr nNÅ (arrH. 8. 8): 
eVr uíZäVr nNÅ BjBírVr dBn äBäçBdP 
PrHvírvíBb NVr vçzNÖ PrbBp-Lvf, DJçJXví 
äBlBçP (ivíd. 2. 23): UÖd Vrx vç BnJrNr 
vítBFçBír N, BnJrBXvíçÅ HJçP dP äJÖrJrò 
oVÖvíÖV ndçävíRJBr HNzòVr nNÅ N, víç ÑvíçD 
evFVr nBçnrBívç JçJívpRvá, BjBírVV zNÖ 
d'VÅrN oVÖvíÖV áçBp (ivíd. 3. 22):

 AFÉBíP. UrxzNÖ BjBírVr, rvprzNÖ 
BFÉBíP BÉBÅVr BrFBn dP pVtvíV qvpJBr 
äBzBrV zBänvíRJBr nNÅ (arrH. 8. 7), JçD 
qvp BçhBdJê LBrvrò ÅvíçJçvír nBdBçHBdP 
ltHJXví: IçdçvçH dBçJívç HJçP dP äJÖrJrò 
IjVBpV dJBròVr nNÅ, víç AÖävíBb 
BFÉBírJçP FvçbBbJê nBçFBçNr dJçBdçJXví 
fBnBç (3 QBF. 17. 4-7): AFÉBírJçP ZJXöò 
BrBÖvírrJç Jr, ÖBdBpr fBê ví nVÖ Fvjêvj 
FVtBäVx RÉxvírrJç: UrxzVÖV? fçBtò äJjV 
vírJêBí vç Brvrò fBêr ví nVÖP IjVBpV 
DJçVr, ïvZBrBd VçJ#rò víäJXví...: 

 

AçbVíP. Ar DBLnBRVí BrFBnrJç rJç-
dBpBêvíBb N eVr uíZäVr nNÅ vçzNÖ 
FvíçFvíçBêvj nBpç (2 ôç. 32. 11-
12), Vç RJíJçvá zBtäzBrvj RÉxvír Jí 
JçdrBdBnBçVr nNÅ ÖXBêvj fLöç BrBÖvír 
(IÖBp. 40. 31): AçbVíP dP zBädJçBêrN 
AÖävíbvp fvFBäBçvíRVírP Jí LöçvíRJBr 
BjDVíçP$ fBíBäBêJBXVr dJBròVr nNÅ:

 IçdVròV RÉxvírrJç, lrljvídrJçP. 
ñçVÖävÖ JçdVròV RÉxvírrJçP FvçbBbJê 
vçzNÖ öçVrBd eBpç AÖävíbvp êvíêBDJçvj 
ZrBnòVr: YöÖJêBí rBJí Bpr «Jçdví 
lrljvídrJçvír» nBÖVr, vçvrò FJäVr xJr 
VprBç BÉBrê eöçP FVävíRJBr, tJtäJXvá 
RN nJrò DvXvçÖ lrljvídrJçNr BíJXV BçTNò 
vírVrò AÖävíbvp BÉÅJí (mBäR. 10. 29-31):

 C. UmAÑâuëq cIqGAqUqIå: AÖvrò 
pVtvíBb Jr LBrBLBr äJjJç$ V nBÖrBívçV 
AÉBdBê FVçòVr nNÅ: ôçVrBd nçÅVírP, 
nBçBZP, nvjNLP (dBn ÖBçHP) Jí VtZBçP 
(BçÅBnvídV rnBr dJrHBrV nP, v#x RN 
lBFBç) (AÉBd. 30. 25-28): mçÅVírVr TçBÅBr 
BtZBäBròP$ zBtBç fBíBòJXví BnBÉvíBr 
BnVÖrJçvír, nBçBZrJçví ZnDBpVr BçtBíP 
BÉBrê BÉBÅrvçHV, ïvòç VtZBçV òBÅvíRVírP 
TBpÉJçví nNÅ, Jí áJçÅBzNÖ nvjNLV nvíäòP 
zBXBärJçNr rJçÖ:



uëÑuëmqAÑUåuëQUëq
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 IDçBpJçNr «ÖJnBnVR» DBÉP, vç 
nvjNL RBçFnBrvíBb N, nVBTBnBrBd 
dBçJXV N «ÖBçH» RBçFnBrJX: ÑBçHJçvír 
lBçäBçBFVäBdBr dBçvjvíRVírrJçP BpÖöç BX 
LBçnBrò dP zBälBÉJr FVäBtZBävjrJçvír: 
ôçVrBd Brvrê vÖäBprP, vç VçJrê nBçnrV 
rJçÖNr dP zBäçBÖävíV nNd TBnvíBr nNÅ, 
BíJXV LöçBívç N òBr BnJrBfLöç zvjzBäP, 
JçD DBjHBäJrò LBpr däçvíBbòvá (cross 
section): ApÖöç dBr víçVt rnBr ÖBçHJç vç 
dP êvíêBDJçJr BprzVÖV dBÉvíêvíBbòrJç vç 
dP tBçvírBdJr LBçnBêrJX TBnBrBdBdVê 
FVäBtZBävjrJçP: ôçVrBd ÖBçHV vÖäBprP 
tBä dzxvír N nVÅBärJç DÉrJXví fBnBç, 
ÖBdBpr ÖBçHVr väòJçP BprzNÖ dBÉvíêvíBb 
Jr, vç Vç víçvpr vÖäBprVr xJr dzxVç:
 cBp rBJí pVnBç dvxvíBb BrBÖvír nP$ 
ÅBpXBnP, vç Vç fBídVRrJçP FJäVrP dP hFN 
Jí BrFvíR N Vç hBFJçvír fBrHNz: Urxv?í, 
«áBÖrLV AÖävíBb VnBÖävíRJrN Lvíçd PçBí 
LBrVdB» – ovD 39. 13-17:

 E. aAÇAoui uë oAâcAqsuëAa 
AqAÑuëqqIå:. AÖvrê dBçFVr Jr JLP, NtP, 
hVr, vxZBçr ví FBÉrvídP:

 ILVr HvírxP zNäò xN dBzJX, òBrV Br 
äòrBÅBr BtZBävj BrBÖvír N (2 ôç. 25 4): 
Ar pBädBzNÖ pVtvíBb N IjVÖN nBçFBçNVr 
zBänvíRJBr nNÅ, víç áJçÅVrP 12 LvpF JL 
dP áBçNç JçD IjVB Brvç nöäJêBí (3 QBF. 
19. 19):
 MtP Jí Brvç BíBrBdP dP FärJrò Jçdví 
pBädBrtBdBr HNzòJçví TBnBrBd: AÉBÅVrP 
CBjBBnV Ntr Nç, vçvír DJçBrP âNçP DBêBí$ 
BpH fBçêvídP BLHBçBçJXví fBnBç (Qvívê 
22:21-29):
 IçdçvçH HNzòP dP FärJrò xvçÖ AíJ-
äBçBrrJçvír nNÅ, víç âNçP Ntr ví BíBrBdP 
PräçJê Vç pBjRBdBr nvíäòVr fBnBç 
HNzV IçvíÖBjNn, dBäBçJXvá KBòBçVBpV 
nBçFBçNvíRVírP. «AfB# òví RBFBívçH òJLV 
dví FBp... fJbBb Vtví hBFV$ BíBrBdV áçBp» 
– KBò. 9. 9:
 Ií áJçÅBzNÖ pVtJ#rò AÖävíbvp FBrFBäP 
IÖBpV mBçFBçNVr DJçrvá. «ILP Vç äNçP 
dP lBrxrBp, Jí NtP Vç äVçvÅ nÖvíçP, DBpê 
UÖçBpNX LVÖ xV lBrxrBç...» – IÖBp. 1. 3:
 gVr Brtvítä BçVvíRJBr, zBäJçBLnV 
Jí pBjRBrBdV BrBÖvírP dP rJçdBpBêrN: 

ñçVÖävÖV áJçÅrBdBr pBjRBrBdP lJçnBd 
hVr N, vçvír áçBp rÖäBb hVBívçP dP 
dvxvíV eBíBäBçVn Jí ktnBçVä, BrVdB 
BçHBçvíRJBnD dP HBäN ví dP zBäJçBLnV 
xBçVr HNn (oBpä. 19. 11):
 ovDV 39-çH FXvíZVr nNÅ hVr dP 
rJçdBpBêvíV vçzNÖ JLBdV BrBÖvír: Arvç 
vpTr ví ÖZçBFvçbvíRVírrJçP dP HçvíBä-
víVr, Jí dP fBrHVÖBrBp zBäJçBLnrJçví 
NBdBr «fçJäBrVr»: eBdBÉBd BpÖ 
DBçJnBÖrvíRVírrJçvír, PÖä ÑBjnvÖJçFvíVr$ 
zBpòBçV nNÅ BíJXV XBí N AÖävíbvp BrvíBr 
áÖäBfVX òBr «dBÉòJçví Jí hVJçví» (ÑBjn. 
20. 7): qvprzNÖ áJçÅVr öçJçví HNzòJçví 
BäJr, vçvrò pVtvíBb Jr KBòBçVB mBçFBçNVr 
nVÅvêBí, «âNçP BnNr hV ÖvÖdvínvá zVäV 
LBçrN... ví TvjvávíçHrJçvír DvXvç hVJçP$ 
dvíçvíRJBnD...» (KBò. 12. 4,5):
 uxZBçr ví FBÉrvídP BnJrBtBä pVtvíBb 
BrBÖvírrJçr Jr ÑvíçD EVçòVr nNÅ, nöä 
500 BrFBn: EBÉrvídP dP zBädJçBêrN 
BrnJjvíRVír Jí nBòçvíRVír: Arvç fBnBç, 
eVr uíZäVr nNÅ, AÖävíBb d'PräçN BrBçBä 
FBÉrvídP vçzNÖ Lvf nJjòJçví RvjvíRJBr: 
qvç uíZäV nNÅ, FBÉrvídP d'PXXBp áJçÅrBdBr 
LvfP$ oVÖvíÖV nBfvá ZBxVr áçBp, VrxzNÖ 
ováfBrrNÖ mdçäVx ádBpJê. «AfB# AÖävíbvp 
EBÉP vç BtZBçfV nJjòP dP áJçêrN» – 
ováf. 1. 29:
 uxZBçP rBJí tBä PrdJçBpVr BrBÖvír 
nPr N: cP rBZräçN Vç föäVr nNÅ PXXBX, 
Jí v#x RN BÉBrhVr nrBX: Arvç fBnBç 
oVÖvíÖ VròLVrò dvxJê Vç föäP fvFBêvj 
CBçV eváVíP, vç xV hFJç v#x nNd vxZBçV$ 
FBpXJçví Lvf HBÉrBXví: eöäP d’BÉrN Vç 
fÖdvjvíRJBr äBd ví LBpr dP zBtäzBrN: 
cNä nP JíÖ, vxZBçrJçP d'BrÖBr VçJrê 
fváVíVr hBprVr$ VrxzNÖ nJrò, BÉBrhVr Jí 
fBíBòBDBç (ováf. 10. 27):
 AnJrBFJjJêVd zBädJçP dP äJÖrJrò 
oBpärvíRJBr FVçòVr 5-çH FXvíZVr nNÅ, 
víç ñçVÖävÖ$ vçzNÖ nvçRvíBb EBÉrvídP 
Jí nVBTBnBrBd ovíHBpV AÉVíbP, BçTBrV 
d’PXXBp ÖäBrBXví BnNr ïBÉò Jí öçfrvíRVír:
 ÜJçJí pVtvíBb BrBÖvírrJçNr LBä$ dBr 
tBä víçVt dJrHBrVrJç AÖävíBbBtvírxVr 
nNÅ: ôçVrBd$ JjrVdr ví JjÅJçvír, vçvrò dP 
vÖärvír TBpÉJçví áçBp ví dP êBrdBr ÅvíçV 
áäBdrJçví. öhP$ vçzNÖ ZvçBFNä, ZvçBnBrd 
BjvíNÖP, JíBpXr:
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 ILçBdBêrJXví fBnBç rtnBçJ#rò vç 
AÖävíBb öTäBb N JçdVç nvXvçBdP DBLnB-
fBLBç BrBÖvírrJçvá Jí nVÅBärJçvá: 
mVrxHJÉ nJç BnJrBnöä nvXvçBdVr$ eçBäV 
áçBp BnJçVdJBr N.A.S.A. BrÅçzJäBpVr 
dBLnBdJçzvíRJBr äBÖrJBd äBçVrJçví 
fJäBLöävíRVírrJçP DrBí dJBrò xJr FäBb, 
v#x VÖd BnJrBïvòç nBrçNr:
 IçdçV áçBp BpÖöç HBÖBívçvíBb Jr 4000 
äBçDJç dBRrBÖvír dJrHBrVrJç, 35000 
äJÖBd ÖBçHJç, 350000 äJÖBd DLNLrJç...: 
âNçP zBävíNç ävíBí AHBnV vç fvF äBrV 
JçdçVr$ Vç DvpÖJçvá ví DvXvç Bzçvj 
NBdrJçvá: ApH BrBÖvírrJçP vçòB!r HBÖJç 
dçrBr ÖvçáJêrJX nBçH BçBçBbrJçvíÖ$ 
BÉB#rê XJLvíV, BÉBrê ZöÖòV: IRN XJLví 

vírJrBpVr, v?á FVäN VrxJ!ç Jí VrxJ!ç zVäV 
zBänNVr nJLV...:
 mVRN BÖvç fBnB?ç N vç JçD AÖävíBb 
ïvRvçVdVr nNÅNr zBäBÖZBrJê ovDV Jí Vç 
PrdJçrJçvír, nVBpr dBçl (38-çH) FXvíZV nP 
nNÅ öçVrBd DJçBí äVJLJçòV ví DrvíRJBr 
FBjärVòrJçP, Jí tvíävá BrHçBHBçhBí 
BrBÖrBdBr dJBròVr$ Brvç äçBnBHçJXvá 
JçJò FXvíZrJç, ÖdÖJBX TBpÉV BpbJBnrJçNr...: 

 Gvdä. ErNX QuëåIAq

IåuëÑAiMmU eAoué Ñ. 
oAcuCIAqé yAâåUAåñuëQIAq 
âåuëAa eåuÜAåâAcqIåO (E.)

 Մուհամմէտ կը մահանայ 632-ին եւ կը 
թաղուի Մետինէի մէջ: Անոր կը յաջորդէ Ապու 
Պեքիր, որ ինքզինք հռչակած է Աստուծոյ 
մարգարէին հետեւորդն ու յաջորդը: Ան 
յառաջացած տարիք ունենալով՝ չէ կրցած 
իր բանակը ղեկավարել, ու զայն յայնձնած է 
բարձրաստիճան կարող զինուորական Ապու 
Օպէյտի: Ապու Պեքիր կ’ապրի միայն երկու 
տարի եւ ամիրապետութիւնը (խալիֆայութիւնը) 
կը յանձնուի Օմար Ըպն Ալ Խաթթապի՝ 634-ին: 
Ապու Օպէյտ կը դառնայ Օմարի զինուորական 
ընդհանուր հրամանատարը: Անոր զօրքերը 
կը յարձակին Դամասկոսի ու Երուսաղէմի 
վրայ եւ կը պաշարեն զանոնք, ու կ’արգիլեն 
ուխտաւորներուն Երուսաղէմէն մեկնումը եւ 
մուտքը: Այդ օրերուն Երուսաղէմի Պատրիարքը՝ 
Սոֆրոնիոս եւ Հայոց Գրիգոր Պատրիարքը 
համախորհուրդ կ’որոշեն տեղի տալ: Ուստի կը 
տեսնուին Ապու Օպէյտի հետ եւ կը յայտնեն որ 
Երուսաղէմի գրաւումը Աստուծոյ մօտ զայրոյթ 
պիտի յառաջացնէ, քանի որ ան սուրբ քաղաք է: 
Երկու պատրիարքները պատրաստակամութիւն 
կը յայտնեն հպատակելու Օմարի: 

Ալիի հրովարտակըԱլիի հրովարտակը
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 Ապու Օպէյտ պատրիարքները լսելէ ետք՝ 
Օմարին կը փոխանցէ անոնց մտածումները: 
Օմար Մեքքէէն ճամբայ կ’ելլէ ու կը հասնի 
Երուսաղէմի մօտերը, եւ իր վրանը կը լարէ 
Ձիթենեաց լերան վրայ: Յոյն պատրիարքին 
եղբայրը կը բանակցի Օմարի հետ ու կը 
յայտնէ քրիստոնեաներուն հպատակութիւնը 
իրեն եւ իսլամ իշխանութեան: Ան նաեւ կը 
խնդրէ Մուհամմէտի տուած հրովարտակին 
գործադրութիւնը: Օմար՝ լսելէ ետք քրիստոնեայ 
պատուիրակը՝ կը հրատարակէ իր ուրոյն 
հրովարտակը, որուն մէջ ան կը վերահաստատէ 
մարգարէին տուածին ամբողջութիւնը եւ իր 
կարգին նոյնանման մը կը հրատարակէ: Շուտով 
կը բացուին Երուսաղէմի դռները: Օմար կը 
մտնէ Սուրբ Քաղաքը իր հետեւորդներուն եւ 
բարձրաստիճան անձնաւորութիւններու հետ: 
Կը շրջագայի Երուսաղէմի բոլոր սրբատեղի-
ները, կ’այցելէ Քրիստոսի գերեզմանին տաճարը 
եւ կ’աղօթէ հոն: Ան կը հիանայ տաճարին 
ճարտարապետութեան վրայ եւ անոր կից 
հող մը ունենալու առաջարկը կը ներկայացնէ 
պատրիարքին, որպէսզի հոն մզկիթ մը կառուց-
ուի ապագային: Վերջինը կը շինուի 935-ին եւ կը 
կոչուի «Ալ Օմարիէ»: Օմար քրիստոնեաներուն 
կը պարգեւէ իրենց պաշտամունքին 
ազատութիւնը, սակայն կ’արգիլէ եկեղեցիներու 
զանգակներուն գործածութիւնը: Ան կը դառնայ 
խաղաղասէր, արդարասէր եւ բարեսէր՝ 
հանդէպ քրիստոնեաներուն եւ հայերուն: Հայ 
ուխտաւորները ազատօրէն կ’այցելեն Երուսաղէմ, 
հետեւելով իսլամ կրօնքի քաղաքացիական 
օրէնքներուն: 

 Օմար իր հրովարտակին մէջ կ’անդրադառնայ 
Եզեկիէլի որդի՝ Գրիգոր Ուրֆայեցի Պատրիարքին 
ու Երուսաղէմի հայոց իրաւունքներուն, անոնց 
շնորհելով ապահովութիւն, պաշտպանութիւն եւ 
քրիստոնէական պաշտամունքի ազատութիւն:

 Այս հրովարտակի հրատարակումէն ետք 
Գրիգոր Պատրիարք իր հօտին կը յանձնարարէ 
Օմարի վճարել իրենց հարկերը ու կատարել 
նիւթական պարտաւորութիւնները: 

 Օմար իշխանութեան վրայ կը մնայ 10 տարի 
եւ վեց ամիս: 645-ին կը սպաննուի Մետինէի 
մզկիթին մէջ աղօթելու ընթացքին. մահափորձը կը 
կատարուի Ապու Լուլու կոչուած սպասաւորի մը 

կողմէ: Ան կը թաղուի Մուհամմէտի դամբարանին 
կից: Իրմէ ետք իշխած են Օսմանը եւ ապա Ալին: 
Վերջինին իշխանութիւնը կ’երկարի 656-661: 
Անոր տիրապետութեան ընթացքին Երուսաղէմի 
Հայոց Պատրիարքութիւնը եւ հայ ժողովուրդը 
կ’արժանանան խալիֆային հոգատարութեան: 
Ալի իր կարգին հայերուն ու Երուսաղէմի Հայոց 
Պատրիարքութեան կը շնորհէ իր սեփական 
հրովարտակը, որ նմանօրինակ կ’ըլլայ 
Մուհամմէտի եւ Օմարի կողմէ տրուածներուն: 

 Օմարէն ետք մինչեւ 1097՝ ամբողջ չորս
դար իսլամական յաջորդական ամիրա-
պետութիւններու ընթացքին (Աբբասեան 
հարստութիւն-իշխանութիւն, Ֆաթիմեանց 
իշխանութիւն) Երուսաղէմ կռուադաշտ կը 
դառնայ հակաքրիստոնէական արշաւանքներու: 
Քանի՜, քանի՜ անգամներ կը գրաւուի, կը 
կործանի, եկեղեցիներ ու սրբատեղիներ կը 
քանդուին, քրիստոնեայ ժողովուրդը կը հալածուի 
եւ կը կորսնցնէ իր պաշտամունքի ազատութիւնը: 
Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքարանը եւ 
հայ ժողովուրդը նոյն դժբախտութիւններուն 
կ’ենթարկուին, սակայն կը տոկան ու զանոնք 
կը դիմագրաւեն խիզախութեամբ եւ հաւատքի 
ներգործութեամբ:

 1097-ին կը սկսի Խաչակիրներու արշաւանքը: 
1099-ին անոնք կը գրաւեն Երուսաղէմը եւ 
կը ստեղծեն Երուսաղէմի Թագաւորութիւնը. 
միաժամանակ հիմը կը դրուի Երուսաղէմի 
Լատին Պատրիարքութեան: Քրիստոնեայ 
բնակչութիւնը կը վերագտնէ իր ազատութիւնը, 
որպէս քրիստոնեայ ապրելու երաշխիքը: Յա-

Սալահ Էտտինի հրովարտակէն բաժին մըՍալահ Էտտինի հրովարտակէն բաժին մը
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ջորդ երկու դարերու ընթացքին Խաչակիրները 
քանիցս կ’արշաւեն եւ կը վերագրաւեն Սուրբ 
Քաղաքը, ու կ’ազատագրեն անոր քրիստոնեայ 
ժողովուրդը: Խաչակիրներու իշխաններէն երեքը 
կ’ամուսնանան հայածին իշխանուհիներու հետ, 
որոնք եղած են բարեպաշտ քրիստոնեաներ, 
նորոգելով եւ կամ կերտելով եկեղեցիներ 
Երուսաղէմի մէջ: 

 1197-ին Սալահ Էտտին Ալ Այուպի, որ 
ծագումով քիւրտ էր եւ անոր ծնողքը ապրած էին 
Դուինի մէջ, կը դառնայ Եգիպտոսի Այուպեան 
իշխանութեան հիմնադիրը: Ան Երուսաղէմը 
կը գրաւէ նոյն տարին, ու կը պարտադրէ 
բնակիչներուն որ լքեն քաղաքը եւ հեռանան: 
Հարիւր հազար բնակչութեան մեծ մասը դուրս կը 
վտարէ: Հոն կը մնան միայն 6000 անձեր, զանոնք 
ալ Եգիպտոս կը ղրկէ՝ տաժանակիր աշխա-
տանքի: Սալահ Էտտին կը գրաւէ Լատիններուն 
բոլոր եկեղեցիները եւ անոնց կ’արգիլէ 
իրենց պաշտամունքը կատարել: Սակայն 
հակառակ այս բոլոր հակաքրիստոնէական 
կեցուածքներուն, ան հայերուն մասնակի 
ազատութիւն կը շնորհէ եւ բարենպաստ 
մօտեցում կ’ունենայ անոնց հանդէպ: Այդ 
օրերուն Երուսաղէմի մէջ կը գտնուէին 1000 հայ 
ուխտաւորներ, որոնք առանց տուրք վճարելու 
դուրս կու գան քաղաքէն: Երուսաղէմի գրաւման 
ժամանակ հայոց Աբրահամ Պատրիարքը 
կը հանդիպի Սալահ Էտտինին, իրեն հետ 
ունենալով խումբ մը եկեղեցականներ: Հայոց 
պատրիարքը կը ներկայացնէ Մուհամմէտի 
կողմէ տրուած յատուկ հրովարտակն ու 
փաստաթուղթերը ինչպէս նաեւ Օմարի կողմէ 

հրատարակուած հրովարտակը: Սալահ Էտտին, 
լսելէ ետք հայ պատրիարքը եւ իրազեկ դառնալէ 
ետք ներկայացուածներուն, 1180-ին ինքն ալ 
կը հրատարակէ իր անձնական հրովարտակը, 
որ ունի 327 սմ երկարութիւն եւ 215 սմ լայնք, 
ու կը վերահաստատէ Մարգարէին, Օմարին 
եւ Ալիին կողմէ տրուած հրովարտակներուն 
վաւերականութիւնը: 

 Սալահ Էտտին մասնաւորապէս կը 
մատնանշէ իր հրովարտակին մէջ հայերու 
իրաւասութիւնները՝ եկեղեցիները, սրբավայրերը, 
Ս. Յակոբ վանքը, Բերշաւանքի, Բեթլեհէմի եւ 
Նապլուսի եկեղեցիները, սուրբ գերեզմաննոցը 
եւ այլ սրբատեղիները տնօրինելու, ու մանաւանդ 
հայերու ազատ պաշտամունքի իրաւունքը: 
Ան կը նուազեցնէ հայ վաճառականներուն եւ 
ուխտաւորներուն տուրքերը: Սալահ Էտտինի 
հրովարտակը հիմք կը ծառայէ Երուսաղէմի 
Հայոց Պատրիարքութեան իրաւունքներուն եւ 
սեփականութիւններուն: 

 Սալահ Էտտինի 18 զաւակները, իրենց 
հօր մահէն ետք (ան հոգին կ’աւանդէ 
Դամասկոսի մէջ) կ’ունենան մեծ ու ծանրակշիռ 
հակառակութիւններ եւ պառակտումներ: 
Երուսաղէմը դարձեալ կռուախնձոր կը 
դառնայ հակամարտութիւններու: Քրիստոնեայ 
Երուսաղէմը երկար տարիներ կ'ապրի խաւարի 
ու բռնութեան մէջ: Հոս Խաչակիրները դարձեալ 
կը յայտնուին եւ օգնութեան կը հասնին ի 
պաշտպանութիւն քրիստոնեայ Երուսաղէմի: 

 Խաչակիրներու իշխանութեան շրջանի 
աւարտումէն ետք, Սարգիս Պատրիարք (1281-
1313) Եգիպտոսի մէջ կը հանդիպի Մամլուք 
Սուլթան Ալ Զահիր Մուհամմատ Ժաքմաքի, 
եւ իրմէ կ’ապահովէ հայերու ի նպաստ 
համաձայնութիւն մը 1340-ին: Ան կ’արտօնէ 
որ Երուսաղէմի հայկական տարածքին շուրջ 
պարիսպ մը հաստատուի, եւ ինք անձամբ անոր 
մուտքին՝ պատի մը վրայ փորագրել կու տայ 
հայերուն ի նպաստ յատուկ արձանագրութիւն մը: 

(sBç. 3)
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Մամլու ք կառավարիչին արձանագրու թիւնըՄամլու ք կառավարիչին արձանագրու թիւնը
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 10 Օգոստոս 1920 պատմական նշանակալի 
թուական մըն է հայ ժողովուրդին համար: 
Այդ օրը, Ֆրանսայի Սեւր քաղաքին մէջ, 
պետական հանդիսաւոր շուքով ստորագրուեցաւ 
միջազգային դաշնագիր մը՝ Ա. Աշխարհամարտին 
պարտեալ Օսմանեան Կայսրութեան եւ 
յաղթական Դաշնակիցներու միջեւ, ինչպէս 
նաեւ տեղի ունեցաւ նորաստեղծ Հայաստանի 
Հանրապետութեան միջազգային իրաւական 
ճանաչումը:
 Սեւրի Դաշնագրով փաստօրէն կ'անդամա-
հատուէր Օսմանեան Կայսրութիւնը եւ 
յաղթական Դաշնակիցները իրենց միջեւ կը 
բաժնէին կայսրութեան հողամասերուն մեծ մասը, 
բաժին հանելով նաեւ փոքրամասնութիւն եղող 
ազատագրուած ազգերուն:
 Սեւրի վեհաժողովին հրաւիրուած էր նաեւ 
Հայաստանի Հանրապետութիւնը: Նորանկախ 
Հայաստանի պատուիրակութիւնը կը գլխաւորէր 
Աւետիս Ահարոնեան, իսկ Արեւմտահայութեան 
պատուիրակութեան նախագահն էր Պօղոս 
Նուպար Փաշա: Դաշնագիրը ստորագրեց 
Աւետիս Ահարոնեան՝ յանուն Հայաստանի 
Հանրապետութեան: Իսկ Օսմանեան Կայսրու-
թեան կողմէ ստորագրեցին չորս անդամներ, 
որոնք լիազօրուած էին Սուլթան Մեհմէտ 6-րդի 
կողմէ:
 Սեւրի Դաշնագիրը կը բաղկանար 110 
մեծադիր էջերէ, 13 անջատ գլուխներէ եւ 433 
յօդուածներէ: Դաշինքի 88-րդ յօդուածէն մինչեւ 92-
րդը Հայաստանի առնչուող հարցերու հետ աղերս 
ունէր: Յօդուած 88 կը սահմանէր. «Թուրքիա, 
համաձայն Դաշնակից Պետութիւններու կողմէ 
առնուած քայլերուն, կը ճանչնայ Հայաստանը 
որպէս ազատ եւ անկախ պետութիւն»:
 Յօդուած 89 կը սահմանէր. «Թուրքիա եւ 
Հայաստան, ինչպէս միւս դաշնագիրի բարձր 
կողմերը, կը համաձայնին Ամերիկայի Միացեալ 
Նահանգներու (ԱՄՆ) նախագահի վճռին յանձնել 
սահմանի որոշումը Թուրքիոյ եւ Հայաստանի 
միջեւ, Էրզրումի, Վանի, Տրապիզոնի եւ Պիթլիսի 
«վիլայէթ»ներուն մէջ եւ ընդունիլ անոր վճիռը, 
այլեւ բոլոր այն միջոցները՝ որ կրնան հրահանգել 

դէպի ծով ելք ունենալու եւ յիշեալ սահմանին կից 
գտնուող օսմանեան որեւէ հողի զինաթափման 
մասին»:
 Այստեղ անհրաժեշտ է համառօտ ակնարկ մը 
նետել այն կարեւոր դերակատարութեան համար 
որ ԱՄՆ-ի Նախագահ Վուտրօ Ուիլսըն ունեցաւ 
Հայկական Հարցին նկատմամբ: Հայաստանի 
անկախութեան հռչակումէն շուրջ մէկուկէս տարի 
ետք, 19 Յունուար 1920-ին, Դաշնակից Ոյժերու 
Գերագոյն Խորհուրդը պաշտօնապէս ճանչցաւ 
Հայաստանի Հանրապետութիւնը՝ պայմանաւ որ 
հետագային անոր սահմանները յստակացուէին: 
26 Ապրիլ 1920-ին նոյն Խորհուրդը Սան Ռեմոյի 
Համաժողովի ընթացքին որոշեց դիմել ԱՄՆ-ի 
Նախագահ Ուիլսընին երկու խնդրանքով.
- 1) ստանձնել Հայաստանի հոգատարութիւնը,
- 2) իրաւարար վճիռով որոշել Հայաստանի եւ 
Թուրքիոյ սահմանը:
 Դժբախտաբար՝ հոգատարութեան առա-
ջարկը մերժուեցաւ ԱՄՆ-ի Ծերակոյտէն: Բայց 
17 Մայիս 1920-ին Նախագահ Ուիլսըն ընդունեց 
Խորհուրդին երկրորդ խնդրանքը: 1920-ի Յուլիս 
ամսուն Ուիլսընի հրահանգով կազմուեցաւ 
«Հայաստանի եւ Թուրքիոյ Իրաւարարութեան 
Յանձնախումբը», որ անմիջապէս գործի լծուեցաւ:
 Սեւրի վեհաժողովը պաշտօնապէս հաս-
տատեց Նախագահ Ուիլսընի իրաւարարի 
պաշտօնը եւ յանձնառու եղաւ անոր առաջարկած 
սահմանային վճիռին: Յանձնախումբը իր գործը 
աւարտելէն ետք, 22 Նոյեմբեր 1920-ին Նախագահ 
Ուիլսըն ստորագրեց իր իրաւարարի վճիռը եւ
անոր կցուած 241 էջերէ բաղկացած փաս-
տաթուղթերու թղթածրարը: Ըստ պատմաբան 

yAâmAcAq
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174-AmIAc
eAoé. AëIâ. IcIiIéUU

 Այս տարի՝ Յուլիս 1-ինԱյս տարի՝ Յուլիս 1-ին կը յիշատակենք 
Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցւոյ 
հիմնադրութեան 174-րդ տարեդարձը: Փառք կու 
տանք Աստուծոյ այն լուսաւոր ճանապարհին 
համար, որու ընդմէջէն ընթացաւ Եկեղեցին 
իր ծնունդէն ի վեր, հաւատարիմ մնալով 
հիմնաքարին՝ Յիսուս Քրիստոսի:
 174-ամեայ իր ծառայութեան հարուստ 
ժառանգութիւնը, անկախ իր երկունքի ցաւերէն, 
լուսաւոր պսակ մըն է այս համայնքի ճակտին, 
հոգեւոր, կրթական, մշակութային եւ ընկերային 
ծառայութիւններու դաշտին մէջ: Սակայն 
կենդանի եկեղեցին չի կրնար անցեալի փառքով 
հպարտանալ առանց իր առաքելութեան անժա-
մանակ կիրարկման հոլովոյթով արդարանալուն: 
Ուստի, քրիստոնէական խոնարհ ոգիով, ինքնա-
քննութեամբ եւ առարկայական մօտեցումով, 
հարկ է՝
 ա.ա. Բոցաշունչ ոգիով տարածել Աւետա-
րանի բարի լուրը, սատարելով հայ անհատի 
հոգեւոր վերածնունդին եւ առաջնորդելով զայն 
աստուածային փրկութեան ափին:

 բ. բ. Հաւատարիմ մնալ հիմնադիրներու 
պատկանելութեան, պահելով Հայաստանեայցի 
դիմագիծը, հոգալով եւ զարգացնելով Մես-
րոպեան լեզուն ու հայ մշակոյթը:
 գ. գ. Յարգել Մայր Եկեղեցին, սատարել անոր 
անսասանութեան, գորովալից սիրով գնահատել 
ու քաջալերել եկեղեցւոյ բարեկարգութիւնը, եւ 
անոր հանդէպ հաւատարմութեան կոչ ուղղել 
ժողովուրդին:
 Քրիստոնէական կեանքի ճանապարհի 
ընթացքը Տէր Աստուծոյ բարի եւ ողորմած 
կամքին ու ձեռքերուն մէջ է:
 Այդ ճանապարհին վրայ, Ամերիկայի Հայ 
Աւետարանչական Ընկերակցութեան անունով՝ 
բարի երթ կը մաղթեմ Հայց. Աւետ. Եկեղեցիին:

KBíNr YAqkIAq
EvçbBHVç âröçNr
AnJçVdBpV eBp 
AíJäBçBrxBdBr 
OrdJçBdêvíRJBr

Ռիչըրտ Յովհաննէսեանի, Ուիլսընի գծած քար-
տէսին համաձայն Հայաստան պիտի ունենար 
155000 քառակուսի քիլոմեթր տարածութիւն, որ 
պիտի երկարէր Բաղեշէն դէպի հիւսիս ու հասնէր 
Կարին եւ Տրապիզոն: Իր մէջ պիտի պարփակէր 
ամբողջ Գանձակի եւ Քազախի նահանգները, 
ինչպէս նաեւ Վասպուրականի, Տարօնի եւ 
Սիւնիքի շրջանները: 
 Դժբախտաբար, դեռ Սեւրի Դաշնագրին 
մելանը չչորցած, աշխարհի քաղաքական 
կացութիւնը բոլորովին փոխուեցաւ: Ռուսիոյ մէջ 
Համայնավարութիւնը զօրացաւ եւ Խորհրդային 
կարգերը չընդունեցին Սեւրի որոշումները: 
Մինչ այդ՝ Քեմալական Շարժումը զօրացաւ 
Թուրքիոյ մէջ եւ թրքական բանակը կարգ մը 
յաղթանակներ տարաւ Յոյներու, Հայերու եւ 
այլ փոքրամասնութեանց վրայ: Միւս կողմէ, 
Դաշնակիցներն ալ սկսան իրենց շահախնդրական 
աշխատանքները յառաջ քշել: Իրենց ներքին 
մրցակցութենէն առաւելագոյն չափով օգտը-

ւեցաւ թրքական ազգայնական շարժումը: 
Քեմալականները Խորհրդային Ռուսիոյ հետ 
համաձայնութիւն կնքեցին եւ բացարձակապէս 
մերժեցին Սեւրի Դաշնագիրը: Տարաբախտօրէն, 
Դաշնակիցները մոռցան իրենց խոստումները եւ 
քանի մը տարի ետք, 1922-ին, Լօզանի տխրահռչակ 
Դաշինքով անտեսեցին հայոց իրաւունքները:
 Սեւրի Դաշնագիրը պատմական վաւերագիր 
մըն է, որ հայ ժողովուրդը կը դարձնէ իրաւատէր 
եւ պահանջատէր: Սեւրի վեհաժողովէն 100 
տարի ետք, Դաշնագիրը կը մնայ պարտադիր 
փաստաթուղթ մը: Հայ Դատի արդար լուծման 
համար անհրաժեշտ է զայն վերակենդանացնել: 
Էական է որ ողջ հայութիւնը պահանջատէր 
դառնայ Սեւրի Դաշնագրով միջազգային 
ճանաչումի արժանացած Հայաստանի եւ Թուրքիոյ 
միջեւ արդար սահմանագծումին:

ÜJç. Gvdä. ÜBfBr 
QuëQUcIAq
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ÜIå. muÜÑMÑ kAqyAKIAq,
U. GAåuë ÜAåGAqO

 Առաջին անգամ Վեր. Մովսէս Ճանպազեանին 
հետ ծանօթացայ 2 Յունիս 1987-ին, Նիւ Ճըրզի: Նոյն 
տարին ան նշանակուեցաւ Աւետարանչականի
նոր գործադիր տնօրէն, Վեր. Կիրակոս Չոփուրեանի 
տեղը։ Ան անմիջապէս խոր տպաւորութիւն եւ 
ազդեցութիւն բանեցուց վրաս։ Ինծի հաղորդած իր 
առաջին տեսիլքը «Եւրոպայի Հայ Աւետարանա-
կան Ընկերակցութեան» հիմնադրութիւնն էր՝ 
Ֆրանսայի Հայ Աւետ. Միութեան կողմէ։ Այս 
տեսիլքը իրականացաւ 20 տարի ետք, Մայիս 
1998-ին, Իսի-լէ-Մուլինոյի մէջ: Առաջին անգամն էր 
որ կը մասնակցէր մեր Միութեան տարեժողովին՝ 
Վալանսի մէջ։ Բոլորս իրազեկ դարձանք որ 
Աստուծոյ այս ծառան հայ ազգին Քրիստոսի 
Աւետարանը ճանչցնելու համաշխարհային 
տեսիլքը ունէր։ 

 Այդ նոյն 1998 տարին, Դեկտեմբեր 7-ին,
պատահեցաւ Սպիտակի դառնաղէտ երկրա-
շարժը։ 1989-ի Ապրիլին, համաշխարհային 
պատուիրակութիւնով, որուն Ֆրանսայէն 
կը մասնակցէր Վեր. Դանիէլ Սահակեան, 
ստեղծուեցաւ մեր «Յոյս Հայաստանի Համար » 
բարեսիրական կազմակերպութիւնը ։

 Վեր. Ճանպազեանին հետ մեր առաջին 
համագործակցութիւնը տեղի ունեցաւ 1990-
ի Օգոստոսին, Հայաստանի Փարվանա 
ճամբարին մէջ։ Աւետարանչականն ու «Յոյս»-ը 
միացուցին իրենց տեսիլքը եւ ոյժերը, որպէսզի 
կազմակերպեն Խորհրդային Հայաստանի 
առաջին քրիստոնեայ բանակումը։ Մելանիա 
Գեղամեան եւ Անդրանիկ Մարտոյեան մեր 
առաջին պատուական գործակիցները եղան։

 Իրեն հետ մեր տասնամեայ գործակցութեան 
վերջին դէպքը պատահեցաւ 1 եւ 2 Յուլիս1996-ին՝ 

Փարիզ, երբ տօնեցինք Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու 
150- ամեակը երկու պատմական, օրհնաբեր եւ 
անմոռանալի օրերու ընթացքին։ Այդ տարին 
ես Հայ Աւետ. Համաշխարհային Խորհուրդին 
նախագահն էի, նոյնպէս ալ այդ հանդիսութիւնը 
հիւրընկալող եկեղեցիին հովիւը (Իսի-լէ-Մուլինօ 
քաղաքը)։ 

 Ցեղասպանութենէն ետք առաջին անգամն էր 
որ Հայ Աւետ. ընտանիքի Հայրենիքի եւ Սփիւռքի 
անդամները կը միանային։ 15 երկիրներէ 750 
անձեր մասնակցեցան։ Շատ ճոխ յայտագիր 
մը պատրաստուած էր։ Ներկաները ամէն 
սերունդէ էին։ Եղան պատգամներ, պատմական 
դէպքերու վերյիշեցում, սերտողութիւններ մեր 
անցեալին, ներկային եւ ապագային մասին։ 

«Տէրոջ ծառային՝ Մովսէսի մահէն ետք, Տէրը խօսեցաւ Նաւէի որդիին՝ Յեսուի, 
Մովսէսի սպասարկուին, ըսելով, "Իմ ծառաս՝ Մովսէս մեռաւ. հիմա կանգնէ՛ եւ 
անցի՛ր այս Յորդանանէն, դուն եւ այս ամբողջ ժողովուրդը, դէպի այն երկիրը՝ որ 

ես Իսրայէլի որդիներուն կու տամ"» – Յես. 1. 1-2։
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ÜIå. Gucâ. muÜÑMÑ kAqyAKIAqU 
yAâmAcAq IWuoQO

eAoAÑâAq-ÑîUëÇñ AÇAÄUq eAmASuåiuÜUq
22-23 ÑIyâImCIå 1999 – IåIëAq

 Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետութեան պատուարժան նախագահ-
ներ, Վեհափառ Տէր եւ հայրենակիցներ։ Յանուն 
Հայ Աւետարանական Համաշխարհային 
Խորհուրդին եւ Հայաստանի եւ Սփիւռքի 155 
Հայ Աւետ. եկեղեցիներուն, կ’ողջունենք ձեզ 
քրիստոսաւանդ ջերմ սիրով։ Այս առթիւ մեր 
շնորհաւորութիւնները ու շնորհակալութիւն-
ները կը յայտնենք Հայաստան-Սփիւռք այս 
աննախընթաց Համաժողովին գաղափարը 
յղացող ու զայն իրականութիւն դարձնող-
ներուն։

 Սփիւռքը եւ Հայաստանը յուզող հիմնա-
հարցերը բաւականին ծանր են եւ լուրջ։ 
Հետեւաբար, այս պատմական Համաժողովը 
ծանր պատասխանատուութիւններ ու 
լուրջ յանձնառութիւններ կը դնէ զայն 
կազմակերպողներուն եւ անոր մասնակցող 
Հայրենիքի եւ Սփիւռքի ղեկավարութեան վրայ։ 
Այս պատճառով է որ Հայ Աւետ. Եկեղեցին 
լրջութեամբ ու աղօթքով կը մասնակցի այս 
վեհաժողովին՝ աշխարհի բոլոր Հայ Աւետ. 
շրջանային միութիւններու ներկայացուցիչներով՝ 
յանձինս Վեր. Եուրի Աւանէսեանի՝ Հայաստանէն, 

Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեանի՝ Մերձաւոր Արե-
ւելքէն, Վեր. Վահան Թութիկեանի՝ Հիւսիսային 
Ամերիկայէն, Պրն. Անդրանիկ Թորիկեանի՝ 
Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութենէն, 
Վեր. Ժիլպեր Լեւոնեանի՝ Եւրոպայէն, Վեր. 
Ռընէ Լեւոնեանի՝ Եւրասիայի շրջանէն, Պրն. 
Պօղոս Հալաճեանի՝ Ֆրանսայէն, Վեր. Դոկտ.
Մովսէս Պ. Ճանպազեանի՝ Հայ Աւետարանական 
Համաշխարհային Խորհուրդէն եւ Պրն. Համ-
բարձում Մումճեանի՝ Հարաւային Ամերիկայէն։

 Հայ Աւետարանականներ աւելի քան 
մէկուկէս դար անբաժան մէկ մասնիկը եղած 
են հայ ժողովուրդի կեանքին ու պատմութեան։ 
Անցնող 153 տարիներուն, Հայ Աւետ. Եկեղեցիին 
հետեւորդները՝ հայ ժողովուրդին հետ միասին 
ըմպած են ջարդերու, ցեղասպանութեան ու 
հայրենազրկութեան բոլոր դառն բաժակները։ 
Միեւնոյն ատեն, Հայ Աւետարանականները եղած 
են անվերապահ մասնակիցը մեր ժողովուրդի 
բոլոր մաքառումներուն եւ իրագործումներուն։

 Ներկայիս, Հայ Աւետ. Եկեղեցին, Աստուծոյ 
շնորհքով, կը շարունակէ ծառայել մեր ազգին՝ 
Հայաստանի եւ 20 այլ երկիրներու մեր հայ 

Երիտասարդական երգի ու երաժշտութեան 
փառատօն մը կազմակերպուեցաւ։ ԼԱՐՔ 
երգչախումբը եկած էր Լոս Անճելըսէն՝ համերգ 
մը տալու։ Լիւսի Ճանճիկեանիեւ Արմիսի 
նկարները ցուցադրուեցան, եւ խաչքարի մը 
բացումը կատարուեցաւ Իսի-լէ -Մուլինոյի Հայ 
Աւետ. եկեղեցիին բակին մէջ։

 Վեր. Ճանպազեան ինծի շատ օգնեց՝ ամէն 
տեսակէտով, որպէսզի այս հանդիսութիւնը 
յաջողի՝ Աստուծոյ օգնութեամբ։ Ինք եղաւ 
ճարտարապետը այդ պտղաբեր տարեդարձին։ 
Ինչպէս վերնագրին յաջորդող համարը կը 
մատնանշէ, սուրբգրական տեսակէտով Վեր. 
Մ. Ճանպազեան Մովսէս մը եղաւ՝ որ տեսիլք 

տուաւ այսօրուան Հայ Աւետ. Եկեղեցիներուն, 
պատրաստելով նոր Յեսուներ։ Իսկ ազգային 
տեսակէտէն ան եղաւ 20-րդ դարու Վարդանը. 
միշտ պայքարեցաւ որ վառ եւ արթուն պահենք 
մեր ազգային կեանքը ու մեր քրիստոնեայ 
ինքնութիւնը։

 Կ’աղօթեմ որ Աստուած շարունակէ օրհնել իր 
յիշատակը եւ 21-րդ դարուն մէջ՝ անոր տեսիլքին 
եւ ծառայութեան հաւատարիմ նոր մշակներ 
հանէ։

ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
qBZBFBf IíçvzBpV eBp. AíJä. 
IdJjJêVrJçví OrdJçBdêvíRJBr
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գաղութներուն մէջ, իր աւելի քան 155 բեմերով, 
185-է աւելի ձեռնադրուած հոգեւոր մշակներով, 
25 կրթական օճախներով, Հայաստանէն դուրս
գործող հայկական միակ բարձրագոյն կրթական 
հաստութիւնը եղող՝ Պէյրութի Հայկազեան
Համալսարանով, բազմաթիւ ընկերային 
ծառայութեան կեդրոններով, հրատարակու-
թիւններով, երիտասարդական կեդրոններով, 
եւ կրթանպաստի ու մարդասիրական նպա-
տակներու յատկացուած մեծագումար հիմնա-
դրամներով։ Մանաւանդ, Հայ Աւետ. Եկեղեցիին 
քրիստոնէական ծառայութիւնը միաւորող Հայ 
Աւետարանչական Ընկերակցութեան միջոցով, 
Հայ Աւետարանականներ անհամեմատօրէն մեծ 
ծառայութիւններ կը մատուցանեն Սփիւռքի, 
Հայաստանի եւ Արցախի մէջ։

 Հայ Աւետ. Եկեղեցին նորոգուած հաւատքով 
կ’աղօթէ եւ կ’աշխատի Հայաստանի եւ ամբողջ 
Սփիւռքի միջեւ եղած փոխյարաբերութիւններու 
զարգացումին, որ պիտի նպաստէ թէ՛ Սփիւռքի 
եւ թէ՛ հայրենաբնակ մեր ժողովուրդին 
յառաջդիմութեան ու վերելքին։ Արդարեւ, մենք 
կը հաւատանք թէ անկախ պետականութիւն 
ունենալը առիթ կ’ընծայէ աւելի սերտ եւ զօրաւոր 
յարաբերութիւն մը մշակելու Հայաստանի եւ 
Սփիւռքի միջեւ։ Այս յարաբերութիւնը մենք պիտի 
որակենք symbiotic յարաբերութիւն մը. այսինքն՝ 
իրարու գոյութիւնը կարելի ընող յարաբերութիւն 
մը։

 Երկու հիմնական ճշմարտութիւններու 
վրայ է որ հիմնուած է Հայաստան-Սփիւռք 
փոխյարաբերութեան վերաբերող մեր հասկա-
ցողութիւնը։
 Առաջինը այն է, թէ իրենք զիրենք հայ դաւանող 
աշխարհի բոլոր մարդկային արարածները 
կը կազմեն մէկ ազգմէկ ազգ՝ հայ ազգը։ Անոնք ունին 
մէկ հայրենիքմէկ հայրենիք՝ Հայաստան աշխարհը։ Եւ այս 
երկուքը՝ մէկ դրօշիմէկ դրօշի՝ հայկական կարմիր, կապոյտ 
ու նարնջագոյն եռագոյնին տակ։
 Երկրորդ ճշմարտութիւնը այն է, թէ 
միասնականութիւնը միօրինակութիւն չէ եւ չի 
կրնար ըլլալ։ Այլ՝ միասնութիւնը էական հարցերու 
շուրջ համախոհութիւն եւ համագործակցութիւն 
է։ Այլ խօսքով, այն միասնութիւնը որ մենք 
իրագործելի կը տեսնենք Սփիւռքի մէջ, եւ 
Սփիւռքի ու Հայաստանի միջեւ, անհրաժեշտօրէն 
կը հիմնուի հետեւեալ սկզբունքներուն վրայ.–

 Էական խնդիրներու մէջ՝ անսակարկելի 
եւ անվերապահ միութիւն, ու մինչեւ իսկ 
միօրինակութիւն։
 Ոչ-էական խնդիրներու մէջ՝ ազատութիւն եւ 
իրար հասկացողութիւն։
 Սակայն ամէն խնդիրներու մէջ՝ անխառն սէր 
ու յարգանք իրարու հանդէպ։
 Հայ Աւետ. Եկեղեցին կը հաւատայ թէ 
հայ ազգը յուզող էական հիմնահարցերու հայ ազգը յուզող էական հիմնահարցերու 
գլխաւորներն են.գլխաւորներն են.–

 Արցախի ազատագրութեան եւ անկա-Արցախի ազատագրութեան եւ անկա-
խութեան երաշխաւորումըխութեան երաշխաւորումը ամէն միջոցներով, 
բայց նախընտրաբար քաղաքական միջոցներով 
ու հնարամիտ բանակցութիւններով։ Ինչպէս 
նաեւ, յարմար ժամանակին, Լեռնային 
Ղարաբաղի հայկական հողերու կցումը մեր 
Հայրենիքի մայր հողին։
 Մեր Հայրենիքի պաշտպանութեան եւՄեր Հայրենիքի պաշտպանութեան եւ
անվտանգութեան երաշխաւորումը անվտանգութեան երաշխաւորումը զինուո-
րական բաւարար պատրաստութեամբ, եւ 
Սփիւռքի հետ համադրուած արտաքին ճկուն 
քաղաքականութիւն մը վարելով, թէ՛ շրջանային 
եւ թէ՛ միջազային մակարդակներու վրայ։
 Հայաստանի ժողովրդական կարգերու եւ Հայաստանի ժողովրդական կարգերու եւ 
պետական կայունութեան երաշխաւորութիւնըպետական կայունութեան երաշխաւորութիւնը, 
որ իր կարգին պիտի երաշխաւորէ ամէն 
քաղաքացիի մարդկային իրաւունքները, 
ներառեալ եւ մասնաւորապէս խղճի, կրօնի ու 
պաշտամունքի ազատութեան իրաւունքները։
 Հայաստանի տնտեսութեան աշխուժացումըՀայաստանի տնտեսութեան աշխուժացումը, 
ներկայ շրջափակումի դժուարութիւնները 
յաղթահարելով, ազատ շուկայի փորձուած 
դրութիւնը ամբողջութեամբ կիրարկելով, 
սեփականաշնորհման վերաբերող օրէնքները 
անաչառութեամբ գործադրելով, հարկերու 
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իմաստուն դրութիւն մը որդեգրելով, եւ 
սփիւռքեան ու միջազգային նիւթական 
ներդրումներու համար բարենպաստ օրէնքներ 
մշակելով, վստահութեան մթնոլորտ ստեղծելով, 
ու քարոզչական աշխատանք տանելով։

 Հայաստանի կրթական ծրագրին բա-Հայաստանի կրթական ծրագրին բա-
րեկարգութեան եւ արդիականացման անյա-րեկարգութեան եւ արդիականացման անյա-
պաղ հետապնդումըպաղ հետապնդումը, որպէսզի կարելի 
ըլլայ մեր ներկայի ու գալիքի սերունդները 
պատրաստել 21-րդ դարու գիտութիւններու եւ 
արհեստագիտութիւններու կարելիութիւններէն 
օգտուելու եւ մեր ժողովուրդը ամէն մարզերու 
մէջ ուրիշ ժողովուրդներու հետ կարող մրցակից 
դարձնելու։
 Դարասկիզբին մեր ազգին դէմ գործուած 
ցեղասպանութիւնը հետեւողական աշխատան-
քով՝ աւելի մեծ թիւով ազգերու եւ միջազգային 
պետական կառոյցներու կողմէ ճանչցուելու 
սրբազան պարտականութեան հետապնդումը, եւ 
Սփիւռք-Հայաստան համադրուած աշխատանքով 
մեր ազգին դէմ գործուած անարդարութեան մեր ազգին դէմ գործուած անարդարութեան 
սրբագրութեան ու հատուցման ձեռքբերումըսրբագրութեան ու հատուցման ձեռքբերումը։
Ղարաբաղէն ու Հայաստանէն արտագաղթի Ղարաբաղէն ու Հայաստանէն արտագաղթի 
կասեցումըկասեցումը, բարձրացնելով մեր ժողովուրդին 
կենսամակարդակն ու որակը։
 Կարելի ամէն միջոցներով պայքար Սփիւռքի պայքար Սփիւռքի 
հայութեան ձուլումին դէմհայութեան ձուլումին դէմ, եւ համադրուած 
աշխատանք ի խնդիր Սփիւռքի մեր մատղաշ 
սերունդներուն հայեցի դիմագիծին կերտումին 
ու հայ ազգային պատկանելիութեան զգացումի 
զօրացման։
 Կարելի բոլոր միջոցներով Սփիւռքի ու Սփիւռքի ու 
Հայաստանի իրարու զօդումը՝Հայաստանի իրարու զօդումը՝ իրերօգնութեան 
եւ անվերապահ ընդունման կապերով, երկ-
քաղաքացիութեան օրէնքով Հայաստանի 

մէջ իսրայելեան «քիպուց»ի օրինակով 
համայնքներ ստեղծելով, հայրենիքը հայ եւ 
ոչ հայ զբօսաշրջիկներու գրաւիչ եւ մատչելի 
դարձնելով, արեւելահայ եւ արեւմտահայ 
լեզուներու տարբերութիւնը նուազեցնելով եւ այլ 
միջոցներով։
 Մենք կը հաւատանք թէ այս հիմնահարցերը 
պէտք է Սփիւռքի ու Հայաստանի կողմէ 
քննարկուին միասնաբար, եւ անոնցմէ 
թելադրուող առաջադրանքները պէտք է 
հետապնդուին Սփիւռք-Հայրենիք սերտ 
գործակցութեամբ։
 Որպէս Հայ Աւետարանականներ՝ մենք 
ունինք նաեւ այլ մտահոգութիւն մը, որ կը 
վերաբերի մեր ժողովուրդին քրիստոնէական 
հաւատքի թուլացման։ Տարբեր պատճառներով, 
թէ՛ Հայրենիքի եւ թէ՛ արտերկրի մէջ, մեր մեր 
ժողովուրդը կորսնցուցած է մեր վաղեմի հոգեւոր ժողովուրդը կորսնցուցած է մեր վաղեմի հոգեւոր 
արժէքներըարժէքները, մեր նախնիներու քրիստոնէական 
հաւատքը, Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի 
հոգեւոր տեսիլքը, որոնք ա՛յնչափ կարեւոր 
դեր ունեցած են մեր ազգային իւրայատուկ 
դիմագիծի, նկարագրի ու մշակոյթի կերտումին 
մէջ։ Որպէսզի կարողանանք վերագտնել Որպէսզի կարողանանք վերագտնել 
մեր ազգային պատմական ու հարազատ մեր ազգային պատմական ու հարազատ 
ինքնութիւնը, անհրաժեշտ է վերադառնալ ինքնութիւնը, անհրաժեշտ է վերադառնալ 
Աւետարանէն բխող մեր պապերու սրբազան Աւետարանէն բխող մեր պապերու սրբազան 
ու անաղարտ քրիստոնէական հաւատքին։ու անաղարտ քրիստոնէական հաւատքին։ Եթէ 
չկարենանք ապրիլ որպէս քրիստոնեայ ազգ, 
մենք կը հաւատանք որ այն անկախութիւնը որ 
ձեռք բերած ենք, այն հողերը որ ազատագրած 
ենք, ու տնտեսական, գիտական եւ ընկերային 
այն վերելքը որ կը յուսանք իրագործել, բոլորը 
ապարդիւն պիտի ըլլան։ 

 Կարելի չէ կերտել բարիքներով լի աշխարհ Կարելի չէ կերտել բարիքներով լի աշխարհ 
մը՝ առանց կերտելու մարդոց հոգեւոր մը՝ առանց կերտելու մարդոց հոգեւոր 
ներաշխարհը։ներաշխարհը։ Կարելի չէ ազնիւ մշակոյթ, ազնիւ 
կենցաղ եւ ազնիւ քաղաքակրթութիւն ստեղծել 
առանց ազնիւ արժէքներու, առանց հոգեւոր 
սկզբունքներու եւ առանց ճշմարտութեան, 
որոնց ամենայստակ եւ անարատ աղբիւրն է 
Աստուած՝ տիեզերքի Արարիչը, Տէրն ու Փրկիչը։ 
Ուրեմն, մեր բարձրագոյն յոյսը ու ջերմագին 
աղօթքն է, որ քսանմէկերորդ դարու առաջին 
տարին, երբ ցնծութեամբ ու հպարտութեամբ կը 
տօնենք քրիստոնէութիւնը որպէս Հայաստանի 
պետական կրօնի հռչակման 1700-ամեակը, մենք 
բոլորս, Հայրենիքի եւ Սփիւռքի մէջ, պետական, 
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 Չսպասուած բաժանում մը ցնցեց բոլորս երբ 
Ֆրանսայի Լիոն քաղաքին մէջ, 14 Մայիսի 2020-
ին, մեզմէ ընդմիշտ բաժնուեցաւ եւ իր Փրկչին 
միացաւ Տիկ. Ժանէթ Ռահէլ Պաղտասարեան-
Պարտագճեան։

 Ցաւօք, ան մահը տեսաւ երկու անգամ, 
առաջինը՝ բաց աչքերով, երբ հարկադրուած 
լքեց իր ծննդավայրը, տունը եւ այնքա՛ն սիրած 
Հալէպի Հայ Աւետ. Էմմանուէլ Եկեղեցին, ու երգը 
ընդմիշտ հեռացաւ իր շրթունքներէն։ 

 Ծնած էր Հալէպ 17 Փետրուար 1937-ին, 
Պետրոս եւ Ռեբեկա Պաղտասարեաններու 
ընտանեկան բոյնին մէջ։ Ուսանած էր Հայ Աւետ. 
Էմմանուէլ վարժարանին եւ ապա Ալեփփօ 
Քոլէճին մէջ։ Կեանքը նուիրած էր Աստուծոյ ու 
Եկեղեցիին ծառայութեան։ 

 Ընտանիք կազմած էր Պրն. Յովհաննէս 
Պարտագճեանի հետ 1966-ին, ու մայր եղած երեք 
զաւակներու՝ Յարութիւն, Աննա-Անի եւ Նայիրի, 
երկու թոռնիկներու՝ Նանոր եւ Յովհաննէս, 
նաեւ հարսին՝ Լիզային եւ հինգ զարմիկներուն՝ 

Աստղիկ, Ալիս, Պետրոս, Յակոբ եւ Լենա 
Պաղտասարեաններուն։
 Քսան տարիներ հաւատարմաբար վարած էր 
Հալէպի Հայ Աւետ. Էմմանուէլ Եկեղեցւոյ, Սուրիոյ 
Հայ Աւետարանական Համայնքի, Ճինիշեան 
Յիշատակի Ձեռնարկի, «Անանուն Բարերար»-ի 
եւ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկե-
րակցութեան քարտուղարի եւ հաշուապահի 
պաշտօնները։ 

 Անդամ էր Հայ Աւետ. Էմմանուէլ Եկեղեցւոյ 
Հոգաբարձութեան, Խնամակալութեան, Տիկնանց
Միութեան, Սուրիոյ Միացեալ Տիկնանց 
Վարչութեան, Հայ Ծերանոցի Երիտասարդաց 
Վարչութեան եւ «ՔՋԱԿ»-ի (Քրիստոնէական 
Ջանից Ամառնային Կեդրոնի) Խնամակալութեան։ 
Կանոնաւոր կերպով կը ներկայացնէր իր 
Եկեղեցին՝ Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետ. 
Եկեղեցիներու Միութեան համաժողովներուն՝ 
իբրեւ՝ պատուիրակ։

եկեղեցական եւ ժողովրդական մակարդակներու 
վրայ հոգեւոր զարթօնք մը ունենանք ու կրկին հոգեւոր զարթօնք մը ունենանք ու կրկին 
անգամ ազգովին նուիրուինք Յիսուս Քրիստոսիանգամ ազգովին նուիրուինք Յիսուս Քրիստոսի։

 301 թուականին մեր նախնիքը ուխտ 
մը ըրին Յիսուս Քրիստոսի հետ։ Եթէ մեր 
ժողովուրդը կատարէ այդ ուխտէն մեզի բաժին 
ինկած յանձնառութիւնը, այն ատեն Աստուած 
ա՛լ աւելիով պիտի օրհնէ մեր պզտիկ բայց 
թանկագին ազգը եւ զայն օրհնութեան աղբիւր 
մը պիտի ընէ ո՛չ միայն իր բոլոր զաւակներուն, 
այլեւ իր դրացի բոլոր ազգերուն ու համայն 

մարդկութեան համար։ Մենք կը հաւատանք 
թէ ա՛յդ է մեր ազգի գոյապատճառը, ա՛յդ 
է մեր ժողովուրդին առաքելութիւնը, ա՛յդ 
է մեր հայկազնեան ցեղի երկնահաստատ 
ճակատագիրը։
 Աստուած օրհնէ՛ Հայաստանի Հանրապե-
տութիւնը եւ մեր ազգի հայրենաբնակ ու 
արտերկրի բոլոր զաւակները՝ հիմա եւ յաւիտեան։ 
Ամէն։

ÜJç. Gvdä. mváÖNÖ kAqyAKIAq
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 Քաջատեղեակ էր Մերձաւոր Արեւելքի 
Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միութեան ծրագիր-
կանոնագրին, նախանձախնդիր էր եւ յետամուտ 
անոր ճշգրիտ գործադրութեան։

 Քառասուն երկար տարիներ սիրայօժար 
ստանձնած էր Հայ Աւետ. Էմմանուէլ Եկեղեցւոյ 
Կիրակնօրեայ Դպրոցի տեսչուհիի եւ ուսուց-
չուհիի պաշտօնները։

 Տասը տարիներ վարած էր Քեսապի ՔՋԱԿ-
ին ընդհանուր պատասխանատուի պաշտօնը՝ 
կամաւոր կերպով։ Հսկայական ծառայութիւն 
մատուցած էր՝ ընդունելով իրերայաջորդ 
խումբեր, մասնաւորաբար զբաղելով անոնց 
փոխադրութեամբ, սննդառութեամբ եւ բարեկե-
ցութեամբ։

 Անոր բառարանին մէջ գոյութիւն չունէին 
«ո՛չ», «զբաղած եմ» ու «գժտութիւն» բառերը։ 
Հակառակ տարիներու թաւալումին, ան միշտ 
պատրաստ էր ծառայելու Եկեղեցիին ու կը 
սատարէր անոր վերելքին։ 

 Ամէն ինչ սրտանց ու բծախնդրութեամբ 
կը կատարէր։ Իսկական դաստիարակ էր. կը 
քաջալերէր, կը գնահատէր իր աշակերտները եւ 
կը հետաքրքրուէր իւրաքանչիւրով։ Հպարտ էր որ 
եկեղեցիին ծառայող զաւակներ դաստիարակած 
էր, որոնց փոխանցած էր հիմնական արժէքները.– 
սիրել զԱստուած, ծառայել Աստուծոյ ու 
եկեղեցիին անշահախնդիր կերպով, աղօթել, 
կարդալ Աստուածաշունչը, սիրել ընտանիքը եւ 
յարգել բոլորը։

 Ան հիւրասէր էր, յատուկ յարգանք կը 
տածէր Աստուծոյ զաւակներուն նկատմամբ։ 
Տէրոջ ծառաներն ու անոնց ընտանիքները կը 
պատուէր։ Մշտական կապ կը հաստատէր իր 
բոլոր բարեկամներուն եւ ազգականներուն հետ։ 

 Իր շէնքին, փողոցին ու քաղաքին մէջ 
բոլորին օգնութեան ձեռք կը մեկնէր՝ անվճար։ Կը 
կատարէր նամակագրութիւն, թարգմանութիւն 
եւ պաշտօնական միջնորդութիւններ։ Մօր նման 
կը խնամէր բոլորը։ Շտապ օգնութեան դասերու 
հետեւած ըլլալով՝ կ’այցելէր հիւանդներուն, 
անոնց մատուցելով հիւանդապահի բոլոր 
ծառայութիւնները։ 

 Իր աղօթքները պարզ էին ու տպաւորիչ։ 
Երկնաւոր Հօր հետ կը խօսէր՝ դէմ առ դէմ։

 Չորս անհատներ մեծ դեր խաղացած են 
անոր նկարագրի եւ անհատականութեան 
կազմաւորման մէջ.– ծնողքը՝ Պետրոս եւ Ռեբեկա 
Պաղտասարեաններ, մօրաքոյրը՝ Ռահել Կիւլ-
տալեան եւ համայնքապետ՝ Վեր. Յովհաննէս 
Գարճեան։

 Յուղարկաւորութեան պաշտամունքի ըն-
թացքին՝ Լիոնի եկեղեցիէն անդամի մը համար 
հանգուցեալին մահուան պարագաները իրեն 
յիշեցուցին Աստուածաշունչէն երեք անձեր, եւ 
տուաւ հետեւեալ վկայութիւնը.– 

 "Գիշեր ու ցերեկ Աստուծոյ ծառայութիւն 
ընող" Աննա մարգարէուհին գրեթէ 84 տարեկան 
էր երբ հանդիպեցաւ Երուսաղէմի տաճարը 
բերուած մանուկ Յիսուսին. ու մեր Ժանէթ քոյրը 
ա՛յդ նոյն տարիքին՝ 4 օր առաջ հանդիպեցաւ 
Յիսուսի՝ երկնայի՛ն տաճարին մէջ, անկէ երբեք 
չբաժնուելու պայմանով (Ղուկ. 2. 36-38)։

 Իրեն նման "բարի գործերով ու 
ողորմութիւններով լեցուած" հաւատացեալ կնոջ 
մը մահը, որ Տաբիթա կամ Այծեմնիկ կը կոչուէր, 
մեծ սուգի մատնած էր անոր համայնքը, ու 
Պետրոս Առաքեալը կանչուեցաւ որ զայն ողջնցնէ 
(Գործք 9. 36-42)։

 Ժանէթ քոյրը 4 օր առաջ բաժնուեցաւ մեզմէ, 
ինչպէս Ղազարոս՝ իր քոյրերէն, երբ Յիսուս եկաւ 
եւ զինք յարուցանեց, որպէսզի որոշ ժամանակ 
մը շարունակէ ապրիլ։ Նոյն Յիսուսը մեր քրոջ 
յարուցեալ եւ յաւէ՛տ անապական մարմին մը 
պիտի շնորհէ երբ աշխարհ վերադառնայ, եւ ո՛չ 
միայն անոր, "հապա այն ամենուն ալ՝ որ սիրեցին 
անոր յայտնուիլը" (Բ. Տիմ. 4. 8)։

 «Մեր այս "երջանիկ յոյսն""երջանիկ յոյսն" է որ մեզ կը 
մխիթարէ, որպէսզի կարենանք տոկալ մեր 
ժամանակաւոր բաժանումին՝ մինչեւ վերջնական 
միացում մեր երկնային հայրենիքին մէջ 
(Տիտ. 2. 13)»։
 Յարգանք բոլորին, պատիւ՝ արժանաւորացարժանաւորաց։ 
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KôåAcéuëQUëq
WUCAqAqU mIå IiCAoå-ñuoåIåuëq eIâ

KôåAcéuëQUëq 
AsYAåeU mMÄ

 ÑVçJXV DBçJdBnrJç,

 UrxzNÖ FVäNò, WVDBrBr bBrç äBFrBzN nP d’BrêrV$ vçzNÖ fJäJíBrò yNpçvíRV 
rBíBfBrFVÖäVr nNÅ ôFvÖävÖ 4-Vr zBäBfBb zBpRvínVr, vç òBjBòVr nNd dBçJívç 
nBÖP BíJçJê: cBêvíRVírP vjDJçFBdBr N, ví dBçVòrJçP$ BrÖBfnBr:

 mJçhBívç AçJíJXòV eBp AíJä. IdJjJêVrJçví mVvíRVírP fBçdBHçBdBr dvx nP 
víjjBb N$ BjöRòV Jí öFrvíRJBr: mJç JdJjJêVrJçvír, HzçvêrJçvír, eBpdBLJBr 
eBnBXÖBçBrVr ví DrBdBçBrrJçvír nJb nBÖP fÖdBpBbBíBX árBÖrJç dçBb N: sBäJç 
áVçBívçvíBb Jr, víçVtrJç fvFJêrêvínV JrRBçdvíBb$ BjNäVr XBprBäBçBbvíRJrNr:

 úçBrÖBfBp AíJä. IdJjJêVrJçví mVvíRVírP, fBnBZvçfvíçH AnJçVdBpV eBp 
AíJäBçBrxBdBr OrdJçBdêvíRJBr Jí víçVt mVvíRVírrJçví, äJíBdBr dBzV nNÅ N 
äJjívpr nJç fváVírJçvír ví zBäBÖZBrBävírJçvír fJä, nJç öFrvíRVírP fBnBHçJXví 
fBnBç:

 AjöRJ#rò WVDBrBrV nJç JjDBpçrJçvír Jí òvpçJçvír fBnBç: Qvj âNçP RJí ví 
RVdvírò PXXBp VçJrê BpÖ ïvRvçVdVr nNÅ, nZVRBçN ÖFBívç PräBrVòrJçP, BnvòN 
áVçBívçrJçvír êBíJçP, Jí öFrN nJç zBäBÖZBrBävírJçvír$ VçJrê tvíçÅP HVLvíBb DvXvç 
dBçVòrJçP HVnBdBXJXví. Rvj VnBÖävíRVír trvçfN òBjBòBFNärJçvír ví nVÅBLFBpVr 
fVnrBçdvíRVírrJçvír, vçzNÖLV JçdVçP áJçBdBrFrV ví ZBjBjV:

ÜJç. ováNX mUñAoMWIAq
qBZBFBf

úçBrÖBpV eBp AíJä. IdJjJêVrJçví mVvíRJBr

«IRN nNd BrHBnP xBçxBçvíV, 
DvXvç BrHBnrJçP dP 

xBçxBçvíVr Brvç fJä»
– A. cvçr. 12. 26:
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