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En cette année 2020, que certains ont 
pronostiquée comme une année 20 sur 20, 
c'est-à-dire l'année de toutes les réussites et 
ce dans tous les domaines de la vie, c'est en 
fait tout le contraire qui se passe. Les drames 
et les catastrophes d'une ampleur inégalée se 
sont succédés.

Depuis les premières semaines de l'année, 
sans crier gare, un virus d'une extrême violence 
a plongé la France et tous les pays du monde 
dans une crise sanitaire d'une virulence 
inégalée. Nous sommes passés par toutes les 
étapes : la surprise, le laxisme, puis se sont 
succédés le confi nement, le déconfi nement, la 
deuxième vague, le couvre feu et au jour où je 
vous écris, la hantise d'un nouveau confi nement.

En plein été, plus précisément le mardi 4 
Août, l'explosion sur le port de Beyrouth a 
eu des eff ets dont aujourd'hui encore, nous 
ne mesurons pas toutes les conséquences 
humaines et matérielles dramatiques. Après 
des années et des mois de crises économiques, 
politiques et sociales, cette tragédie a mis ce 

peuple si attachant à genoux et l’a traumatisé 
pour de longues années.

Comme si la coupe des malheurs n'était pas 
assez pleine, le nationalisme exacerbé, lié 
au fanatisme religieux aveugle et haineux, a 
plongé le Dimanche 27 Septembre, le peuple 
arménien d'Artsakh et d'Arménie dans une 
guerre d'une rare violence provoquée par leur 
voisin.
Ces trois tragédies ont plongé en France, au 
Liban et en Artsakh des familles entières dans 
des souff rances et des détresses insoutenables 
à vues humaines. Comment les surmonter ?

À partir des articles et des témoignages que 
vous lirez dans notre dossier, en provenance 
de la France et de ces pays sinistrés, notre 
souci est de nous interroger d'une façon plus 
générale sur la façon de se reconstruire après 
de si grandes épreuves.

Car il nous est arrivé et il nous arrive encore 
aujourd'hui, à toutes et à tous, de devoir 
aff ronter des situations où, comme le dit le 
roi David, «nous marchons dans la vallée de 
l'ombre de la mort.»

Nous vivons des souff rances personnelles ou 
celles de nos proches, en face desquelles nous 
nous posons la question : «Vais-je m'en sortir ? 
Est-ce qu'un jour, je vais voir le bout du tunnel ? 
Et si je m'en sors, dans quel état vais-je me 
trouver aux niveaux psychologique, physique 
ou spirituel ?»
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«Louons Dieu, le Père de notre 
Seigneur Jésus-Christ, le Père riche 
en bonté, le Dieu qui accorde le 
réconfort en toute occasion !
Il nous réconforte dans toutes nos 
détresses, afi n que nous puissions 
réconforter ceux qui passent par 
toutes sortes de détresses en leur 
apportant le réconfort que nous 
avons nous même reçu de lui.» 
2 Co. 1 : 3-4

>>
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Comment vais-je me 
reconstruire pour que ma vie 
continue à avoir du sens 
et de la saveur ?

Je suis passé ces dernières années par une 
période diffi  cile, où le même jour je visitais dans 
quatre hôpitaux diff érents de Marseille, ma 
femme, ma mère en fi n de vie, mon père atteint 
de la maladie d'Alzheimer et ma belle-mère. 
Et cela tout en accomplissant mon ministère 
Pastoral. 
Avec le recul, j'ai vraiment réalisé, comme dans 
le texte, «Des pas dans le sable» que Dieu me 
portait dans ces moments compliqués.
C'est une période de ma vie durant laquelle j'ai 
le plus grandi dans ma foi en Dieu et dans ma 
maturité spirituelle. Au travers de ces épreuves 

que Dieu m'a aidé à surmonter, il m'a formé et 
équipé pour mieux comprendre la souff rance 
humaine, et pour apporter du réconfort à celles 
et ceux qui, depuis, passent par les mêmes 
détresses.

Rappelez-vous qu'avec Dieu, le 
meilleur est toujours devant nous.

Pasteur Gilbert LÉONIAN
Alfortville 
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Faites confiance...
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D'habitude, Dieu ne nous dit 
pas comment Il répondra à 
nos prières, ni quand Il le fera.

Mais Il promet une chose à 
ceux qui lui font confi ance 
et qui comptent sur Lui : des 
forces nouvelles.

Dans ce verset, le mot en hé-
breux pour «compter sur» ou 
«faire confi ance» représente 
un mot utilisé dans la fabri-
cation des cordes. Chaque 
corde est formée à partir d'un 
fi l ténu autour duquel s'en-
roulent d'autres fi ls, l'un après 
l'autre, chacun augmentant la 
force de la corde fi nie. 

Chaque fois que vous faites 
confi ance à Dieu, vous ajou-
tez un fi l supplémentaire à la 
corde, vous devenez un peu 
plus fort et plus apte à gérer 
les diffi  cultés de la vie. 
Avez-vous l'impression au-

jourd'hui que votre vie ne tient 
qu'à un fi l ? 

Passez davantage de temps 
dans la présence de Dieu, 
plongé dans Sa parole, et ob-
servez votre fi l se transformer 
en corde solide. Mais lui faire 
confi ance n'est pas toujours 
une activité d'observation. 
Parfois, Lui faire confi ance 
exige une action positive de 
notre part, un engagement 
envers les autres. 

La Bible nous dit : «À celui 
qui est ferme dans ses sen-
timents, Tu assures la paix, la 
paix, parce qu'il se confi e en 
Toi.» (Es 26 : 3). 

Que vous soyez à genoux en 
prière devant Lui ou engagé 
à accomplir Sa volonté, soyez 
sûr que Dieu vous accordera 
un surcroît de force. 
Et si vous vous sentez, au-

jourd'hui, à bout de force, 
cramponnez-vous à ces trois 
promesses : 

«Compte patiemment sur 
le Seigneur, ressaisis-toi, 

reprends courage, oui, 
compte patiemment sur le 

Seigneur.» Ps. 27 : 14

«Oui, mon âme, confi e-toi en 
Dieu! Car de Lui vient mon 

espérance...» Ps. 62 : 6

«Voici comme les yeux des 
serviteurs sont fi xés sur les 
mains de leur maître… ainsi 
nos yeux se tournent vers 

l'Éternel notre Dieu.» 
Ps. 123 : 2

Avez-vous besoin de davan-
tage de force ? Faites Lui 
confi ance, comptez sur Ses 
promesses !

...il vous donnera
des forces nouvelles

«Ceux qui se
confi ent en Dieu, 

renouvellent leurs 
forces.» Es. 40 : 31

SA PAROLE
POUR AUJOURD'HUI
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Quand Néhémie a appris la mauvaise nouvelle 
à propos de Jérusalem : que les murs avaient été 
détruits et les portes brûlées, il s'est rendu compte 
que Jérusalem qui était en état de ruines, ne pour-
rait plus rendre gloire à Dieu. Le nom de Dieu était 
déshonoré, parce que le peuple de Dieu était sans 
protection et sans honneur.

Immédiatement, il s’est 
mis à pleurer et à prier 
Dieu. Sa prière était 
constituée de louanges, 
de confessions, de pro-
messes et de supplica-
tions. Après ce temps de 
prière, il a compris que 
le Seigneur l’appelait à 
une tâche importante : 
rebâtir les murs de Jéru-
salem. Quand il a appris 
ce qu’il devait faire, à sa-
voir se présenter devant 
le roi, il a prié  : «Fais-moi 
trouver grâce devant cet 
homme !» Ne 1 : 11.

En Néhémie 2 : 12, nous li-
sons que Dieu avait mis dans son cœur l'idée d'aller 
reconstruire les murs de Jérusalem. Il est très im-
portant de s’assurer qu’une telle idée peut venir de 
Dieu. Néhémie a reçu, pendant son temps de prière, 
l’appel de reconstruire les murs de Jérusalem.

Néhémie était l'échanson du roi Artaxerxés, celui qui 
présentait la coupe au roi, il était donc un serviteur 
très fi able. Après avoir entendu son appel, il s’est 
armé de courage et est devenu un héros dans l'his-
toire du peuple d'Israël. Avec l’aide de Dieu, Il a réus-
si à obtenir l’approbation et l’assistance du roi païen. 
En cinquante-deux jours, il a pu terminer la recons-
truction des murs de Jérusalem et rétablir le culte 
de Yahvé, malgré les dures oppositions rencontrées.

Le 27 Septembre 2020, notre peuple a été atta-
qué violemment par l’ennemi, parce que le peuple 
arménien, qui a accepté le christianisme il y a des 

siècles, est maintenant ciblé et son pays est en train 
d’être envahi par l’adversaire qui a toujours voulu 
l’extermination des Arméniens.

Comme Néhémie, nous avons réagi avec beaucoup 
d’émotions ; nous avons participé à des manifesta-
tions, nous avons essayé d'apporter une aide fi nan-

cière, nous avons pleuré et 
prié, et nous avons voulu 
être entendus pour que 
justice soit faite. Que de-
vons-nous faire de plus ? 
Comment savoir ce que 
Dieu veut que nous fas-
sions pour notre peuple ? 
Néhémie nous donne un 
bon exemple de la manière 
dont Dieu permet à ses en-
fants de comprendre son 
appel.

Lorsque nous présentons 
notre situation au Seigneur 
dans la prière et que nous 
recherchons véritablement 
sa gloire, en confessant 
notre péché et les péchés 

de notre peuple, recherchant sa volonté dans sa pa-
role, Dieu va certainement susciter en nous des pen-
sées conformes à son plan, et nous saurons alors ce 
qu'il veut que nous fassions pour notre peuple. Dieu 
commence à agir quand nous prions. 

Prions sans cesse ! Cherchons à disposer nos cœurs 
selon sa volonté («et que ta volonté soit faite») pour 
découvrir les prochaines étapes que chacun de 
nous devra prendre. Notre peuple a énormément 
besoin de nous maintenant. Que Dieu seul soit l’insti-

gateur des idées qui naissent dans 
nos cœurs, à sa seule gloire.

Pasteur Sam ALBARIAN
Marseille- Saint-Antoine

Qu'est-ce que 
je peux faire 
pour mon 
peuple ?
L'une des citations les plus célèbres de l'histoire 
est : «Ne demandez pas ce que votre pays peut 
faire pour vous - demandez ce que vous pouvez 
faire pour votre pays !» J.F. Kennedy.

Nos prières doivent inclure :
● un temps de louange et d’adoration
● un temps de confession pour les 
égarements de notre peuple
● un temps de rappel des promesses de 
Dieu, comme dans 2 Ch 7 : 14 «Si mon 
peuple sur qui est invoqué mon nom 
s’humilie, prie, et cherche ma face, et s’il 
se détourne de ses mauvaise voies, je 
l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai 
son péché, et je guérirai son pays.»
● Lorsque nous recevons un appel 
spécifi que, prions : 

«CONDUIS NOUS»
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après une
grande épreuve

Se reconstruire

Quelle définition simple 
pourriez-vous donner, Stefan 
Vanistendael, de la résilience ?

La résilience est la capacité d’un individu ou d’un 
groupe à surmonter de très grandes difficultés et 
à croître dans la vie. Il peut s’agir de traumatismes, 
de grande pauvreté, d’une maladie grave, d’un deuil 
lourd, ou d’autres problèmes. Le journal d’Anne Frank 
ou la vie de Nelson Mandela sont des exemples cé-
lèbres de résilience.

Dans notre propre entourage, nous connaissons cer-
tainement un membre de notre famille, un ami, un 
voisin ou un collègue qui a eu une vie très difficile 
mais qui est positif, 
souriant, engagé, 
sans aucune pré-
tention. Au-delà de 
la résistance, il s’agit 
d’une capacité à 
reconstruire la vie, 
et parfois même à 
transformer un mal-
heur en quelque 
chose de positif, 
comme l’aveugle 
qui devient un excellent musicien.

Il reste néanmoins difficile d’étudier la résilience. 
Nous ne l’observons pas comme telle, mais nous ob-
servons les conséquences de la résilience : des che-
minements de vie qui nous surprennent bien.

Le concept de résilience 
existe-t-il partout dans le monde ?

Oui, car cette réalité est largement reconnue à travers 
nombre de cultures et de pays. Mais il n’existe pas de 
définition universellement reconnue de la résilience 
humaine. D’ailleurs, dans beaucoup de langues, il 
n’existe pas, au départ, de mot pour le dire. L’anglais 
est une des rares langues ayant un mot courant pour 
indiquer la résilience humaine : resilience ou resilien-

cy. C’est pourquoi beaucoup de langues ont adap-
té le mot anglais à leur propre usage. Le français a 
le verbe “résilier” dont le seul emploi est “résilier un 
contrat”. Mais la résilience ne consiste-t-elle pas à 
résilier un contrat avec l’adversité ?

Comment peut-on favoriser un 
processus de résilience chez une 
personne blessée ou traumatisée ?

Certains éléments semblent souvent contribuer à 
la résilience : se sentir fondamentalement accep-
té par une autre personne sans que cela implique 
nécessairement une approbation des comporte-

ments – cet élé-
ment est souvent 
considéré comme 
le plus important -, 
la découverte d’un 
sens positif à sa vie, 
des repères, le sen-
timent d’avoir une 
certaine prise sur sa 
vie, une image de soi 
positive mais sans 
illusions, une série 
de compétences 

sociales ou autres, un sens de l’humour constructif. 
Cette liste n’est cependant pas exhaustive.

La résilience n’est pas une technique d’intervention. 
Mais elle inspire un autre regard qui, tout en recon-
naissant les problèmes, cherche au-delà de la pure 
réparation les ressources et éléments positifs, même 
modestes qui aideront à reconstruire la vie.

Très souvent, ce processus est soutenu par des amis, 
par la famille. Cependant, dans certains cas, un ac-
compagnement par un professionnel est nécessaire.

Bureau International Catholique de l'Enfance
Dignité et droits de l'enfant

La résilience, 
qu'est-ce que c'est ?

par Stephan VANISTENDAEL
Sociologue et responsable de l'Unité Recherche

et Dévelopement du BICE de 1979 à2016
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J’ai contracté le coronavirus au 
cours d’un de mes voyages à 
Paris en février ou début mars 
2020. Il m’est impossible d’iden-
tifier le lieu où j’ai été contaminé. 
Ce fut probablement dans les 
transports en commun. Dans les 
jours qui ont suivi notre bureau 
du CNEF du mois de mars, alors 
que j’étais à la maison, je me suis 
mis à tousser un peu et à ressen-
tir la fièvre. Je suis resté confiné 
espérant que cette petite grippe 
allait passer. Mais la situation 
s’est aggravée au point que je 
me suis retrouvé dans une dé-
tresse respiratoire qui a néces-
sité une hospitalisation urgente. 

C’est après deux semaines de 
coma que j’ai pris conscience 
des dégâts, mais je n’ai jamais 
eu peur car je m’en suis remis au 
Père céleste. Je me suis souvenu 
de cette parole du psaume 37 : 
«Recommande ton sort à l’Eter-
nel, mets ta confiance en lui et 

il agira» (Ps. 37 : 5). Je me suis 
aussi retrouvé dans ces mots 
de Jésus (toute proportion gar-
dée) lorsqu’il avertit ses disciples 
en leur annonçant qu’ils allaient 
être dispersés chacun de son 
côté, abandonnant leur Maître : 
«Mais je ne suis pas seul, car le 
Père est avec moi» (Jn. 16 : 32). 
Cette certitude de la présence 
divine illuminait la souffrance 
que je traversais. J’étais convain-
cu que Dieu maîtrisait les cir-
constances, que rien n’échappait 
à son contrôle.

Allongé pendant les longues 
heures du jour et de la nuit, 
confiné dans une chambre et 
dépendant totalement du per-
sonnel médical, j’ai touché du 
doigt la vulnérabilité et la fragi-
lité humaine. Adieu les présomp-
tions, les slogans, les fioritures 
de la communication, les décla-
rations démonstratives voire au-
dacieuses, je n’avais qu’une 

L’homme a été créé pour une grande 
réalité : pour Dieu lui-même, pour être 

rempli de Lui. Mais son cœur est trop étroit 
pour la grande réalité qui lui est assignée. 
Il doit être élargi. C’est ainsi que Dieu, en 
faisant attendre l’homme, élargit le désir ; 

en le faisant désirer, il élargit l’âme ; en 
l’élargissant, il augmente sa capacité de 
recevoir. C'est durant ces moments que 

je réalise l'essentiel : cette foi qui nous fait 
déplacer des montagnes, cette attente nous 
fait grandir. Nous avançons tranquillement 
ensemble jusqu'à la nouvelle vie qui vient.

Soyons des veilleurs 
d'espérance, 

restons vigilants

FORT DANS LA TEMPÊTE

Témoignage 
de France

>>
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solution, abandonner mon sort à la souve-
raineté bienveillante du Seigneur et attendre… 
attendre en silence qu’il veuille bien me secou-
rir.

Ces versets que j’avais si souvent cités pour 
encourager mes frères et mes sœurs me re-
venaient avec force à l’esprit et s’imposaient 
à mes réflexions : «Votre seule force, c’est de 
rester tranquille et de mettre votre confiance 
en moi» (Es. 30 : 15).

Au cours de mon hospitalisation, j’ai longue-
ment médité les versets du livre des Lamen-
tations de Jérémie qui dans un contexte de 
détresse extrême lors de la chute de Jérusa-
lem, a su retrouver le courage et l’espoir en se 
rappelant les compassions apaisantes, la bon-
té infinie et la fidélité infaillible de Dieu (Lam. 
de Jér. 3 : 21-26). Je connaissais ces versets par 
cœur, je les avais cités des centaines de fois 
mais en l’occurrence, sur mon lit d’hôpital, ces 
mots s’incarnaient dans ma vie. C’était comme 
si je touchais du doigt ces vérités. Ce n’étaient 
plus des points de doctrines, des réalités intel-
lectuelles et spirituelles, ces mots inspirés pre-
naient corps en moi. C’était comme si le verbe 
se faisait chair. Mon Père céleste était là avec 
moi en réanimation comme il avait été avec Jo-
seph en prison. C’est cette confiance en DIEU 
qui m’a permis de rester tranquille au milieu de 
la tempête et d’attendre calmement des jours 
meilleurs. J’ai pris davantage conscience qu’en 

pareilles circonstances, lorsque tout s’évanouit 
autour de nous, il ne nous reste que l’essentiel, 
c’est-à-dire Dieu, sa présence et les promesses 
de sa Parole. 

J’ai pu vérifier que la connaissance approfon-
die de la vérité reste le fondement de la foi que 
tout chrétien doit acquérir pour traverser les 
tempêtes de la vie. Jésus a enseigné dans la 
parabole des deux maisons que les crises ré-
vèlent une chose : la qualité des fondations. 
Le monde passera, mais la parole de Dieu 
demeure. Cette Parole est une force extraor-
dinaire même quand nous n’avons plus la pré-
sence des frères et des sœurs, que nous n’en-
tendons plus les chants et les prières, et que la 
communauté n’est qu’un souvenir. C’est le roc 
inébranlable sur lequel s’appuie l’espérance 
chrétienne.

De son côté ma femme, seule à la maison, fut 
rassurée et en paix lorsque son attention s’ar-
rêta un jour sur cette parole de Dieu adressée 
au peuple d’Israël pris en tenaille entre la mer 
et les armées de Pharaon : «L’Éternel combat-
tra pour vous, et vous, tenez-vous tranquilles» 
(Ex. 14 : 14).

Christian BLANC
Président du CNEF

Des pas
dans le sable

Une nuit, j’ai eu un songe.
J’ai rêvé que je marchais le long d’une 
plage, en compagnie du Seigneur.

Dans le ciel apparaissaient, les unes après 
les autres, toutes les scènes de ma vie.
J’ai regardé en arrière et j’ai vu qu’à chaque 
scène de ma vie, il y avait deux paires de 
traces sur le sable : l’une était la mienne, 
l’autre était celle du Seigneur.
Ainsi j'ai continué à marcher, jusqu’à 
ce que tous les jours de ma vie 
aient défilé devant moi.

Alors je me suis arrêté et j’ai regardé 
en arrière. J’ai remarqué qu’en certains 
endroits, il n’y avait qu’une seule paire 
d’empreintes, et cela correspondait 
exactement aux jours les plus difficiles de 
ma vie, les jours de plus grande angoisse, 
de plus grande peur et aussi de plus 
grande douleur.

Je l’ai donc interrogé : «Seigneur… tu m’as 
dit que tu étais avec moi tous les jours de 
ma vie et j’ai accepté de vivre avec Toi. Mais 
j’ai remarqué que dans les pires moments 
de ma vie, il n’y avait qu’une seule trace de 
pas. Je ne peux pas comprendre que tu 
m’aies laissé seul aux moments où j’avais le 
plus besoin de Toi».

Et le Seigneur répondit : «Mon fils, tu 
m’es tellement précieux ! Je t’aime ! Je 
ne t’aurais jamais abandonné, pas même 
une seule minute ! Les jours où tu n’as vu 
qu’une seule trace de pas sur le sable, ces 
jours d’épreuves et de souffrances, eh bien 
: c’était moi qui te portais».
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Lorsqu’après avoir passé une 
mammographie et une biopsie, la 
radiologue m’a appris que j’avais 
un cancer du sein, c’était comme 
si je recevais une douche froide 
sur la tête. Ce mot «cancer» a eu 
un effet dévastateur en moi. 

Aux yeux de certains, c’est la pire 
des maladies. Comment vais-je 
m’en sortir ? Pourquoi moi ? Pour 
quelles raisons ? Quelle en est la 
cause ? 

Une avalanche de questionne-
ments qui, bien sûr, restent sans 
réponse. Comment l’annoncer à 
la famille ?

Mais tout cela n’a été que le dé-
but de plusieurs mois de proto-
cole et de traitement les uns plus 
pénibles que les autres : chimio-
thérapie, intervention chirurgicale 
et radiothérapie.

Bien sûr, on ne sort pas indemne d’une telle mala-
die. Une crainte peut encore faire surface, mais je 
ne baisse pas les bras et continue à vivre comme 
auparavant. Je peux dire, comme le psalmiste : 

«Du sein de la détresse, 
j’ai invoqué l’Éternel, l’Éternel m’a exaucé, 

et il m’a délivré» (Ps. 118 : 5).

Je suis consciente que Dieu a conduit ce parcours, 
et qu’Il a permis que je tienne bon.

Cette épreuve de santé m’a aidée à apprécier 
chaque instant de ma vie comme un cadeau de 
Dieu. J’ai appris à m’attacher à l’essentiel et à goûter 
le bonheur d’une vie nouvelle.

Pour résumer cette expérience douloureuse, je 
vous partage ce qui m’a stimulée dans mon com-
bat : 

«Tu ne peux changer aucune situation par 
tes inquiétudes mais tu peux déplacer des 
montagnes et renverser des forteresses en 

priant sans cesse et avec foi.» (Jc 5 :16).

«La prière fervente du juste 
a une grande effi  cacité»

SI TU MARCHES DANS LE FEU, 
TU NE TE BRÛLERAS PAS...

Témoignage de France

Pendant tout ce long processus, ces versets d'Esaie 43 : 2-3 m’ont ac-
compagnée et permis de rester confiante et de ne pas désespérer : 

«Si tu traverses les eaux,  je serai avec toi ; 
et les fleuves ne te submergeront pas ; 

Si tu marches dans le feu, 
tu ne te brûleras pas… 

Car je suis l’Éternel ton Dieu.»

L’accompagnement affectif de mon mari et de mes enfants m’a aidée 
également à garder le moral et à me sentir soutenue. J ’ai été aussi portée 
par beaucoup de prières et de messages d’encouragements d’amis et de 
paroissiens.  Le résultat a été positif  : j’étais en rémission et maintenant, 
après quelques années, je puis dire que je suis guérie.
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Juste après ce camp, j'ai eu un accident de la 
circulation, en moto, j'ai été percuté par un four-
gon. Ce fut un accident grave avec de lourdes 
conséquences : 28 fractures, plus de 10 opéra-
tions en 15 jours, l’amputation de la jambe droite 
et mon bras gauche qui ne fonctionne plus 
depuis, mais surtout avec des conséquences 
vitales car ma vie était en jeu durant les 3 pre-
mières semaines après l'accident, où à plusieurs 
reprises, on a appelé mes parents pour leur dire 
que j'allais mourir. 

Mais dans ces moments, entre la vie et la mort, 
j'ai vraiment ressenti une présence et une paix 
que je n'avais jamais expérimentées auparavant. 
Dès ma première prise de conscience, j'avais la 
certitude que Dieu veillait sur moi et que mon 
avenir était entre ses mains. Et puis, je suis resté 
3 ans entre hôpital et le centre de rééducation 
et j'ai recommencé à marcher correctement au 
bout de 5 ans. Petit à petit, j’ai pris conscience 
de ce que Jésus attendait d’un disciple et j’ai 
appris à développer ma confiance en Lui, au 
travers de ces épreuves. Aujourd'hui, plus de 27 
ans après, je réalise que Dieu est resté fidèle, 
même si moi je ne le suis pas toujours. Souvent 
on me dit : «Chapeau David, tu as su garder la foi 
dans cette épreuve.» Non, je n'ai pas gardé ma 
foi mais c’est plutôt Dieu qui s'était engagé avec 
moi a tenu son engagement, et heureusement 
qu'Il m'a accordé la foi dans cette épreuve, 
qu'Il m'a accordé sa présence et son soutien. 
Comme il est dit dans le Ps 111 : «Il se souvient à 

toujours de son alliance». Et quoi qu'il se passe, 
j'ai compris que le plus important n'est pas ce 
qui arrive mais plutôt comment on réagit face 
aux difficultés, et malgré mes difficultés, j’ai la 
liberté de choisir comment réagir aux circons-
tances de la vie et j’ai aussi la liberté de vivre les 
choses différemment avec Dieu. Et nous avons 
chacun cette possibilité. 

Mais pour autant, la situation n’est pas facile, 
et avec l’âge, elle se complique et je ne suis 
pas «délivré». Mais au travers de ce que je vis, 
certaines choses de la parole de Dieu m'appa-
raissent plus claires. 

Notamment ce que Paul dit en 2 Cor 12 :7-8 «il 
m’a été donné une épreuve physique, un mes-
sager de Satan chargé de me frapper pour 
que je ne m’élève pas trop haut. J’ai bien prié 
(supplié) le Seigneur par trois fois de l’éloigner 
de moi». On lit la réponse du Seigneur au v. 9 
«Ma grâce est suffisante pour toi, c’est dans 
la faiblesse que ma puissance donne toute sa 
mesure». Dieu répond à la demande de Paul, 
non pas comme il le voudrait (le délivrer), mais 
comme Dieu explique que c'est possible : «Ma 
grâce est suffisante». Et il lui explique même 
que c'est ainsi, par cette réponse qu'il manifeste 
mieux encore sa puissance. Et Paul va com-
prendre que la réponse de Dieu est bonne et 
qu'elle va aller dans ce sens s'il se glorifie de 
ses faiblesses qui alors le rendent fort : «C’est 
pourquoi je veux mettre ma fierté avant tout 
dans mes infirmités et mes faiblesses, afin que 
la puissance du Christ vienne sur moi et fasse sa 
demeure en moi» 2 Cor 12.9.

Et si je ne doute pas que Dieu peut répondre à 
mes demandes, j'apprends aussi que dans les 
épreuves, il y a «parfois» une autre réponse de 
la part de Dieu, pas forcément celle qu'on aurait 
imaginée ou qu'on aurait souhaitée, mais la ré-
ponse qui permet que sa puissance soit sur nous 
et en nous. Et je crois qu'en tant que chrétien, 
nous devons apprendre à accepter la réponse 
de Dieu et c'est sûrement cela le plus difficile. 
Le bénéfice de l'épreuve est de transformer nos 
difficultés en moments d'apprentissage. 

David KÉHÉYAN

J’ai grandi dans un milieu chrétien et j’ai toujours été habitué aux choses de la foi. Malgré cela, j’ai eu 
du mal à comprendre ce que pouvait être une vraie conversion et même si j'ai toujours entendu dire 
qu'on pouvait avoir une relation avec Dieu, j'avais du mal à comprendre ce que cela voulait dire. Puis, 
lors d’un camp à la Source avec des pré-ados, en juillet 1992, j’ai découvert ce verset du Ps 37 : «Fais 
de l'Éternel tes délices et Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets 
en Lui ta confiance et il agira.» J'avais 23 ans, je terminais mes études et démarrais dans la vie, et en 
lisant ce verset je comprenais que Dieu me disait que si on se confie en Lui Il agit dans notre vie. J'ai 
décidé de m'engager à lui faire confiance et à essayer de Le suivre. 

DIEU SE SOUVIENT
À TOUJOURS DE 
SON ALLIANCE

Témoignage de France
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C’était en tout cas celle de Lysa, 
auteure d’un livre paru récem-
ment, qui avait bien du mal à ac-
cepter de n’avoir aucune prise 
sur le déroulement et l’issue des 
événements. 

Il y a quelques années, sa vie 
s’est transformée en une sorte 
de «rivière en furie», avec des 
épreuves qui se sont succédées 
et même chevauchées, telles 
des vagues qui menaçaient de 
l’emporter. 

Après 25 ans de mariage, son 
mari l’a trompée (sa plus grande 
épreuve, qui constitue le fil 
conducteur du livre), sa santé 
l’a lâchée… une fois, deux fois, et 
elle a même frôlé la mort. 

Il lui a fallu en outre affronter 
des «amis de Job», durs et sans 
pitié, et, bien sûr, l’ennemi de 
nos âmes, qui profite de nos fai-
blesses pour tenter de nous jeter 
à terre et nous achever. Elle ne 
comprenait plus. «Seigneur, es-
tu là ?» criait-elle intérieurement.

Lysa a la plume facile, directe. 
Elle sait nous toucher juste là 
où il faut, mettre le doigt sur ce 
qui se passe au plus profond de 
notre cœur, questionner notre 
volonté propre, nous faire réflé-
chir sur notre relation avec Dieu 
et les autres. 

Elle ose écrire ce que nous pen-
sons et ressentons tous, mais 
que, souvent, nous taisons par 
retenue. Il est facile de s’identi-
fier à ce qu’elle écrit, de calquer 
nos souffrances et réactions 
sur les siennes. Son récit nous 

émeut et nous fait du bien. Nous 
nous sentons compris, moins 
seuls dans la tourmente.

Chrétienne et forte d’une vraie 
relation avec son Seigneur, Lysa 
s’appuie constamment sur la 
Bible. C’est elle qui conduit ses 
réflexions, ses décisions, sa vie 
de foi et qui lui a permis de tra-
verser ces hauts et ces bas, puis 
de refaire surface. 

Elle a cherché ce que Dieu avait 
en vue pour elle, a accepté de 
se laisser transformer et recons-
truire différemment, comme l’ar-
gile dans les mains du potier.

Oui, la douleur nous oblige à 
ralentir, à regarder de face nos 
problèmes de fond et à faire ce 
qu’il faut pour y remédier. Et c’est 
ce qui nous fait grandir spirituel-
lement. Car nous apprenons à lâ-
cher notre indépendance, notre 
suffisance, et à tourner nos pen-
sées vers Jésus, notre secours et 
notre soutien.

Finalement, la clé, ce n’est pas 
de retrouver la stabilité, la tran-
quillité, la normalité; c’est d’être 
en communion étroite avec Dieu. 

Car les temps difficiles que nous 
connaissons tous à un moment 
ou à un autre sont dus au fait 
que nous vivons «entre deux 
jardins»  : entre le jardin d’Eden 
de la Genèse, qui n’est plus, et 
l’Eden restauré d’Apocalypse 
21.3-5, qui n’est pas encore. Nous 
sommes «en transit». Nous nous 
trouvons dans un état temporaire 
dû au péché. Les épreuves sont 
comme une couronne d’épines, 

mais ce qui nous attend, c’est la 
couronne de vie. 

Ainsi, comme Lysa nous y encou-
rage, nous pouvons vivre chaque 
jour en étant conscients de la 
joie qui nous est réservée dans 
le ciel avec Jésus. 

Là, notre vie sera «remise dans 
le bon sens». Nous compren-
drons combien les souffrances 
traversées étaient, en réalité, un 
cadeau de Dieu pour nous pré-
parer à l’éternité auprès de lui et 
nous y conduire.

Dominique ARDELLIER
Article paru dans 
Bible-Info 04/2020
Publié avec autorisation

Quand la vie n'est pas 
un long fl euve tranquille
Edition Ourania
276 pages

Rien n’est plus vrai que ce titre, en cette année de multiples 
complications liées au coronavirus. Les choses ne se passent 
pas comme nous le souhaitions. D’ailleurs, Jésus l’avait annoncé: 
«Vous aurez à souffrir dans le monde» (Jn 16 :3 3; cf. 1 Pi 4 : 12). 
Pourtant, nous aimerions tant retrouver la normalité de la vie 
d’avant, son côté prévisible, et avoir le contrôle de la situation ! 
Est-ce aussi votre aspiration ?

Quand la vie n'est pas un long fl euve tranquille
de Lisa TerKeurst
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Mission
humanitaire

Lors de l’interview, Marie-Claire Buis commence par rappeler l’objec-
tif de l’organisation AIOEF, qui est de «rassembler les forces» pour la 
francophonie et d’avoir «des gestes concrets, pas seulement sur le 
plan spirituel, mais aussi sur le plan pratique, actes concrets». C’est 
dans ce cadre qu’elle est allée à Beyrouth, aux côtés de Saïd et Car-
los.

Et les chiffres donnés par Saïd révèlent l’ampleur des dégâts.

«On ne va pas dire que c’est Hiroshima, mais dans le visuel, 
dans la tonalité, dans les décibels, c’est quasiment pareil. Le 
souffle s’est projeté à plus de 3 kilomètres. […] On a sous-esti-
mé les dégâts. […] Ce sont plus de 82 000 appartements qui ont 
été dévastés. La plupart sont sur le bord de mer, malheureu-
sement 310 000 personnes ont été touchées. Là est la réalité.»

Ces personnes habitent un quartier de Beyrouth composé à 
85% de chrétiens, selon Carlos Payan, qui note également la com-
passion des personnes à l’extérieur de ce quartier, qui ne sont pas 
touchées physiquement,mais qui sont «touchées par solidarité».

«Il y a 300 000 personnes qui dorment dans la rue. Le Liban, ce 
sont 2 millions de personnes. Mais tout le monde s’identifie à ces 
300 000.»

Saïd tient à rappeler que cette double explosion a eu lieu dans un 
pays «déjà frappé par la dévaluation de la monnaie». Il précise, «le 
kilo de viande représente le quart d’un salaire».

«Il y avait déjà une triple peine, c’est-à-dire qu’il y avait la dé-
valuation de la monnaie à cause de la corruption qui malheu-
reusement mine ce pays. Il y a le Covid qui est arrivé. Et le Co-
vid n’a fait que fragiliser encore plus la population libanaise. 
La troisième chose, c’est que l’explosion les a mis à genoux. 
[…] Financièrement, matériellement, le peuple est vraiment dé-
semparé.»

Le 4 août dernier, une 
double explosion ravageait 
le port de la capitale 
libanaise, Beyrouth. 

La semaine dernière, ce 
quartier était à nouveau 
la proie des flammes, 
meurtrissant davantage 
encore une population en 
pleine reconstruction. 

Saïd Oujibou,Carlos Payan 
et Marie-Claire Buis se 
sont rendus sur place au 
nom de l’association AIOEF 
Francophonie, organisation 
chrétienne qui œuvre 
dans la francophonie, afin 
d’y mener une mission 
humanitaire et spirituelle.

Info Chrétienne a contacté 
ces trois pasteurs pour en 
savoir plus sur leur mission, 
mais aussi sur la réalité 
quotidienne des Libanais 
de ce quartier détruit. 
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Il dit tenir à chercher «le regard des gens» 
au lieu de regarder les bâtiments éventrés.

«Quand vous avez une belle maison, 
vous faites rentrer quelqu’un, vous 
faites visiter toutes les pièces. Il y a 
quelque part en vous une fierté qui 
s’exprime. Alors là, elle est inverse-
ment proportionnée. C’est l’inverse. 
On vous montre tout ce qui est détruit. 
Je regarde tout ce qui est détruit. Et 
après je cherche à croiser son regard 
pour voir ce qui est détruit en elle. 
[…] Et alors vous n’avez plus le même 
discours. Vous avez le discours d’une 
souffrance cachée. C’est plus facile 
pour eux de dire, "j’ai besoin d’une fe-
nêtre, d’une porte" que de dire qu’ils 
sont déstabilisés, touchés.»

Il raconte ensuite que cette explosion «a 
ravivé tous les anciens souvenirs» de la 
guerre. Les personnes âgées «accumulent 
les traumatismes».

«Notre mission est aussi spirituelle. 
Elle n’est pas que humanitaire. C’est 
pour nous indissociable.»

Et malgré ça, Marie-Claire précise, «la vie 
continue», notamment avec l’aide d’asso-
ciations, qui sont là, dans le quartier et at-
tendent le «défilé» des personnes dans le 
besoin.

«Il y a cette dimension de résilience 
qui est là, que j’ai trouvé très forte 
parmi ce peuple. Leur but c’est, "il faut 
reconstruire’". Avec les moyens qu’ils 
ont. Sur le tas.»

Et la reconstruction se fait dans un contexte 
difficile. Saïd explique le quotidien de ces 
familles :

«Le quotidien des familles, c’est la 
poussière, c’est le bruit, ce sont les 
travaux, c’est la pollution, puisqu’il y 
a eu un malheureux incendie auquel 
nous avons assisté. C’est de ranger 
tout leur appartement et d’essayer de 
pouvoir vivre. Moi, je suis resté deux 
heures et je n'ai pas tenu deux heures. 
Très honnêtement, je suffoquais. 
Nous étions dans un appartement 
avec un couple de personnes âgées. 
Comment vivent-ils là-dedans ? C’est 
insalubre. Je me dis, ces personnes 
vont mourir, elles ne vont pas tenir. Le 
quotidien que j’ai vu, c’est l’urgence.» 

M. C.
Infochrétienne

à Beyrouth

Saïd Oujibou décrit les «éboulements», les «vitres brisées» 
et précise que «la situation matérielle ne va pas se régler en 
quelques mois», concluant, «il y a un travail titanesque à faire».

«Le Liban manque cruellement de matériel de recons-
truction puisque les riches ont le moyen de reconstruire 
et ils le font vite. Mais nous étions hier sur le terrain. Pour 
les plus fragilisés, on bricole. On leur installe des portes 
et des vieilles fenêtres. C’est très difficile. Je pense que 
pour que le pays soit complètement reconstruit, il faudra 
à peu près au moins 2 ou 3 ans.»

Marie-Claire Buis confirme, «le travail est énorme».

«Moi ce qui m’a touché, c’est de voir à quel point les im-
meubles ont été littéralement défoncés de haut en bas. 
Il n’y a plus rien. Tout a été soufflé. Mais ce n’est rien de 
le voir à la télévision. Quand on le voit sur place, ça nous 
prend aux tripes. Et c’est là qu’on a envie de pleurer avec 
la population, parce que c’est terrible.»

Marie-Claire se souvient de cette cage d’escalier sombre dans 
laquelle elle se trouvait. Elle a été frappée par les tâches de 
sang au sol. 

«C’est terrible de voir ça. Dans ma tête, j’entendais quasi-
ment les cris de personnes qui devaient être là.»

Elle se dit également très touchée par les personnes âgées, 
démunies de tout.

«Elles ont rassemblé toutes leurs petites affaires dans 
des sachets qu’elles ont accumulé dans tous les coins 
de la maison.»

Carlos précise alors :

«Ils mettent à l’abri du verre et de la poussière tout ce 
qui a de l’importance pour eux. C’est la seule protection 
qu’ils ont pour leurs affaires.»
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Issue d’une famille de professeurs et de phar-
maciens arméniens évangéliques pratiquants 
à l’esprit œcuménique, je travaille depuis 1970, 
avec mon bagage de pharmacien et de tra-
vailleur social, comme assistante médico-so-
ciale au sein du Quartier d’Habitations Sociales 
EHLAN (Entraide pour l’Habitat des Libanais 
Arméniens Nécessiteux), où j’exerce aussi la 
fonction d’administratrice. Mes activités com-
munautaires se traduisent par ma participation 
aux conseils d’administration de quelques ins-
tances, dont la Première Église Évangélique Ar-
ménienne de Beyrouth, l’Université Haigazian, la 
Fondation Jinishian, le Comité Social de l’Union 
des É.É.A. du Proche-Orient, le Centre Zvartnotz 
d’Éducation et de Ré-
habilitation, l’A.C.O. Fel-
lowship. J’appartiens au 
terrain et la rue constitue 
l’une de mes principales 
ressources de contacts…

Depuis le 4 août dernier, chaque fois que je 
rentre chez moi au quartier traditionnel St. Mi-
chel qui longe la mer, à quelques centaines de 
mètres du port de Beyrouth, je pénètre dans un 
appartement dévasté où ma famille a vécu de-
puis 1937, soit presque depuis trois générations, 
et je me pose la question : «Pourquoi soudain, 
ce jour-là à 16h00, le Seigneur m’a-t-Il deman-
dé de quitter mon bureau pour aller à la maison 
afin de préparer d’urgence le bilan d’une famille 
qui n’avait guère rempli ses obligations depuis 
plus de 20 ans ?». 

En effet, à 18h, j’ai quitté mon ordinateur pour 
me déplacer au salon, ayant été inquiétée par 
le vacarme des avions ou le grondement des 
explosions. J’ai d’abord remarqué une épaisse 
fumée noire qui montait du côté du port, puis 
j’ai été interpellée par le «champignon rouge et 
son socle blanc», qui rappelait le champignon 
atomique d’Hiroshima ! L’explosion qui a suivi, 
telle celle provenant du largage de tonneaux 
de ferrailles explosifs en Syrie, n’avait rien de 

comparable avec celles connues durant les 15 
années de guerre civile au Liban (1975-1990). 
Je me suis trouvée terrassée, et il me semblait 
que le toit de la maison allait s’écrouler. Une fois 
ressaisie, toujours à genoux, coincée entre deux 
meubles, je remarquai que l’explosion avait 
soufflé portes, fenêtres, vitres, meubles, biblio-
thèques, matériel de bureau… tout était passé 
au-dessus de ma tête pour s’entasser vers l’in-
térieur de l’appartement, dans la direction du 
vent soufflant à partir de la mer. Relevée, je me 
suis confinée dans l’obscurité de ma chambre, 
sans moyen de télécommunication, ni accès 
aux pièces environnantes. Vers minuit, un ami 
courageux, puis des soldats sont venus s’en-

quérir de mon état. Ces 
derniers m’obligèrent 
à quitter les lieux et me 
conduisirent auprès de 
parents proches, lais-
sant mon appartement 
sans porte d’entrée à 
la merci de visiteurs 
mal intentionnés…

Face à l’ampleur d’une telle catastrophe : ap-
pels des blessés, éclats de vitres, sirènes des 
ambulances et klaxons des voitures, rues jon-
chées de pierres et de carcasses, l’esprit est 
orienté en premier lieu vers les personnes dé-
cédées, grièvement blessées, celles restées 
sous les décombres, les pompiers déchique-
tés dans les hangars du port, les hôpitaux at-
teints... Mais aussi vers les cris des vieillards qui 
préfèrent mourir chez eux plutôt que de livrer 
leurs souvenirs aux badauds… Toutefois, il faut 
apprécier les secouristes et le personnel de la 
défense civile, les ambulanciers, lesquels tels 
des travailleurs sociaux ou des psychologues, 
essaient d’examiner ces rescapés, de parta-
ger leurs traumatismes, d’insuffler de l’espoir  ! 
Comment ne pas remercier le Seigneur pour 
tout ce dévouement, la bonté de cœur et la sa-
gesse, qui plongent nos esprits pétrifiés dans 
la stupéfaction. Dès le lendemain, c’est la jeu-
nesse libanaise qui a inondé le quartier, toutes 
classes, religions, origines, localités confon-
dues, pour mettre la main à la pâte. Tous se 
sentaient engagés.

Appartenant à la génération de travailleurs so-
ciaux qui ont œuvré sous les bombes pour se-
courir plus d’une fois des déplacés, la première 
réaction naturelle du déni dépassée, le sens du 
devoir, l’amour du prochain et la poussée de 
l’activisme m’insufflent les forces positives de 
survie.

L’étendue d’un tel désastre et la manière dont 
les autorités ont semblé ignorer toute respon-
sabilité, n’incitent pas la jeunesse libanaise à 
un comportement civique exemplaire. Alors, 
nous, réfugiés arméniens accueillis à bras ou-
verts depuis bientôt 100 ans au Liban et jouis-

« Il te couvrira de ses plumes, et tu 
trouveras un refuge sous ses ailes…» Ps. 91 : 4

ÉLAN D'ESPOIR

Témoignage du Liban
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Nous accueillions actuellement 
120 personnes. Ces derniers 
mois, face à la pandémie et dans 
le contexte du confinement, nous 
avons fait tout notre possible 
pour prendre soin des personnes 
âgées, afin qu’elles soient en 
bonne santé et heureuses. 

Des mesures sanitaires strictes 
ont été prises et notre établisse-
ment n’a pas été touché par l’épi-
démie. La crise économique que 
traverse notre pays nous affecte 
considérablement. Les familles 
ne sont plus en capacité de payer 
les frais mensuels pour l’accueil 
de leurs parents et, de notre côté, 
nous devons acheter la nourri-
ture, les fournitures de base et 
les produits médicaux quatre fois 
plus chers que leur prix normal, 
en raison de l’inflation. 

Depuis Février, le Covid nous 
contraint également à augmenter 
nos dépenses pour plusieurs pro-
duits : détergents, masques, sté-
rilisateurs. Bien sûr, nous devons 
aussi maintenir le salaire de nos 
précieux employés. Enfin, la né-
cessité d’avoir de l’électricité 24h 
sur 24 nous conduit à une lutte 
constante pour trouver et acheter 
du fioul pour le groupe électro-
gène (la ville ne fournissant que 
5 à 6 heures d’électricité par jour).

Alors que notre vie était déjà 
très difficile, l’explosion du port 
de Beyrouth a causé des dom-
mages importants aux fenêtres, 
aux encadrements et aux portes 

de nos bâtiments. Nous remer-
cions Dieu qu’aucun résident, et 
qu’aucun employé n’ait été bles-
sé. Bien sûr, tous ont été effrayés 
et choqués, mais nous sommes 
heureux que les pertes n’aient 
été que matérielles. Comme il 
faisait très chaud, les portes et 
les fenêtres des pièces où se 
trouvaient les personnes âgées 
étaient ouvertes. La pression 
de l’explosion les a laissées in-
tactes par miracle. Néanmoins, 
les portes, fenêtres et les vitres 
de l’entrée, du hall d’accueil, des 
pièces administratives, de la lin-
gerie, de la cuisine, des salles de 
séjour ont toutes été fracassées 
et déplacées. 

Personnellement, je me trouvais, 
à ce moment-là avec mon fils, en 
train de jouer au basket dans la 
cour de l’école arménienne pro-
testante du quartier d’Ashrafieh : 
nous étions très près du centre de 
l’explosion. Comme l’expriment 
des centaines de personnes de 
cette zone c’est un miracle si 
nous avons été épargnés d’une 
plus grande tragédie. Malheureu-
sement d’autres, trop nombreux, 
n’ont pas survécu. Mon fils a été 
blessé à la tête et au dos. Nous 
avons aussi eu des blessures lé-
gères provoquées par des éclats 
de fenêtres brisées. 

Je suis passé à travers toutes les 
différentes guerres qui se sont 
déroulées au Liban, depuis 1975, 
mais là c’était quelque chose de 
différent. Nous n’avions pas vécu 

une telle explosion et nous espé-
rons que personne d’autre ne su-
bira jamais une telle expérience. 

Maintenant, nous allons mieux. 
Mon fils est guéri. Cependant, je 
pense que le traumatisme habite 
en nous. Mon épouse n’est pas 
parvenue à dormir pendant un 
mois. Elle était à la maison, dans 
un secteur plus éloigné, et nous 
n’avons eu que quelques fe-
nêtres brisées. Cependant, l’idée 
qu’elle aurait pu nous perdre la 
hante toujours.

Nous louons Dieu d’être sains 
et saufs, mais nous pleurons les 
vies qui ont été perdues.

Sebouh
TERZIAN

«Il te protégera, 
tu trouveras chez lui 

un refuge, comme 
un poussin sous les 

ailes de sa mère. 
Sa fidélité est un 

bouclier protecteur, 
une armure.» Ps. 91 :4

sant d’avantages considérables, devons mettre toutes nos ressources 
humaines et sociétales au service de ce pays en désarroi. Notre géné-
ration, qui a connu un Liban terre d’accueil, de culture et de tolérance, 
pourrait-elle insuffler l’espoir qu’un jour les autorités se sentiront plus 
responsables du sort des citoyens de ce beau pays des Cèdres ?

Dieu, «mon refuge et ma forteresse», m’a protégée 
sous les «plumes de ses ailes», afin que je proclame 
Son amour et partage Ses bienfaits avec mes frères.

Anie BOUDJIKANIAN

Nous vous proposons de découvrir le témoignage de 
Sebouh Terzian, le directeur du CAHL, 

cette institution chrétienne pour personnes âgées 
que nous soutenons.

Merci à tous ceux qui ont fait preuve de générosité par leurs dons, suite à l’explosion qui a dévasté Beyrouth.

SA FIDÉLITÉ EST UN BOUCLIER PROTECTEUR

Témoignage du Liban
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J’étais en Arménie du 10 au 17 octobre dernier. 
J’ai rencontré plusieurs familles «déplacées» à 
Erévan et dans d’autres localités. En écoutant 
leur histoire, j’en avais le cœur brisé. Comment 
imaginer leurs douleurs : maisons détruites, un 
proche blessé ou tué au combat ou encore par 
des bombardements aveugles. À Vanadzor, j’ai 
visité deux familles de soldats morts sur le front, 
tous deux enfants de notre église de Vanadzor. 
Comment consoler leurs parents, leur épouse 
ou leurs enfants ? J’ai réalisé alors l’importance 
de la solidarité en Arménie et de la part de la 
diaspora. J’ai été encouragé par l’action efficace 
de nos églises secondées par nos associations 
«Espoir pour l’Arménie» et l’AMAA.

La première famille 
visitée à Vanadzor 
est celle de Mehér. 
Mehér est tombé 
au front, tué par 
un sniper ennemi. 
Marié depuis deux 

ans, il laisse derrière lui son épouse, ses parents 
et sa grand-mère dans un deuil indescriptible. 
La deuxième famille est celle de Hovig. J’ai visi-
té son épouse, ses deux enfants et sa maman. 
La petite Maria, qui a seulement deux ans, ne 
réalise pas bien ce qui se passe, mais elle com-
mence à languir son papa. Quant à Nelson, six 
ans, il nous a tout simplement dit : «je suis très 
triste, mais je sais que mon papa est maintenant 
dans le ciel avec Jésus.» 

J’ai visité aussi la vingtaine de personnes re-
cueillies au siège d’Espoir pour l’Arménie à Eré-
van. Les adultes étaient inquiets, les enfants 
avaient l’air plus tranquilles. Après un moment 
de partage, nous avons pu prier et remettre 
tous nos soucis entre les mains de Dieu.  

J’ai ensuite visité de nombreuses familles dans 
notre centre de vacances situé à Hankavan (70 
kms d’Erévan). Environ 150 personnes ont trou-
vé refuge dans cet environnement paisible et 
magnifique. Quelle joie d’avoir vu ces enfants 
profiter de la nature et du bon air ! 

De nouveau, à Erévan, tard le soir, nous avons 
visité une famille locale qui avait accueilli 
dans sa grande maison 20 personnes, dont 10 
jeunes adultes et 10 enfants. Pendant que les 
enfants dormaient, nous avons passé près de 
deux heures à essayer de comprendre ce qu'il 
se passait. Pourquoi tant de haine, de violence, 
de destruction ? Pourquoi le monde civilisé 
n’intervenait il pas pour condamner l’agression 
de l’Azerbaïdjan ? Ce groupe de personnes 

était composé de 
croyants aposto-
liques et évangé-
liques, qui atten-
daient la délivrance 
de Dieu et qui es-
sayaient de com-
prendre comment 
Dieu allait les sortir 
de cet enfer.

À côté de moi, était 
assis un couple âgé dont le fils venait d’être tué 
au front. Ils étaient retournés la veille en Artsakh, 
à Stepanakert, pour l’enterrement et ils étaient 
là à écouter mes explications sur la problé-
matique du conflit. J’ai alors réalisé qu’il valait 
mieux que je me taise et que j’écoute ce que les 
participants souhaitaient exprimer. C’est alors 
qu’une jeune fille nous a tous interpellés en 
nous disant tout simplement : «que veut nous 
dire Dieu au travers de tout ce que nous vivons 
aujourd’hui» ? Elle a continué, en nous rappe-
lant que, dans la Bible, à certains moments cru-
ciaux, Dieu intervenait à travers ses serviteurs 
ou prophètes, pour annoncer ou expliquer ce 
qui se passe ou ce qui va se passer. Et, elle a 
demandé avec insistance: «aujourd’hui, nous 
avons besoin qu’un homme de Dieu nous ex-

Les Arméniens de l’Artsakh 
(Karabagh) vivent un véritable 
cauchemar depuis le 27 septembre 
2020. En effet, l’Azerbaïdjan a lancé 
contre l’Artsakh une agression 
militaire d’une ampleur inouïe. 
Les combats font rage. L’armée 
arménienne se défend du mieux 
possible. 

Environ 90 000 civils arméniens 
de l’Artsakh ont trouvé refuge en 
Arménie, essentiellement des 
femmes et des enfants, ainsi que 
quelques personnes âgées. 

ESPOIR POUR
l'Artsakh
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plique pourquoi nous vivons ce 
que nous vivons et quelle est l’is-
sue de tout cela ?» 

Après cette semaine passée en 
Arménie, où j’ai eu également 
l’occasion de rencontrer des 
hauts responsables de l’état ar-
ménien, des journalistes, des in-

tellectuels, des fidèles de diffé-
rentes églises, je suis rentré en 
France, bouleversé par tous ces 
drames. J’ai compris tout à nou-
veau l’importance du lien humain, 
de la compassion ainsi que de 
l’entraide. 

Est-il possible de s’en sortir et de 

se reconstruire ? Certainement. 
Mais avec beaucoup de difficul-
tés, si nous sommes seuls et re-
pliés sur nous-mêmes.

Continuons à soutenir l’Arménie 
et l’Artsakh. Et, surtout, conti-
nuons à prier pour la paix et pour 
l’établissement de la justice de 
Dieu. Notre monde ne va pas 
bien aujourd’hui : les guerres, les 
cataclysmes, les épidémies, l’in-
tolérance, la peur... Nous avons 
besoin de nous approcher tout à 
nouveau de notre Seigneur, qui 
nous a promis d’être avec nous 
jusqu’à la fin du monde. Qu’il est 
réconfortant de savoir qu’Il est 

tout près de 
nous !

Pasteur 
René 
LÉONIAN

Alors que ne cessent les combats
Dans cette belle région du Haut-Karabagh,
Que Dieu protège tous ses soldats
Et veille sur chacun de leurs pas.

Face à cette tragédie
Qui s’abat sur ce beau pays,
Mon cœur frémit et s’écrie :
« Pourquoi encore l’Arménie ?» 

Arménie, tu as déjà vécu tellement d’horreurs.
Face à ces atrocités, ton peuple pleure.
Mais le Seigneur viendra calmer tes peurs
Et panser les cœurs.

Combien de familles plonge la guerre
Dans cette tristesse et cette misère ?
Et combien de larmes ces mères
Ont versées d’avoir perdu un être cher ?

Quand on me parle de toutes ces batailles,
C’est mon corps entier qui tressaille,
Que le Seigneur fasse tomber les armes
Et vienne essuyer toute larme.

Que le Christ sorti victorieux du tombeau
Touche le cœur de ces bourreaux
Et qu’enfin ils déposent à la croix leurs fardeaux.
Ainsi se lèvera un jour nouveau.

À mes frères arméniens,
Qui maintenant n’avez plus rien,
Souvenez-vous : l’Eternel se tient à vos côtés,
Même dans la plus sombre des vallées.

C’est bien parce que vous êtes chrétiens
Que vous subissez la haine du pays voisin.
Mais pour Dieu, à toujours vous êtes les Siens,
Et assurément, Il vous gardera dans Sa puissante 
main !

Je sais combien vous L’aimez par-dessus tout
Au point de Le suivre jusqu’au bout
Et de donner pour Lui et les autres votre vie.
C’est ainsi que vous remporterez le céleste prix !

Vous avez gardé la foi
Et rendez gloire au Roi des rois.
Alors que Celui qui a vaincu la croix
Vous donne Sa paix et Sa joie !

Que l’amour du Christ soulage vos peines
Et vienne briser toute cette haine.
Par vos prières ferventes et sereines
Il vous donnera une victoire certaine !

Que dans cette indescriptible souffrance,
Nous puissions le cœur plein de confiance,
Attendre avec assurance,
La manifestation de Sa puissance !

Avec tout mon amour, Soli Deo Gloria.
Lise BOURGEOIS

À mes amis 
arméniens
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Actuellement, Artsakh est en 
guerre, et malheureusement nous 
constatons, de jour en jour, un 
monde qui donne des conseils sans 
rien connaître et qui aide ceux qui 
commettent des génocides���.

Nous avons essayé de 
comprendre leur mode de 
vie, avant et après la guerre 
en leur posant 3 questions :

Tous les jours, le nombre de nos Arméniens d’Artsakh, augmente dans les provinces 
d’Arménie, car se trouvant dans une situation impossible, ils abandonnent leur patrie 
avec seulement quelques affaires. Toutefois, comme ils s’appuient sur Dieu, une lueur 
d’espoir persiste. 

Anoush Minassian a accepté de partager son témoignage avec nous. Elle est de Stepanakert, et vit désormais à Ayntap avec son enfant et sa mère.

Je vivais une foi stagnante ; je priais, mais Dieu n’avait pas la première place dans ma vie.

Dès les premiers jours de la guerre, j’ai quitté ma maison et mes proches. Avec mes enfants, nous avons trouvé refuge au sein de l’Église Évangélique d’Ayntap. La guerre m’a rapprochée de Dieu et à chaque mauvaise nouvelle, je me réfu-giais dans ma chambre et je parlais de mes inquiétudes au Seigneur.
Je louerai le Seigneur pour chaque petite chose, et pour chaque seconde qu’il me donnera de vivre.

Sonia Minassian de Stepanakert, 
habite à Ayntap avec sa fille, sa belle-fille et 
ses petits-enfants. 

Ma foi est solide, j’avais tendance à suivre les 
dix commandements ; savoir pardonner à mon 
prochain et je demandais à Dieu de me par-
donner. 

Ma foi dans l’épreuve s’est renforcée. Je m’ap-
puie sur Dieu et je prie sans cesse. Tout Lui ap-
partient dans le ciel et sur la terre.

Je louerai Dieu à genoux et je Le supplierai de 
garder mon pays, et mon peuple. 

Petrossian Arev de Stepanakert, 

est installée temporairement à Ayntap, en Arménie 

avec ses deux filles et ses petits-enfants

J’ai toujours eu une grande foi. Je me souviens que, 

dans mon lieu de travail, je témoignais que ce que 

nous demandons à Dieu avec foi, nous l’obtenons.

Dès le début de la guerre, j’ai prié, en croyant que 

nous allions être sauvés. Nous avons pu venir en Ar-

ménie, et je crois que, quand tu remets tes soucis 

entre les mains de Dieu, Il te donne sa paix. 

La foi doit être inébranlable. 
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Comment était 

votre vie spirituelle

avant la guerre ? 

À présent, comment cette situation de guerre, impacte-t-elle votre foi ? 

Quand tout ceci 

se terminera, comment 

votre vie spirituelle 

changera-t-elle ?

Témoignage d'Arménie

LA FOI SOUS LES BOMBES
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Une fois de plus, la planète nous a tourné le dos 
quand nous en avions besoin...
Supplie, crie, pleure... Mais en vain. Oh mon Dieu... !
Tu as entendu nos cris à l'aide, mais néanmoins, Tu 
as choisi de NE PAS écouter. Tu as choisi de garder 
le silence : «À l’aide !».

Hier, le cœur de millions d'Arméniens a cessé de 
battre. Aujourd'hui, la vie a cessé d'être comme au-
paravant...

Je tiens à exprimer du 
fond de mon cœur, mon 
chagrin suite à la perte 
de tous ces braves com-
patriotes, femmes et 
hommes qui  ont com-
battu pour défendre 
notre patrie.

Je tiens à exprimer ma colère après la perte de 
toutes ces âmes innocentes... En vain…

Aujourd'hui, nous affrontons la dure réalité. Nous de-
vons trouver de quelle façon nous allons expliquer 
à nos futurs enfants comment deux génocides ont 
eu lieu sous nos yeux, et que nous avons été im-

puissants , surtout à un moment où je pensais que le 
monde changeait. Je suppose que je me suis trom-
pé.

MAIS... Je veux donner un message d'optimisme et le 
faire entendre partout.

À partir d'aujourd'hui, nos voix et nos âmes sonnent 
plus fort. Nous continuerons à chanter et à danser 

avec la même passion 
qu'avant. Nous continue-
rons à marcher dans les 
rues avec la même fier-
té dans nos cœurs, tout 
comme nous avons ap-
pris à le faire depuis notre 
naissance.

Nous allons renaître de nos cendres. Nous avons 
déjà fait cela auparavant.

TOUS ENSEMBLE, rendons ce monde meilleur, afin 
que les êtres humains puissent y vivre  en paix.

Pour nous.
Pour nos enfants.

Bonjour Pascal,

Je suis triste moi aussi pour le peuple Arménien. 
Je prie qu'ils ne baissent surtout pas les bras, qu'ils 
n'aient pas l'esprit abattu, qu'ils restent attachés 
au Christ, en qui tout est possible. Lui qui entend 
nos prières et les prières de nos frères Arméniens. 
Je suis Française et chrétienne, mes parents sont 
d'origine turque. C'est pour cela que je me sens 
concernée par ce qui se passe là-bas. 
Votre prière pour le peuple turc, malgré ce qui se 
passe et leurs agissements, m'a aussi touchée. 
Merci
Je prie pour les Arméniens, et je sais que Dieu ne 
les abandonnera pas.
Je voulais simplement partager votre tristesse, et 
vous dire merci de ne pas détester vos ennemis, 
et d'avoir même prié pour eux !
Merci encore.

Mélodie

Où étais-tu passé, 
oh mon Dieu ?

Mon cœur saigne...
Message reçu par Pascal Portoukalian
en réponse à "La pensée de Pascal" 
du 14 Novembre "Mon cœur saigne"
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Gabriel Kérimian a été le reflet 
de l'Amour de Christ

MARSEILLE

Garo est né à Marseille le 20 novembre 1923 
dans la famille de Hagop et Noémie KERIMIAN. 

À l’âge de 14 ans, il quitta l’école et devint ap-
prenti dans la chaussure. Il a formé de nom-
breux apprentis. Après le décès de son patron il 
a trouvé un poste de chauff eur dans le BTP. En-
fi n une retraite bien «remplie» pendant 38 ans. 

Le 17 décembre 1949, il se marie avec Simone 
Keuroglanian alias Raymonde. Ils ont un premier 
garçon en 1950, Jean-Jacques. Le couple a eu 
la grande douleur de perdre très tôt cet enfant 
qui fut emporté par une pneumonie à l’âge de 
3 mois. Le deuxième garçon Jean-Louis, alias 
Ago est né en 1952 et le troisième garçon Paul 
Yves en 1956. Ils ont eu la joie d’avoir six pe-
tits-enfants et sept arrière-petits-enfants.

Garo fut avant tout un «leader», un meneur 
d’hommes. Déjà vers 17 ans, il emmenait tous 
les «minots» du quartier faire le tour de l’Etang 
de Berre avec des vélos loués pour la journée.  

C’était un homme simple mais profond, tou-
jours dans le contentement. Il avait une ouver-
ture d’esprit incroyable, curieux de tout, il lisait 
beaucoup. Il était fantaisiste et plein d’humour, 
toujours jovial et avenant, son visage rayonnait 
d’un regard expressif. Il savait encourager, re-
lever les qualités de chacun, il avait parfois des 
paroles prophétiques.  

Artiste, il faisait de très belles couvertures en 
cuir pour la Bible de l’un ou de l’autre, puis à 
composer des «croix de pierre» avec des fi nes 
pièces de cuir qu’il off rait à des hommes et des 
femmes de Dieu de passage et aux amis.  

Dans tout ce qu’il entreprenait, il s’engageait 
dans la durée, mais il n’était pas seul. Il était se-
condé par son épouse Raymonde. Ils étaient 
très diff érents mais ils formaient un tandem 
complémentaire et très effi  cace aussi bien 
dans l’église qu’à La Fontanelle. Leur maison 

était une maison d’accueil. La porte était tou-
jours ouverte même aux sans-logis récemment 
arrivés d’Arménie.

Il fut l’un des pionniers de la Fontanelle sous la 
houlette du pasteur Vékilian. Ce tandem a tout 
donné pour cette œuvre pendant plus de 50 
ans. Il a été le premier directeur de colo dans 
l’Union. Je pourrais parler du Dodge de l’ar-
mée américaine avec en gros caractères «Dieu 
est Amour», puis du U-23 Citroën et de sa re-
morque et de tant de choses encore.

Le plus important pour nos parents, c’était 
d’être des témoins de Jésus-Christ. Ils puisaient 
leur motivation de poursuivre cette œuvre, en-
couragés par les témoignages de toutes les gé-
nérations d’enfants qui y sont passées. 
Garo a été le refl et de l’Amour de Christ. Nous 
sommes fi ers et reconnaissants à Dieu d’un tel 
héritage.

Le 12 septembre 2020, à deux mois de sa 97ème 
année, après l’assemblée générale de la Fonta-
nelle, il a tiré sa révérence et s’en est allé sans 
bruit vers Son Père Céleste auprès duquel il re-
pose désormais en paix. 

« Si nous vivons, nous vivons 
pour le Seigneur ; si nous mourons, 

nous mourons pour le Seigneur. 
Dans notre vie comme dans notre mort, 

nous appartenons au Seigneur.»

Garo Kérimian
1923 - 2020
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RENCONTRE
DES ADOLESCENTS

Un grand 
encouragement...

Un grand merci à notre Dieu d’avoir ouvert les portes 
pour maintenir cette rencontre, malgré le contexte sani-
taire actuel. Il nous a donné toutes les autorisations né-
cessaires, nous a équipés, conduits et richement bénis. 
Tout ce que nous avons pu vivre pendant cette semaine 
a été, pour les organisateurs, et l’équipe entière, un grand 
encouragement à continuer à servir et à persévérer. 

Nous terminerons par ce verset dans Ga. 6 : 9 «Ne nous 
lassons pas de faire le bien ; car si nous ne nous dé-
courageons pas, nous aurons notre récolte au moment 
voulu.»

Dzovig R.

Un grand merci à notre Dieu d’avoir ouvert les portes

AU PROGRAMME : 
retrouvailles, rencontres, 

activités, jeux, veillées, détente, 
enseignement et partage 

autour de la parole de Dieu.

Cette année, dans un contexte tout particulier, l’UCJA 
a rassemblé les adolescents de notre Union (et 
autres). 
Du 17 au 23 octobre, le centre de vacances «Oasis» 
à Montéléger, a reçu 40 ados de 12 à 16 ans, venant 
des quatre coins de France. N’ayant pas eu de camps 
l’été dernier, nous avons eu une rencontre de 6 jours, 
ce qui a vraiment satisfait tous les ados très pressés 
de se retrouver !

Les moments spirituels ont été apportés par le pas-
teur Sam Alabarian, puis par Méliné Kinossian. À tra-
vers cette semaine nous pouvons encore proclamer 
que notre Seigneur fait de grandes choses dans les 
cœurs des ados. Nombreux sont ceux (une vingtaine) 
qui ont répondu à l’appel de Dieu et se sont appro-
chés de Lui. Continuons à prier pour ces ados qui 
vivent dans ce monde rempli de tentations. Que le 
Seigneur les aide à rester fermes et qu’Il mette, sur 
leur route, de bons modèles à suivre.

Un grand merci à tous les bénévoles (animateurs, cui-
siniers, chauffeurs…) qui nous ont aidés à rendre cette 
rencontre exceptionnelle et de qualité. Leur engage-
ment spirituel et leur attachement à Dieu a su être un 
atout majeur dans le suivi des ados.



www.espoirpourlarmenie.org

Faites votre DON EN LIGNE 
de manière totalement sécurisée ! 

URGENCE ARTSAKH

Chèques à l’ordre de «Espoir pour l’Arménie»

Vos dons sont déductibles des impôts, 
un reçu cerfa vous sera délivré.

Adresser votre don à : ESPOIR POUR L’ARMÉNIE
694 Avenue de la Mounine - 13320 Bouc Bel Air

ou directement par un virement bancaire

ESPOIR POUR L'ARMÉNIE LA BANQUE POSTALE
N° DE COMPTE

0000640U038
IBAN : FR43 2004 1010 0700 0064 0U03 811
CODE BIC : PSSTFRPPLYO

CODE GUICHET

01007
CODE BANQUE

20041
CLÉ RIB

11

URGENCE ARTSAKH
UN PEUPLE À L’AGONIE

Espoir pour l’Arménie 
est une association 
humanitaire issue des 
Églises Évangéliques 
Arméniennes de 
France. Elle est née 
au lendemain du 
tremblement de terre 
du 7 Décembre 1988. 
Depuis 30 ans elle a 
mis en place et elle 
gère 12 programmes 
d’aide à l’Arménie avec 
son partenaire local : 
l’Association Missionnaire 
Arménienne d’Amérique.
Depuis le début de la 
guerre, elle a mis en 
place, dans ses locaux 
d’Erévan, une antenne 
pour accueillir et loger 
les premiers réfugiés, 
et distribuer aux plus 
démunis de la nourriture, 
des vêtements et des 
produits de première 
nécessité.

À 4 heures d’avion de Paris, un peuple chrétien a été massacré 
dans l’indifférence générale des grandes nations.

COMMENT 
LE SOUTENIR ?

 Aide spirituelle et psychologique.
 Aide matérielle : logement, nourriture, vêtements 

 chauds, soins médicaux, jouets de Noël pour les enfants...
 Budget mensuel pour les 5 centres : 1000€ X 5 = 5000 €

Ouverture de centres d’accueil 
«MAISON DE L’ESPOIR», en 
collaboration avec l’AMAA
pour les sinistrés et les réfugiés 
de l’Artsakh (environ 90 000) 
à Stépanakert, Goris, Erévan, 
Gumri et Vanadzor.

 Pour une paix juste et durable.
 Pour la restauration des 

 vies brisées.
 

 et encourager les églises.
 Pour la sagesse et le 

 discernement des dirigeants.
 Pour permettre à tous les 

 arméniens de vivre sur leurs 
 terres historiques.

 PRÉLÈVEMENT MENSUEL   DON PONCTUEL
 20 €   50 €   100 €   autre montant : ................................................€

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

Adresse postale : .......................................................................................................................................................................................

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

Tél. : ......................................................................................................................................................................................................................................

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

Donner

Agir

Prier
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• «ÑIWA» – WuëÇ OqGmUÄuëm
 ÜJç. ÜBxN MñmMñkIAq
 "Sélah"–Pause silencieuse

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

NÅ$ 7
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• oUÑuëÑU EAWuëÑâO
 GvrBçB 
 EåUEuåIAq yôiuÑIAq 
 L'avènement de Jésus
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• AiAëqUqIåO ÜIåÑâUq 
 yUâU QÇwUq
 KBíNr YAqkIAq
 qBpVçV yAåâAEkIAq
 Les colombes volent de nouveau

• mIå YôÑñO
 eAo AëIâ.
 eAmAsYAåeAoUq YuåeuëåG
 Notre Mot

• «KUÑ Uå îIâuëåqIåuÜ aAacIé»
 ArV yuëkUEAqIAq
 "ll m'a couvert de ses plumes"

• UqwyM?Ñ ñAÄAWIåuëIW 
 Ië ñAÄAWIåIW
 yBä. EBFVd ouÜeAqqUÑIAq
 Comment être encouragé 
 et encourager ?

NÅ$ 13

ÜcAouëQUëq

• ÑuëåC euEUUq 
 AÇAÄquåGuëQUëqO
 sBíBçt yuoAkIAq
 La direction du Saint-Esprit

• eAëAâñ ÇuëmCIåU mMÄ
 La foi sous les bombes

NÅ$ 10
mAeAEåuëQUëq

• yAâuëIWU ÑIëAc QåAsIAq
 m.A.e.A.I.m. cJHçvrBdBr mBçnVr
 Pasteur Sevag Trachian

NÅ$ 20

• âAåISuiuÜ eAo AëIâ. 
 eAmAsYAåeAoUq YuåeuëåGU 
 ÜJç. Gvdä. ÜBfBr o. QuëQUcIAq
 Réunion annuelle du Conseil Mondial 
 Évangélique Arménien 

• 101-åG âAåISuiuÜ AmIåUcAoU 
 eAo AëIâAåAqwAcAq 
 OqcIåAcéuëQIAq 100-AmIAcO 
 muÑcuëAouëm
 ÜJç. mBÖVÖ oAcuCIAq
 101e Réunion annuelle de l'Association 
 Missionnaire Arménienne d'Amérique 

âIiIcAEåuëQUëqNÅ$ 17

• UqwyM?Ñ ÜIåAcAqEqUW 
 mIa îuågAqñM mO Iâñ
 ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
 ováfBrrNÖ AÖzJä AÑAâuëåIAq
 Comment se reconstruire, 
 après une grande épreuve ? 

NÅ$ 3 YmCAEåAcAq

AÑâuëAaAsqwAcAq CIm

• AÑâuëAa IåI?Ñ GAåguëéAa 
 M AsYAåeUq
 EçVFvç Açò. wUúQkIAq
 Dieu a-t-il tourné le dos au monde

NÅ$ 4



 Ոմանք գուշակեցին թէ այս 2020 տարուան 
մէջ մեծ յաջողութիւններ պիտի արձանագրուին 
կեանքի բոլոր ոլորտներուն մէջ, սակայն ճիշտ 
հակառակը պատահեցաւ: Աննախընթաց 
ծաւալով արտակարգ ու չարաղէտ դէպքեր իրարու 
յաջորդեցին: Տարուան առաջին շաբաթներէն ի 
վեր, առանց նախազգուշացումի, ծայր աստիճան 
վնասակար ժահր մը Ֆրանսան եւ աշխարհի Ֆրանսան եւ աշխարհի 
բոլոր երկիրներըբոլոր երկիրները մխրճեց նմանը չտեսնուած 
առողջապահական տագնապի մը մէջ:

 Մենք անցանք իրերայաջորդ հանգրուաններէ 
– զարմացում, թոյլտուութիւն, ինքնամեկուսացում, 
յետոյ՝ ապամեկուսացում, համաճարակի երկրորդ 
ալիք, կրակմար, եւ մինչ կը գրեմ այս տողերը՝ նոր 
արգելափակումի սպառնալիք:

 2020-ի ամրան, Երեքշաբթի Օգոստոս 4-ին, 
ՊէյրութիՊէյրութի նաւահանգիստին մէջ ահռելի պայթում 
մը տեղի ունեցաւ, որուն առթած մարդկային 
ու նիւթական կորուստներուն ողբերգական 
հետեւանքները տակաւին մինչեւ այսօր չենք 
կրնար հաշուարկել:

 Ամիսներ ու տարիներ տեւող տնտեսական, 
քաղաքական եւ ընկերային անլուծելի տագնապին 
հետեւող այս եղերական դէպքը ծունկի բերաւ 
Լիբանանի համակրելի ժողովուրդը, եւ անոր 
վերականգնումը երկար տարիներու կը կարօտի:

 Կարծես այս բոլոր աղէտները բաւական 
չէին, բորբոքած ազգայնամոլութիւնը, միացած 
կոյր եւ ատելավառ կրօնական մոլեռանդութեան, 
մեր դրացիները մղեց չափազանց վայրագ 
պատերազմի մը Արցախի եւ Հայաստանի Արցախի եւ Հայաստանի 
ժողովուրդին դէմժողովուրդին դէմ Կիրակի, 27 Սեպտեմբեր 2020-
ին։

 Այս երեք եղերական դէպքերը՝ Ֆրանսա, Ֆրանսա, 
Լիբանան եւ ԱրցախԼիբանան եւ Արցախ ապրող բազմաթիւ 
ընտանիքներ տառապանքի եւ անձկութեան 

մատնեցին, որոնց կարելի չէ դիմանալ մարդկային 
տեսակէտէն: Ինչպէ՞ս հնարաւոր է զանոնք 
յաղթահարել, այսպիսի մեծ աղէտներէն ետք այսպիսի մեծ աղէտներէն ետք 
վերականգնիլվերականգնիլ, ըլլայ Ֆրանսայի, ըլլայ աղետեալ 
երկիրներու մէջ։

 Արդարեւ բոլորիս ալ կը պատահի «մահուան «մահուան 
շուքին ձորին մէջէն քալել», ինչպէս կը կոչէ Դաւիթ շուքին ձորին մէջէն քալել», ինչպէս կը կոչէ Դաւիթ 
Թագաւորը։ Մենք կամ մեր հարազատները Թագաւորը։ Մենք կամ մեր հարազատները 
կրնանք այնպիսի կացութիւններու մատնուիլ, կրնանք այնպիսի կացութիւններու մատնուիլ, 
որոնցմէ ձերբազատուելու համար մենք մեզի որոնցմէ ձերբազատուելու համար մենք մեզի 
հարց կու տանք. «Արդեօք այս փորձութենէն հարց կու տանք. «Արդեօք այս փորձութենէն 
ինչպէ՞ս դուրս պիտի ելլենք,ինչպէ՞ս դուրս պիտի ելլենք, այս փապուղին վերջը 
ունի՞...»։ Ու եթէ դուրս գանք, ի՞նչ հոգեվիճակի, ի՞նչ 
մտային, ֆիզիքական եւ հոգեւոր դրութեան մէջ 
պիտի ըլլանք...: Ինչպէ՞ս պիտի վերականգնինք, Ինչպէ՞ս պիտի վերականգնինք, 
որպէսզի մեր կեանքը շարունակէ իմաստ ու համ որպէսզի մեր կեանքը շարունակէ իմաստ ու համ 
ունենալ...։ունենալ...։

 Այս վերջին տարիներուն ես դժուար 
պարագաներէ անցայ։ Պատահեցաւ որ նոյն 
օրուան մէջ այցելեմ Մարսէյլ գտնուող չորս 
տարբեր հիւանդանոցներ, ուր կը բուժուէին 
կողակիցս, մահամերձ մայրս, յիշողութիւնը 
կորսնցուցած հայրս, եւ զոքանչս, միաժամանակ 
վարելով հովուական պաշտօնս: 
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UqwyM?Ñ ÜIåAcAqEqUW
mIa îuågAqñM 
mO Iâñ

YmCAEåAcAq

«Օրհնեա՜լ ըլլայ Աստուած, մեր Տէրոջ՝«Օրհնեա՜լ ըլլայ Աստուած, մեր Տէրոջ՝
Յիսուս Քրիստոսի հայրը, գթութեան եւ Յիսուս Քրիստոսի հայրը, գթութեան եւ 
ամենայն մխիթարութեան Աստուածը, ամենայն մխիթարութեան Աստուածը, 

որ մեզ կը մխիթարէ մեր բոլոր որ մեզ կը մխիթարէ մեր բոլոր 
նեղութիւններուն մէջ, որպէսզի մենք նեղութիւններուն մէջ, որպէսզի մենք 
կարող ըլլանք մխիթարելու զանոնք՝ կարող ըլլանք մխիթարելու զանոնք՝ 

որ ամէն տեսակ նեղութիւններու մէջ են» որ ամէն տեսակ նեղութիւններու մէջ են» 
– Ա. Կորն. 1. 3-4։
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 Յետադարձ ակնարկով նշմարեցի որ Աստուած 
ինծի օգներ էր որպէսզի կարենամ իմ բոլոր 
պարտականութիւններս կատարել այդ ծանրաբեռնուած 
վիճակիս մէջ։ Իսկոյն Աստուծոյ վրայ ունեցած հաւատքս 
ա՛լ աւելի զօրացաւ եւ հոգեւորապէս աւելի՛ հասունցայ:

 Այս բոլոր փորձութիւնները յաղթահարեցի Աստուծոյ 
օգնութեամբ։ Աւելի լաւ հասկցայ մարդկային տառապանքը, 
որպէսզի կարենամ սփոփել ու մխիթարել զանոնք 
կրողները, յիշեցնելով թէ «Աստուծոյ մօտ լաւագոյնը՝ միշտ 
մեր առջեւն է»: 

ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
AXûvçáVX

eBpJçNrV áJçBbJê 
ováfBrrNÖ AÖzJä AÑAâuëåIAq

AÑâuëAa IåI?Ñ 
GAåguëéAa M AsYAåeUq

 ì»ñçÇÝ ï³ëÝ³Ù»³ÏÇÝ, Ñ³Ù³ÛÝ ùñÇëïáÝ-
»³Û ³ßË³ñÑÁ ãÇ Û³çáÕÇñ Ù»ñ Ù³ñ¹³ë¿ñ öñÏãÇÝ 
»õ ²ëïáõÍáÛª ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ êáõñμ ÌÝÝ¹»³Ý 
»õ ²ëïáõ³Í³ Û³ÛïÝáõÃ»³Ý ïûÝÁ ÉÇ³ñÅ¿ù 
áõñ³ËáõÃ»³Ùμ ïûÝ»É:

 ÖÇß¹ ¿, »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ ÏÁ É»óáõÇÝ Ñ³õ³ï³ó-
»³ÉÝ»ñáí, Å³Ù áõ å³ï³ñ³∙ ÏÁ Ï³ï³ñáõÇ Ñá-
∙» å³ñ³ñ ÍÇë³Ï³ï³ñáõÃ»³Ùμ, Ù»ñ ÁÝï³ÝÇù-
Ý»  ñáõÝ Ù¿ç ÏÁ ½³ñ¹³ñáõÇ ³Ù³ÝáñÇ ïûÝ³Í³éÝ 
áõ ³Ýáñ Ý»ñù»õ ÏÁ Û³ñ¹³ñáõÇ ËáÝ³ñÑ ²ñù³ÛÇÝ 
ÙëáõñÁ: ê³ Ï³ÛÝ ³ÝáñáßáõÃ»³Ý í³Ëáí å³ïáõ³Í 
¿ ß³ï» ñáõÝ ëÇñïÁ, ∙³ÉÇùÁ ¹ÇÙ³Ï³Û»Éáõ ³Ý½ûñ 
ÁÉÉ³Éáõ ½∙³    óá ÕáõÃ»³Ùμ, ÇëÏ ³å³∙³Û ³Ùå³-
Ù³Í ûñ» ñáõÝª Ï»³ÝùÇ í³½ùáõÕÇ¿Ý ÃéÇãù ãÏ³ñ»-
Ý³É ³éÝ»Éáõ Ï³ëÏ³Í³ÝùÇ ÙïáñáõÙÝ»ñáí:

 ä³ï»ñ³½ÙÝ»ñáõ »õ ëå³ÝáõÃ»³Ýó Éáõñ»ñ, 
ÏñûÝÝ»ñáõ ÙÇç»õ ÃßÝ³ÙáõÃÇõÝ ë»ñÙ³Ý³Éáõ »õ ³ñ  -
Ù³ï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Ë³éÝ³ÏáõÃ»³Ùμ áÕçáõÝ» Éáõ 
»õ Ñ³ëï³ï»Éáõ ∙ñ∙ÇéÝ»ñ: ø³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý 
åÕïáñ çáõñÇ ÓÏ Ýáñë Ý»ñáõ ³Ý   å³ ïÇõ ³ÏáõÙμÝ»ñáõ 
ÍË³å³ï Ëáõó»ñáõÝ Ù¿ç, ï³Ï³õÇÝ ãáñë³óáõ³Í 
ÓáõÏ » ñáõ Ù»Í³∙ÇÝ ³ ×áõñ¹ Ý»ñª μ³Ëï³Ë³ÕÇ 
Ï³Ý³ ã³ å³ï ë»Õ³ÝÝ»ñáõ íñ³Û Ù¿Ï½Ù¿ Ïáõ 
ÙÇç»õ Ë³ Õ³ ù³ñï»ñáõ ³× å³ ñ³ ñ³Ï³Ý ëïáñ 

μ³Å³ÝáõÙÝ»ñáí: ²Ý³ å³ Ñáí Ù³ÏáÛÏÝ»ñáõ 
Ù¿ç å³ Ñ³ÍáÛÇ ïáõ÷»ñáõ å³ñáõÝ³ÏáõÃ»³Ý 
ÝÙ³Ý Ëï³óáõ³Í »õ û ñ³Ï³Ý ¹ñáõÃ »³Ùμ ³ ÝûÃÇ 
áõ Ù¿Ï ³÷ ÷áñ Ïßï³óÝ» Éáõ ³ÝÏ³ñáÕáõ Ã »³Ý 
μ»ñáõÙáí Íáí Ñ³ïáÕ ³Ù¿Ý ï³ ñÇùÇ áõ ë»éÇ 
Ñ³½³ ñ³  õáñ ∙³ÕÃ³ Ï³ÝÝ»ñ, »õ ½³ÝáÝù ³ÛÉ³ ½³Ý 
»ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç ãÁÝ ¹áõ Ý»Éáõ Ï³é³í³ñ³Ï³Ý 
Ï»óáõ³ÍùÝ»ñ: ²÷ñÇÏ»³Ý ó³ Ù³ ù³Ù³ëÇÝ íñ³Û 
í³ ñ³ ÏÇã ÑÇ õ³Ý ¹áõ ÃÇõÝÝ»ñáõ ßÕÃ³ Û³½»ñÍÙ³Ý 
áõ ³ÙμáÕç ³ß Ë³ñÑÇ Ù¿ç ³ÝáÝó ³ÝÑ³Ï³ Ïßé» -
ÉÇ áõ Ã»³Ý ë³ñë³ ÷³½¹áõ Ùï³í³ËáõÃÇõÝÝ»ñ: 
² Ñ³ μ»ÏãáõÃ»³Ý áõñáõ³Ï³ÝÇÝ ³ÝÝ³Ñ³Ýç 
ßñç³∙³ÛáõÃÇõÝÁ ³Ù¿Ýáõñ»ùª ¹³Ý³Ïáí, ½¿Ýùáí 
Ï³Ù ³Ï³Ý³Ñ³ñáõÙáí »ñÏ ñ¿ »ñÏÇñ, ù³-
Õ³ù¿ ù³Õ³ù, ó³Ù³ù³Ù³ë¿ ó³ Ù³ ù³Ù³ë: 
ØÇ³ë»é³Ï³Ýáõ Ã »³Ý ûñÇ Ý³ Ï³ Ý³óÙ³Ý »õ 
Ñ³Ù³ë»éÝ»ñáõ å³ßïû Ý³ Ï³Ý ³ÙáõëÝáõÃ»³Ýó 
ù³Õ³ ù³ ÛÇÝ Ï³ ÝáÝÝ»ñáõ áñ¹»∙ñÙ³Ý Ëëï³μ³ñáÛ 
å³ Ñ³ÝçÝ»ñ: Ø»Í »õ ÷áùñ Ñ³ë ï³ ïáõ Ã ÇõÝ Ý» ñáõ 
Ù¿ç »õ ÁÝ¹ Ñ³Ýñ³å¿ë Ñ³õ³ù³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ Ù¿ç 
Ï³ß³é³Ï»ñáõÃ»³Ý Å³ÑñÇÝ ÁÝ¹ Û³ ï³Ï»³Û Ï³Ù 
³Ýï» ë³Ý»ÉÇ ï³ ñ³ÍÙ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñ: 
¼³ Ý³ ½³Ý »ñÏÇñÝ»ñáõ Ï³ é³ í³ñáõ Ã ÇõÝ Ý»ñáõ 
Ï³½ Ù»ñáõÝ Ù¿ç ÷ï³ ÍáõÃ»³Ý »ñ»õáÛÃÇÝ μ³ó³-
Û³Ûï Ù³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí ÅáÕáíñ ¹³ ÛÇÝ ³Ý¹³¹ñáõÙ 
μáÕáù³ñÏáõÙÝ»ñ, å»ï³Ï³Ý ³Ý Ó»éÝÙË»ÉÇáõÃÇõÝ 
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áõ Ý» óáÕ ³ÝÓ» ñáõ Ññ³å³ñ³Ï³ ÛÇÝ í³ÝÏ³ïáõ³Í 
Ñ³ÛÑáÛ³Ýù Ý» ñáí í³ñÏ³μ»ÏáõÙÝ»ñ »õ ³ÝáÝó 
áõÕÕá õ³Í ³ÝÛ³å³Õ Ññ³Å³ñÙ³Ý ³Ý Ñ³Ý∙Çëï 
Ñ»ï³åÝ¹áõÙÝ»ñ…:

 Î³ñÇù ãÏ³Û ³Ûë óáõó³ÏÁ »ñÏ³ñ»Éáõ, 
áñáíÑ»ï»õ ³Ûë ÙáÉáñ³ÏÇÝ íñ³Û ³å ñáÕ 
Çõñ³ù³ÝãÇõñ ³ÝÓ ÏñÝ³Û ½³ÛÝ ³ÝÃ»ñÇ Ñ³Ù³Éñ»É 
Çñ ë»÷³Ï³Ý ∙ÇïáõÃ »³Ùμ, Ï³Ù ÝáÛÝÇëÏ 
Ñ³ëï³ï»É ½³ÛÝª Çñ ³Ï³Ý³ï»ëÇ Ã³ÝÏ³ñÅ¿ù 
íÏ³ÛáõÃÇõÝ Ý» ñáí: ê³Ï³ÛÝ ÙÇ³Ï Ï³Ù ³ñ¹³ñ 
Ñ³ñó³¹ñáõÙÁ áñ Ù³ñ¹áõ ÙïùÇÝ Ù¿ç ÇÝùÝ³-
Ï³Ù ÏÁ Û³é³ç³Ý³Û, ³ÛÝ ¿ª áñ ³ñ¹»û±ù ²ëïáõ³Í 
»ñ»ë ¹³ñÓáõó³Í ¿ ³ßË³ñÑ¿Ý…: ²ÛÉ³ å¿ë ÇÝ ãá±õ 
³Ûëù³Ý ³ÛÉ³Ý¹³Ï í»ñ³μ»ñáõÙ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý 
ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý Ù¿ç Çñ³ ñáõ ÝÏ³ï Ù³Ùμ, ÁÉÉ³Ý 
³ÝáÝù Ñ³ñáõëï »ñÏÇñÝ»ñáõ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ 
Ï³Ù ³Õù³ ïáõÃ »³Ý ïÇÕ ÙÇÝ Ù¿ç ï³åÉïÏáÕ 
Ãßáõ³é³Ï³ÝÝ»ñ, Ï³Ù ÁÉÉ³Ý ³ÝáÝù Ï³ï³ ñ»-
É³∙áñÍáõ³Í ½Ç ÝáõÅÇ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ 
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñ »õ Ï³Ùª ∙»ñï¿ñáõ Ã  ÇõÝÝ»ñáõ 
½ÇÝáõá ñ³ Ï³Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃ»³Ý »ÝÃ³Ï³Û 
Ë»Õ× å»ïáõÃÇõÝÝ»ñ:

 æñÑ»Õ»ÕÇ Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ å³ïÙáõÃÇõÝÁ, 
áñ ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇ ³é³çÇÝ ¿ç» ñáõÝ Ù¿ç 
ÛÇßáõ³Í ÁÉÉ³É¿ μ³óÇª ³ÛÉ ÏñûÝÝ»ñáõ Ù¿ç »õë 
ÛÇß³ï³Ïáõ³Í ¹¿åù ¿, »õ ÙÇÝã»õ ÇëÏ ∙ÇïáõÃ»³Ý 
³ÏÝáóáí ³Ûë »ñÏñ³∙áõÝ¹ÇÝ ¹³ñ»ñ ³é³ç çáõñ»ñÇ 
ï³Ï Ã³Õáõ³Í ÁÉÉ³ÉáõÝ ÷³ëïáí Ñ³ëï³ïáõ³Í 
ÇñáÕáõÃÇõÝ ¿, ²ëïáõÍáÛ ∙áõÃÇÝ »õ ½ÕçáõÙÇ 
μ»ñÙ³Ùμ Ï³ï³ ñ³Í áõËïÇÝ Ù³ëÇÝ ÏÁ ËûëÇ, 
»õ á°ã Ã¿ Ù³ñ¹Á ÙÇÝ³Ï ÃáÕ»Éáõ Ï³Ù ³Ýáñ »ñ»ë 
¹³ñÓÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ…: 

 ²Ù»Ý¿Ý Í³Ýñ áõ ¹Åμ³Ëï ³ñ³ñùÝ»ñáõ 
Ñ³Ù³ñ ³ÙμáÕç ³ßË³ñÑÁ å³ïÇÅÇ »Ý Ã³ñÏ³Í 
²ñ³ñÇãÁ, ËÝ³Û»ó Ù¿Ï ∙»ñ¹³ëï³ÝÇª ÜáÛÇ 
ë»ñáõÝ¹ÇÝ ¥ÌÝÝ. 7. 1¤, Ý³ Ë³å¿ë ½∙áõ ß³óÁ  -
Ý»Éáí ½³ÛÝ, áñå¿ë½Ç ï³å³Ý ßÇÝ»Éáí ³Ýáñ Ù¿ç 
³å³ëï³ÝÇ ÙÇÝ ã»õ çñÑ»Õ»ÕÇÝ ³ õ³ñïÁ ¥ÌÝÝ. 
8. 1-4¤: àõñ»ÙÝ, ²ëïáõ³Í ³ÙμáÕçáõÃ»³Ùμ » -
ñ»ë ã¹³ñÓáõó Ù³ñ¹ ¿³ÏÇÝ, ³ÛÉ å³ïÅ»ó ³ÝáÝù, 
áñáÝù ³ñÅ³ÝÇ° ¿ÇÝ ³Û¹ å³ïÇ ÅÇÝ: ²õ» ÉÇÝ, ²Ý 
³ÛÝ ù³Ý ëÇñ»ó Ù³ñ¹Á, áñ Çñ ÍÇ³Í³ ÝÁ óáÛó ïáõ³õ 
»ñÏÇÝùÇÝ íñ³Û »õ áõË ï»ó ³Ý∙³Ù ÙÁÝ ³É ãÏñÏÝ»É 
çñÑ»Õ»ÕÇ å³ïáõÑ³ëÁ ¥ÌÝÝ. 9.11-13¤: 

 ²ëïáõ³Í³ÛÇÝ ³Ûë áõËïÝ ¿ñ å³ï×³éÁ, áñ 
Ñ»ï³∙³ÛÇÝ »õë, Ù³ñ¹áõ ã³ ñ³ Ý³ÉáõÝ Ç ï»ë, 
²Ý Çñ ÙÇ³ÍÇÝÁ áõÕ³ñÏ»ó, áñå¿ë½Ç ÷áË³Ý³Ï 

ÏáñëÝóÝ»Éáõª ÷ñÏ¿ Ù³ñ¹Á: ²Ñ³° Ã¿ ÇÝãá° õ ÍÝ³õ 
ÚÇëáõë ´»ÃÕ»Ñ¿ÙÇ Ù¿ç: ²ëïáõ³Í³μ³Ý ³õ»ï³-
ñ³ ÝÇãÁª ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ÏÿÁë¿. §²ëïáõ³Í ³ÛÝù³Ý 
ëÇñ»ó ³ßË³ñÑÁ, áñ ÙÇÝã»õ ÇëÏ Çñ ÙÇ³ ÍÇÝ àñ ¹ÇÝ 
ïáõ³õ, áñå¿ë½Ç ³Ýáñ Ñ³õ³ï³óáÕÁ ãÏáñëáõÇ ³ÛÉ 
Û³õÇï»Ý³Ï³Ý Ï»³Ýù áõ Ý» Ý³Û¦ – ÚáíÑ. 3. 16¤:

 ØÇ³ÍÇÝ Üáñ³ÍÇÝÁ Ç±Ýã Ï³ï³ñ»ó ³Ûë 
Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç. ²Ý §Ýáñ ï³å³Ý¦ ÙÁ ßÇÝ»óª 
»Ï»Õ»óÇÝ, áõñ ÙïÝáÕÁ åÇïÇ ÷ñÏáõÇ Ù»ÕùÇ 
§çñÑ»Õ»Õ¦¿Ýª Û³õÇï»Ý³Ï³Ý Ïá ñáõëï¿Ý: ÆÝãù³¯Ý 
ËáñÑñ¹³ÉÇó »õ ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ ÚÇëáõë 
Çñ ³ß³ Ï»ñï Ý» ñÁ ÓÏÝáñëÝ»ñáõ Ë³õ¿Ý ÁÝïñ»ó, 
áñáÝù îÇμ»ñ³Ï³Ý É×³ÏÇ çáõñ»ñáõÝ íñ³Û ¿ÇÝ 
³éûñ»³Û ¹ñáõÃ»³Ùμ: ì³ñ¹³å»ïÁ ³ÝáÝó Áë³õ, 
áñ Ù³ñ¹áó áñëá  ñ¹ åÇïÇ ÁÝ¿ ½Çñ»Ýù, áñå¿ë½Ç 
Ù»Õ³õáñÝ»ñÁ §áñë³Ý¦ ²ëïáõÍáÛ ³ñù³ÛáõÃ»³Ý 
Ñ³Ù³ñ ¥Ø³ï. 4. 19¤: àõñ»ÙÝ, ²ëïáõ³Í »ñ»ë 
ã¹³ñÓá°õó ³ßË³ñÑÇÝ: Ø»Õ³Ýã³Ï³Ý Ù³ñ-
¹áõÝ ÝÏ³ïÙ³Ùμ Íá¯í Ñ³Ùμ»ñáõÃ»³Ùμ »õ ½³ÛÝ 
Ù»ÕùÇ Íáí¿Ý ÷ñÏ»Éáõ Ýå³ï³ Ïáí áõ Õ³ñÏ»ó Çñ 
ÙÇ³ÍÇÝ àñ¹ÇÝ, áñ ∙³Éáí Ù³ñÙÝ³ó³õ êáõñμ ÎáÛë 
Ø³ñÇ³Ù¿Ý:

 ÜáÛ »õ ÚÇëáõë ï³å³ÝÝ»ñ ßÇÝ»óÇÝ. Ù¿ÏÁ 
ÝÇõÃ»Õ¿Ý, ÙÇõëÁª Ñá∙»Õ¿Ý, áñáí Ñ» ï»õ »Ï»Õ»óÇÝ 
ù³ñ³ß¿Ý Ï³Ù ÝÇõÃ»Õ¿Ý Ï³éáÛó ÁÉÉ³É¿ ß³ï ³õ»ÉÇ 
μ³ñÓñ Ï³éáÛó ÙÁ áõÝÇ, áñ øñÇëïáëÇ Ø³ñÙÇÝÝ 
¿: ºÏ»Õ»óÇÝ øñÇëïáëÇ Ù³ñÙÇÝÝ ÇëÏ ¿: àõñ» ÙÝ, 
ÜáÛÇ »õ øñÇëïáëÇ ßÇÝ³Í ï³å³ÝÝ»ñÁ Çñ³ñÙ¿ 
ß³ï ï³ñμ»ñáõÃÇõÝ áõÝ¿ÇÝ, ë³Ï³ÛÝ ÷ñÏáõ Ã»³Ý 

«AÖävíBb BpròBr ÖVçJê 
BtZBçfP, vç nVrxJí VÖd Vç 

nVBbVr uçHVr ävíBí»
– ováf. 3. 16: 
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ËáñÑáõñ¹áí ÏÁ ÝáÛÝ³Ý³Ý ³ÝáÝù: ÜáÛÁ ÇÝù Ùï³°õ 
³Û¹ ï³å³ ÝÇÝ Ù¿ç ÷ñÏ áõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ë³Ï³ÛÝ 
øñÇëïáë Ï³ñÇù ãáõÝ¿ñ ï³å³Ý ÙïÝ»Éáõ, ÆÝù 
÷ñÏáõ ÃÇõÝÝ ÇëÏ ¿ñ…:

 ì»ñç³å¿ë, ¹³ñÓ»³É ÏÁ ÏñÏÝ»Ýù áõ 
Ïÿ»ñ»ùÏÝ»Ýù. ²ëïáõ³Í »ñ»ë ã¿ ¹³ñ Óáõó³Í 
³Ûë ³ß  Ë³ñÑÇÝ »õ Ù³ñ¹ ¿³ÏÇÝ: ê³Ï³ÛÝ ÇÝãá±õ 
Ù»ÕùÁ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ ÇÝù Ý³ÍÇÝ ³×ÇÉ Ù³ñ¹áó Ñá-
∙ÇÝ»ñáõÝ Ù¿ç, Ï³Ù ÇÝãá±õ ã»Ý Ñ³ñÃáõÇñ áËÇ áõ 
³ï»Éáõ Ã»³Ý, ÃßÝ³Ù³ÝùÇ »õ Ñ³Ï³é³ÏáõÃ »³Ý 
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: 

 ä³ï³ëË³ÝÁ Ù»ÏÇÝ ¿. áñáíÑ»ï»õ Ù»°Ýù 
»ñ»ë ¹³ñÓáõó³Í »Ýù ²ëïáõÍáÛ, Ù»ñ Ñ³-
õ³ïùÇ ÃáõÉáõÃ»³Ùμ, ëñμáõÃÇõÝÝ»ñÁ áïÝ³ÏáË 
¹³ñÓÝ»Éáí, ³é³ùÇÝáõ ÃÇõÝÝ» ñÁ Í³Õñ»Éáí »õ ï»Õ 
ãÃáÕ»Éáí êáõñμ Ðá∙ÇÇÝ Ù»ñ Ëëï³ëñïáõÃ»³Ùμ, 
áñ Çñ Ý»ñ ∙áñÍáõÃ»³Ùμ í»ñ³Ýáñá∙¿ ³Ûë 
³ßË³ñÑÁ §Ýáñ »ñÏÇÝù áõ Ýáñ »ñÏÇñ¦ ëï»Õ Í» Éáõ 
Ñ³Ù³ñ ¥ Ú³Ûï. 21. 5¤:

 ²Ûë ï³ñÇ »ñμ Ý³ÛÇÝù ÙëáõñÇÝ Ù¿ç å³éÏ³Í 
³ëïáõ³Í³ÛÇÝ Ù³ÝáõÏÇÝ, ²Ýáñ ³ãù» ñáõÝ Ù¿ç 

³ñóáõÝù åÇïÇ ï»ëÝ»Ýù: ²Ý Ïáõ É³Û á°ã Ã¿ 
Ù³ÝÏ³Ï³Ý ëáíáñ³Ï³Ý É³ óáí, ³ÛÉ Ïáõ É³Û Ù»ñ 
³Ý½ÇÕç ëñïÇ ËëïáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Ý Ïáõ É³Ûª 
Çñ ³ÕÇ ³ñ óáõÝ ùáí ÷³÷Ï³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù»ñ 
Ï³ñÍñ³ó³Í Ñá∙ÇÝ, ÛÇß»óÝ»Éáí áñ Ê³  ãÇ íñ³Û Ñ»-
Õ³Í Çñ ³ñÇõÝÁ å³ïñ³ëï ¿ ÷ñÏ³∙ÇÝ ï³Éáõ Ù»ñ 
Ù»Õ³Ýã³Ï³Ý ³Ý Ó»ñáõÝ ÷á Ë³ñ¿Ý:

 î³∙Ý³å³ÉÇ ³Ûë ³ßË³ñÑÇÝ Ù¿çª ÃáÕ ÙëáõñÇ 
Ë³Õ³Õ ³ÝÏÇõÝÇÝ ∙áÛáõÃÇõÝÁ Ù»½Ç Ñ³Ù³ñ 
ÙËÇÃ³ñ³Ï³Ý ÁÉÉ³Û, áñå¿ë½Ç û∙ï³∙áñÍ»Ýù 
³éÇÃÁ áõ ÙïÝ»Ýù ³ÛÝ ï»Õ, Ñ³Ý¹ÇåÇÝù Çñ³ñáõ, 
Ý³ÛÇÝù Ù¿Ï½Ù¿Ïáõ ³ã ù»ñáõÝ »õ Ñ³ñ³½³ïÇ 
½∙³óáõÙ Ý» ñáí áÕ çáõ Ý»Ýù ½Çñ³ñ Áë»Éáí.

øðÆêîàê ÌÜ²ô ºô Ú²ÚîÜºò²ôøðÆêîàê ÌÜ²ô ºô Ú²ÚîÜºò²ô
Òº¼ ºô Øº¼ ØºÌ ²ôºîÆê:Òº¼ ºô Øº¼ ØºÌ ²ôºîÆê:

EçVFvç Açò. wUúQkIAq
AÉBÅrvçH AäçzBäBdBrV 

eBpvê QJnV

CAqAÑâIiaAcAq

AçJíV XvpÖVê zBpbBÉ JÖ.
âN#ç nJç, oVÖv#íÖ, òBjêç JÖ.
IdBç BtZBçf JçdVròrJçVê,
CJçJêVç XvpÖ BpräJjVê:

yBpbBÉ XvpÖVH lBÉBFBpRP
QBïBrêJê BpÖ BtZBçfP,
WvíÖBívçJê nJç näòJçP,
Ií nJç fvFví ZvçòJçP:á

oBpärJêVç äJjP dJBròV,
eLöç XvpÖV BjDVíçV,
uçP eBpçr N JçdròV,
AçBçVxP äVJLJçòV:

qB N dJBròP pBíJçTBdBr,
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«ÑIWA» – WuëÇ OqGmUÄuëm
ÑBjnvÖ 67

 Վերջին քանի մը ամիսներուն՝ մարդկութեան 
իրավիճակը հիմնովին փոխուեցաւ, երբ աշխարհ 
դիմագրաւեց նոր ժահրի մը ստեղծած համաճարակի 
սպառնալիքը։ Սկսանք մենք մեզի շատ մը 
հարցումներ ուղղել, ապահովութեան, ապագայի 
եւ յատկապէս ամբոխի հոգեբանութեան մասին։ 
Ունինք կարգ մը պատասխաններ, իսկ մնացածներն 
ալ կը փնտռենք հեռատեսիլի լուրերուն եւ ընկերային 
ցանցերու մէջ։ 

 Այս բոլորին առջեւ պահ մը կենալու եւ 
հարցնելու ենք թէ «Աստուած ի՞նչ կ’ուզէ ըսել մեզի 
եւ համայն աշխարհին»։

 Ինչպէս նեղութեան բոլոր ժամանակներուն 
մէջ, այս անգամ ալ մեր սրտերն ու ականջները 
կը դարձնենք սաղմոսներուն, որոնք աղօթող 
հաւատացեալին համար հոգեւոր գանձարան մըն 
են։ Այնտեղ բարձրացած աղօթքներու մէջ կը գտնենք 
մենք զմեզ եւ մեր կեանքի փորձառութիւնները։ 
Հոն կը նշմարենք թէ որքանո՛վ մեր եւ Աստուծոյ 
միջեւ եղած փոխյարաբերութեան չափանիշերը 
համապատասխան են աստուածային կամքին։ 
Սաղմոսները կ’օգնեն որ կեանքի ճնշումներուն 
ընդմէջէն գտնենք Աստուծոյ լոյսը եւ ճանապարհը։ 
67-րդ Սաղմոսը օրինակ առնելով, եկէ՛ք տեսնենք 
թէ ինչպէ՛ս շնորհակալ սիրտով գովաբանութիւն 
բարձրացնող աղօթքը մեզ կը լեցնէ աստուածային 
միջամտութեան եւ նախախնամութեան 
պտուղներով։

 Ա- Նախ սաղմոսներուն մէջ կը տեսնենք որ 
Աստուծոյ ողորմութեան կարիքը զգացող հոգեւոր 
երաժիշտը կը ձայնակցի մարդկութեան կանչերուն, 
զանոնք զարդարած ըլլալով տողաչափութեամբ ու 
երաժշտութեամբ։ Մեր սերտած սաղմոսը կը սկսի 
սա՛ խօսքերով. «Աստուած թող ողորմի մեզի եւ օրհնէ 
մեզ»։ Եթէ այս կեանքի բոլոր վերիվայրումներուն մէջ 
ու անոր յարափոփոխ ամէն տուեալներուն դիմաց 
Աստուծոյ ողորմութիւնը չ՚ըլլայ, մենք կը կորսուինք՝ 
հոգեպէս, մտքով եւ մարմինով (համ. 1-2)։ 

 Բ- Ապա սաղմոսերգուն կ’ ՚ընդգծէ առ Աստուած 
գովաբանութեան հրաշալի արդիւնքները, որոնք 
իրական են բոլոր ժողովուրդներուն համար 
(համ. 3-4)։ Ժողովուրդներ պիտի գովեն Աստուծոյ 

դատաստանները եւ պիտի վստահին անոր 
ուղղութիւններուն, քանի որ Տէր Աստուած 
ամենագէտ է եւ ամենէն արդարն է։ Ան կը տեսնէ 
մեր աչքերէն վրիպած ճանապարհները, մեր 
ծուռ ու շիտակ հեռանկարները, կը հասկնայ մեր 
չնշմարած դրդապատճառները եւ կ’ողորմի մեզի իր 
նախախնամութիւնով՝ որ մեր մտքերէն վեր է։

 Գ.- Վերջապէս, սաղմոսերգուն կը շեշտէ թէ երբ 
ժողովուրդներ վստահութիւն, հնազանդութիւն եւ 
առ Աստուած գովաբանութիւն ցուցաբերեն, Տէրոջ 
օրհնութիւնները անպայման պիտի տեղան երկրի 
վրայ եւ ան պիտի լեցուի իր պտուղներով (համ. 5-6)։

 Սակայն այս սաղմոսին բովանդակութեան մէջ 
կայ երկու անգամ կրկնուած բառ մը՝ «Սելա», որ կը 
կազմէ այս յօդուածին հիմնական նիւթը։

 150 սաղմոսներուն մէջ, յաճախ ներմուծուած 
այս բառը յիշուած է 75 անգամ (երեքը՝ Ամբակումի 
մէջ) բայց շատ յաճախ չեն կարդացուիր։ Եթէ ուզենք 
«Սելա» եբրայերէն բառին ստուգաբանութիւնը 
կատարել, անոր ամենէն հաւանական իմաստը կը 
գտնենք «Սելալ» եզրին մէջ, որ գործածուած է Յոբ. 28. 
16-17 համարներուն մէջ, ուր կը նշանակէ՝ «արժէքը չի 
բաղդատուիր»։ Սակայն փառաբանական սաղմոսի 
մը ենթահողին մէջ անիկա աւելի հարուստ իմաստ 
մը կը ստանայ։ Աստուածաշունչի մեկնաբաններու 
մեծամասնութեան համաձայն՝ Հին Կտակարանի 
ժամանակներուն մէջ սաղմոսները կ’երգուէին, 
ու «Սելա»ն երաժիշտներուն եւ երգողներուն 
համար նշան մըն էր որ դանդաղէին, լուռ մնային, 
ուշադրութիւն դարձնէին եւ մտածէին ըսուածին 
ու երգուածին մասին,՝ կատարուածին եւ գալիքին 
մասին։ «Սելա»ն ընդմիջում մը կը ստեղծէր։

 Այպէս, օրինակ՝67-րդ սաղմոսի ենթահողին 
մէջ, «Սելա»ն կու գայ եւ առիթ կը շնորհէ որ 
փառաբանութեան մէջ կեցողը, մէկ խորհուրդէն 
միւսին չանցած, առիթը ունենայ խոկալու եւ 
մտածելու։ Առաջին ընդմիջումը կու գայ Աստուծոյ 
ողորմութեան եւ փառքի տուչութենէն անմիջապէս 
ետք, իսկ երկրորդը՝ առ Աստուած գովաբանութեան 
կոչէն ետք, որպէսզի երգողը կանգ առնէ ու լսէ 
Աստուծոյ Հոգիին ձայնը, որ ունի պտղաբերութեան 
եւ վերստին օրհնութեան խոստումներ։
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 Ընդմիջումը դիտումնաւոր դրուած է, որպէսզի 
մեզմէ՝ ընթերցողներէս երբեք չվրիպին այն կարեւոր 
ճշմարտութիւնները, որոնք Աստուծոյ Խօսքը 
ընդհանրապէս եւ սաղմոսները մասնաւորապէս 
կը յայտնեն մեզի։ «Սելա»ն կը դառնայ ո՛չ միայն 
սաղմոս կարդալու կշռոյթ, շեշտաւորում եւ կամ 
առոգանութիւն, այլ՝ հոգեւոր մտածելակերպ մը, որ 
պէտք է կիրարկուի կեանքի բոլոր բնագաւառներուն 
համար։ Անիկա իրական եւ անհրաժեշտ է ուսանողի 
մը համար, ամուսնացած զոյգերու համար, կեանքի 
միջին տարիներու ճգնաժամերէն անցնողին համար, 
տունէն հեռացող զաւակներու տէր ծնողաց համար, 
եկեղեցիներու համար՝ որոնք ամեակներ կը տօնեն, 
ազգերու համար՝ որոնք ընկերային ու քաղաքական 
յեղաշրջումներէ կ’անցնին, եւ ներկայ աշխարհին 
համար՝ որ դէմ առ դէմ կը գտնուի պսակաձեւ ժահրի 
համաճարակին։ 

 Այս օրերու մեր անմիջական շրջապատին 
եւ համայն աշխարհի անցուդարձերուն 
նայելով, տարբեր մարդիկ տեսակ-տեսակ 
մեկնաբանութիւններ կ’որդեգրեն եւ կը բաժնեկցին։ 
Կը մտածենք ու կ’ըսենք՝թէ արդեօք այս բոլոր 
պատահածները հետեւա՛նքն են մարդկային մեղքին, 
չարին վերջին ջանքե՛րն են՝ որ մեր ուշադրութիւնը 
հեռացնեն Աստուծոյ ամենակարողութենէն։ Արդեօք 
ժամանակներու վերջաւորութեան եւ Քրիստոսի 
գալստեան օրերու նշաննե՞ր են ասոնք, եւ կամ 
արթննալու եւ զգաստանալու հրաւէր մը։ 

 Անշուշտ որ այս բոլորին մէջ Ճշմարտութիւն 
կայ, մասամբ կամ ամբողջութեամբ։ Ցաւը, վտանգը, 
խուճապը եւ անորոշութիւնը ամէն տեղ են։ Այսօր 
համացանցի վրայ ամենէն շատ կարդացուած եւ 
բաժնեկցուած հատուածը 91-րդ սաղմոսն է։ 

 Սակայն կ’արժէ՛ այս բոլոր պատահարներուն 
նայիլ եւ անդրադառնալ «Սելա»յի հոգեբանութիւնով, 
դիտանկիւնով եւ սկզբունքով։ Եթէ սաղմոսները 
ընդհանրապէս մեզ կը հրաւիրեն կամովին կանգ 
առնելու եւ խոկալու Աստուծոյ շունչէն բխած 
խորհուրդներուն եւ պատգամներուն վրայ, այս 
օրերու աշխարհի մեծագոյն պատահարը՝ ժահրի 
մը բերած սպառնալիքն է, եւ ան կը հրաւիրէ 
մեզ մտածելու նոյն նշաններուն եւ երկնային 
պատգամներուն մասին։

 Այս վերջին օրերու պարագաները ինքնա-
բերաբար մեր կեանքերէն ներս ստեղծեցին 
մեծ «Սելա» մը, ընդմիջում մը, սկսեալ մեր 
աշխատավայրերէն, գործատեղիներէն, ակամայ 

տուներէն ներս մնալու ստիպողականութենէն, 
անցնելով մեր զաւակներուն ու թոռներուն 
կրթական հաստատութիւններու ընդմիջումներէն եւ 
հասնելով մինչեւ մեր եկեղեցական հաւաքներուն, 
միջոցառումներուն ու մեր ընկերային շփումները 
նուզագոյնին իջեցնելու հրամայականին։ Կ’ապրինք 
բաւական երկար եւ խորունկ «Սելա» մը։  

 Գերզբաղ եւ գերմտահոգ վազքի մը մէջ, 
Աստուած կը խօսի մեզի հետ եւ «Սելա» կ’ըսէ որ մեր 
ուշադրութենէն չվրիպին կեանքի ամենէն կարեւոր 
բաները, ինչպէս՝ մեր գոյութեան պատճառը, մեղքի 
պատճառով Աստուծոյ փառքէն ինկած մարդուն 
բնական վախճանը, ու Քրիստոսի շնորհքով եւ խաչին 
զոհաբերութիւնով մեր փրկութեան գրաւականը։ 

 «Սելա»ն կ’օգնէ որ մեզմէ անդին 
տեսնենք ու զգանք թէ որքա՜ն ահաւոր բան է 
«ընկերային հեռաւորութիւն» կոչուածը, նաեւ 
«ինքնամեկուսացումը» որ կարգ մը ընկերութիւններ 
վաղուց որդեգրած են, յատկապէս Արեւմուտքի մէջ։

 Այսպիսով, «Սելա»ն սաղմոսի մը բառէն աւելի 
կը դառնայ կեանքի ոճ եւ մտածելակերպ։ Աստուած 
մեր կեանքերը ծրագրած է եւ զանոնք աւելիով կը 
ձեւաւորէ «Սելա»յով։ 

 Որպէս եզրակացութիւն, կրնանք հաստատել 
թէ այսօրուան աշխարհին դիմագրաւած մեծ 
ընդմիջումին դիմաց՝ մենք ընտրութեան մը 
առջեւ կը գտնուինք։ Կա՛մ կ’ապրինք վախով ու 
վաղուան անորոշութեան առթած մղձաւանջով, 
եւ կամ կը թողունք որ «Սելա» ընդմիջումը (թէկուզ 
պարտադիր) մեզ վերացնէ, որպէսզի մտածենք մեր 
հոգեւոր կեանքի ամենէն կարեւոր եւ անփոփոխ 
ճշմարտութիւններուն վրայ եւ աւելի խորունկ ձեւով 
կապուինք Աստուծոյ։ 

 Երբ այս օրերուն կը տեսնենք որ կեանքը որքա՜ն 
դիւրաբեկ է, մեր մարմինները որքա՜ն խոցելի են 
եւ դժուարութիւն իսկ ունինք պայքարելու հազիւ 
մանրադիտակով տեսանելի ժահրի մը դէմ, պահ մը 
կենա՛նք (Սելա) եւ լսե՛նք Աստուծոյ ձայնը։ 

 Մօտիկ անցեալին նայի՛նք, տեսնե՛նք աշխար-
հի գոռոզութիւնը, ամբարտաւանութիւնը, մեղքն 
ու անձնասիրութիւնը, եւ ըսե՛նք Աստուծոյ. 
«Տէ՛ր, ի՞նչ կ’ուզես որ ընեմ»։ Կա՛նգ առնենք 
եւ ուրիշներու կարիքներուն հասնինք։ Կա՛նգ 
առնենք եւ վերարժեւորենք մեր հոգեւոր 
հաւաքականութիւններու նախապատուութիւնները։ 
Կա՛նգ առնենք եւ մա՛ սքանչելի եւ հրաշք 
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ցուցաբերող բառերը արտասանենք.՝ «Շնորհակալ 
եմ», «Ներողութիւն կը խնդրեմ», «Կը ներեմ», «Կը 
սիրեմ քեզ»։ Երթա՛նք ու հանդիպի՛նք անոնց, որոնց 
հետ սառեցուցած ենք մեր կապերը եւ օտարացած։

 Ա՛յս ալ պիտի անցնի. սակայն հաւատքով, 
սիրով եւ ա՛լ աւելի մարդկային ու հոգեւոր 
առաքինութիւններով դուրս պիտի գանք, քանի 

որ Տէրը ընդհատեց մեր բնական երթը ու մենք 
խոկացինք եւ աւելիո՛վ խոնարհեցանք։ Ամէն։

ÜJç. ÜBxN MñmMñkIAq
îBÖBäJrB

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

 Ռուբինեան Թագաւորութեան շրջանին, 
Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքութիւնը կը 
գտնուէր Կիլիկիոյ թագաւորներու քաղաքական 
պաշտպանութեան եւ Սիսի կաթողիկոսներու 
հոգեւոր իրաւասութեան ներքեւ: Երբ Օշին 
Թագաւորը (1307-1320) եւ Կոստանդին Գ. Կեսարացի 
Կաթողիկոսը (1307-1322) հայ եկեղեցւոյ թեմակալ 
առաջնորդներուն կը պարտադրեն ընդունիլ Սիսի 
1307 թուի Ժողովի որոշումները, Երուսաղէմի 
Սարգիս Պատրիարքը, անաղարտ պահելու համար 
Երուսաղէմի Հայոց եկեղեցւոյ վարդապետութիւնը, 
Եգիպտոսի սուլթանէն հրովարտակ մը ձեռք կը ձգէ 
եւ անով կ’անջատէ Երուսաղէմի Աթոռը Կիլիկիոյ 
հոգեւոր իշխանութենէն, ու կը դառնայ անկախ եւ 
ինքնավար Աթոռ՝ 1311-էն սկսեալ:

 1517-ին Օսմանեան Սուլթան Սելիմ կը գրաւէ 
Երուսաղէմը եւ կը հրապարակէ իր հրովարտակը, որ 
կը հաստատէ Մուհամմէտի, Օմարի, Ալիի եւ Սալահ 
Էտտինի կողմէ տրուած առանձնաշնորհումները՝ 
ի նպաստ Երուսաղէմի Հայոց Սուրբ Յակոբեանց 
Աթոռին:

 Սուլթան Սելիմի յաջորդը՝ Սուլթան Սուլէյման 
թագաւորական ստորագրութեամբ կը հրատարակէ 
իր հրովարտակը, հաստատելով հայերու 
իրաւունքները Երուսաղէմի մէջ:

 Օսմանեան տիրապետութեան 4 դարերու 
ընթացքին, հայերը օգտագործած են իրենց 
կապերը թրքական իշխանութիւններուն հետ եւ 
ամրապնդած համայնքին իրավիճակը: Սակայն 
յաջորդ երեք դարերու ընթացքին Երուսաղէմի 

Հայոց Պատրիարքարանը եւ հայ համայնքը կը 
վարեն դժուարին եւ մտահոգիչ կեանք մը: Վէճեր 
տեղի կ’ունենան հայ եւ յոյն համայնքներու 
միջեւ: Յոյները քանիցս կը փորձեն տիրանալ 
հայերու սրբատեղիներուն եւ իրաւունքներուն, 
կաշառելով թուրք իշխանական դասը: Քանի՜, 
քանի՜ անգամներ թուրք իշխանութիւններէն 
կ’ապահովեն իրենց ի նպաստ հրովարտակներ: 
Սակայն Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքներուն 
եւ անոնց օգնական կղերներուն խոհեմ եւ յամառ 
կեցուածքներուն շնորհիւ, թուրք սուլթանները 
յատուկ հրովարտակներ հրատարակած են ի 
նպաստ հայերուն: Անոնցմէ ամենէն նշանաւորները 
եղած են՝ Մեհմէդ Դ.-ի հրովարտակը՝1659-ին, 
Մահմուտ Ա.-ինը՝ 1735-ին, եւ Ապտուլ Մեճիտինը՝ 
1853-ին, որ Երուսաղէմի հայերու իրաւունքներնու 

Հու սէյն Իպն Ալի Ալ Հաշիմի ի հրովարտակըՀու սէյն Իպն Ալի Ալ Հաշիմի ի հրովարտակը
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կարգավիճակը սահմանող հրովարտակներուն 
վերջինը կը նկատուի: 

 1739-ին Օսմանեան Կայսրութեան Սուլթանը՝ 
Մահմուտ Ա., Երուսաղէմի հայոց ծերունազարդ 
Պատրիարք Գրիգոր Շղթայակիրին ուղղուած 
կայսերական հրովարտակով պաշտօնապէս կը 
նուիրագործէ Երուսաղէմի հայերուն իրաւունքը 
Սուրբ Քաղաքի սրբատեղիներուն վրայ։ Գրիգոր 
Շղթայակիր Պատրիարքը կրցած է Երուսաղէմի 
յոյն եւ լատին կղերին ու հաւատացեալներուն 
համաձայնութիւնը ապահովել եւ կայսերական 
հրովարտակով նուիրագործել Երուսաղէմի 
հայերուն պատմական իրաւունքները սրբավայ-
րերուն վրայ։

 1888-ին օսմանցի Սուլթանը Երուսաղէմի 
Յարութիւն Պատրիարքին երկար հրովարտակ-
գրութիւն մը կը ղրկէ՝անոր պատրիարք ընտրուելուն 
առիթով: 

 Մուհամմէտի յաջորդներուն կողմէ հայերուն 
տրուած վերջին հրովարտակը շնորհուեցաւ Հայոց 

Ցեղասպանութեան ընթացքին: 1917-ին Մեքքէի 
կրօնապետը՝ Էմիր Հուսէյն Իպն Ալի Ալ Հաշիմի, 
կը հրապարակէ իր հրովարտակը, տեղեակ ըլլալէ 
ետք Մեծ Եղեռնի մանրամասնութիւններուն: Ան 
արաբական աշխարհի Իսլամներուն կը հրահանգէ 
օգնել գաղթական հայերուն եւ դիւրացնել անոնց 
վերապրումը արհաւիրքէն ետք: Այս հրովարտակը 
ներկայիս կը գտնուի Սէուտական Արաբիոյ 
մայրաքաղաքին պետական արխիւներուն մէջ:

 Ինչպէս ծանօթ է բոլորիս, արաբական 
երկիրները, յատկապէս՝ Սուրիան, Լիբանանը, 
Յորդանանը եւ Եգիպտոսը հիւրաբար ընդունեցին հայ 
գաղթականները ցեղասպանութեան տարիներուն, 
եւ արաբ ժողովուրդը օգնութեան հասաւ ու 
ապաստան տուաւ թափառական վերապրող հայ 
ժողովուրդին: 

(ÜJçÅ)
CTVtd cBçzVÖ 
eAåyuoIAq

mvrçNBX

ÜcAouëQUëq ÑuëåC euEUUq 
AÇAÄquåGuëQUëqO

 arBb Jn ÜBXBrÖ, BÖävíBbBáBZ 
PräBrVòV nP nNÅ: eöçJrBdBr nJb nBpçÖ 
BnNr öç TBnJçv!á d’BjöRNç, Jí BnNr FVtJç 
dP ÖävíFNç RN BjöRB#b Jn zBÉdJXN BÉBÅ: 
yBäBrJdvíRVírÖ dBçl äJíJê, ví JçD 17 
äBçJdBrVÖ fBpçÖ dvçÖrêvíêV, ÖäVzvíJêBp 
BrnVÅBzNÖ FvçbV BÖzBçNL rJävíVX: 30 äBçV 
fBtvíBzBfBdBr FçBÖJrJBd nP áBçJêV 
vçzNÖ ïvçhBFNä, ví nBÖrBFVävíRVírváÖ 
öFrJêV fBpdBdBr ntBdvíRBpVr Jí nBçLBdBr 
dBLnBdJçzvíRVírrJçví: 

 eJÉví nrBêBb NV JdJjJêVNr, nVrxJí 
vç fBrHVzJêBp drvÅÖ$ AÖäjVdVr, vç VrbV 
zBçFJíJê dBpvírvíRVír, BzBfvávíRVír, 
áÖäBfvíRVír Jí víçBZvíRVír: IçD fçBíVçNç 
LVÖ ïBÉBDBrBdBr dBn BíJäBçBrxBdBr 
TvjváV nP$ ÜBXBrÖV eBp AíJä. JdJjJêVVr 
nNÅ, VçJr d’PrdJçBrBpV: cP nBÖrBdêNV rBJí 

zÖBdBHçvíRJBr dBn pvíjBçdBívçvíRJBr 
zBtäBnvíròrJçví:

 2017-V ôFvÖävÖVr BçhBdvíçHV 
d’JçRBpVrò HNzV yçPRBpr: kBnDBr 
ÖZBXnBnD rBZBzBävívíRVírP xävíV BÅ 
dvjnNÖ Jdvj VròrBtBçTVr: YXBêvíêVx 
DBZvínNr Jäò VròrBtBçTÖ òBrV nP BrFBn 
VròrVç áçBp HBçhBí, pJävp XÉvíRVír äVçJê: 
svíävá fBÖBí täBz öFrvíRJBr dBÉòP$ 
vÖäVdBrrJçví Jí fçtNÅrJçví fJä, vçvrò 
däçBäJêVr VròrBtBçTÖ$ nJL nNÅNr HvíçÖ 
fBrJXví fBnBç: eVíBrHBrvêVr nNÅ pBpärV 
JjBí vç VrbV PrdJçBêvj JçJò BrhJçP fBLVí 
ïvòç lBrdÉävíòrJç ÖäBêBb NVr, VÖd JÖ$ v#x 
nNd áNçò...:

 ÜJçpVtJêV RN 1970-BdBr RvíBdBrrJçvír 
rnBr BçdBbV nP fBrHVzBb NV, DBpê 
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VròrBtBçT áBçvjP JÖ xNV: ApH BäJr BX 
v#x nNd ÖdçRvíò vírJêBb NV: uíÖäV VçBLJd 
HBçhBp RN AÖävíbvp hJÉòP zBfBb Nç nJL: 
ÑBdBpr dP näBbNV RN Vrxv#í xBçFVXJê vç ÖZBX 
FvçbNV, Vrx vç bBrç BçdBbV BÉBÅrvçHJê 
nJL, ïvZBrBd zBtäzBrJXví nJç DvXvçVr 
dJBròP BpH HNzòVr nNÅ: eVnB dP fBÖdrBn 
vç RvpX ävíBí vç BpH ïvçhBròP zBäBfV, 
vçzNÖLV fvFJívçBzNÖ BçRrêrN LVÖ:

  WÖJêV RN 22 mBpVÖ 2019-Vr$ ÜJç. kvçl 
âBzör zVäV òBçvLNç ÜBXBrÖV eBp evFJívç 
IjDBpçvíRJBr «mBçBrBRB» JdJjJêVVr 
nNÅ: ApÖ BrFBn J#Ö BÉBÅBçdJêV drvÅÖ vç 
JçRBrò Jí vírdrHçJrò: CB#É n’VÖd xïBZêvíêV 
zBäFBnNr: IçD TvjváP áJçÅBêBí, JdJjJêívp 
fváVíP$ WvíäJç JjD. qBÖBrJBr$ VrbV 
nöäJêBí, hJÉòJçÖ BÉBí VçJrrJçvír nNÅ, Jí 
ÖdÖBí ZöÖVX: uí JçD fBçêvíê RN d’víLJ#n 
oVÖvíÖ ñçVÖävÖP PrHvírVX vçzNÖ Vn 
îçdVxÖ, BráBçBr HçBdBr zBäBÖZBr ävíV$ 
fJbdXäBXvá:

 UçVdvírP FBêVrò eBp AíJä. JdJjJêVr, 
dçdVr XÖJXví BíJäBçBrVxVr zBäFBnP: Ar 
VrbV fBjvçHJê RN LvòBrxÖ VçnN ZrHçBb 
Nç vç BnNr Vrx ïvçhN$ vç Vç ïJÖBrJçP 
BzBtZBçJr: ÜBXBrÖV rBZdVr fváVíP$ ÜJç. 
SVXzJç WJívrJBrr BX Vn nBÖVÖ ZöÖBb Nç k. 
âBzvpVr, vçváfJäJí nBpçÖ Brvç HVnBb Nç 
vç dBçJXVr PrN$ LVÖ fBnvLJXví vç ñçVÖävÖP 
PrHvírVn vçzNÖ îçdVxÖ: 

 ApÖ BnNrP frBçBívç HBçhBí nVnVBpr Ñ. 
evFVVr BÉBÅrvçHvíRJBnD: ApH öçNr V áJç 
BnNr öç Ñ. EVçòP dP dBçHBn: srvçfBdBXvíRVír 
dP pBpärJn rBJí nJç rJçdBp fváVíVr$ ÜJç. 
MXV SBXvíûVr, vç ÖVçvá zBäBÖZBrJê DvXvç 
fBçêvínrJçvíÖ$ vçzNÖLV vçvtJn ndçävíVX, 
ví âNçvÅ bBÉBpJX JdJjJêVVÖ nNÅ: EVäJn RN 
PräçBb lBnDBpNÖ PrRBrBXP HVíçVr xN, DBpê 
xJn LjÅBç, FVärBXvá vç AÖävíBb VrbV zVäV 
öFrN: oVÖvíÖ PÖBí. «qJ#j HÉrNr rJçÖ näNò. 
vçváfJäJí XBpr N Bpr HvíÉP Jí PrHBçhBd$ 
Bpr lBnDBr, vç HNzV dvçvíÖä dP äBrV, ví 
tBä Jr Brvrò$ vç dP närJr BrdN. vçváfJäJí 
rJj N Bpr HvíÉP Jí Brhvíd$ Bpr lBnDBr, vç 
HNzV dJBrò dP äBrV» – mBäR. 7. 13-14:

sBíBçt yuoAkIAq
ÜBXBrÖ

eAëAâñ ÇuëmCIåU mMÄ
 Այս օրերին Արցախում պատերազմ է, 
պատերազմ է ամէն մի Հայի սրտում։ Ցաւոք օր-օրի 
ճանաչում ենք այն աշխարհին, ով աչքերը փակ 
կոչի երանգներով յորդորներ է անում եւ աջակցում 
ցեղասպան ազգերին…։

 Ամէն օր, ժամ առ ժամ Հայաստանի 
մարզերում, գիւղաքաղաքներում աւելանում են մեր 
Արցախահայերը, ովքեր իրենց բնօրրանը թողնելով, 
մի քանի հագուստ եւ անձնագրեր վերցնելով 
յայտնուել են անելանելի վիճակում։ Սակայն նրանց 

մէջ յոյսի վերջին երանգները դեռ չեն մարել, որը 
ուղղուած է դէպի Աստուած։ Նրանցից շատերը 
հաւատում են որ իրենք բնակիչն են խոստացեալ 
երկրի՝ Հայաստան-Արցախ աշխարհի։ Գիտակցելով 
իրենց ապրումները, փորձեցինք մի քանի հարցերով 
հասկանալ նրանց քրիստոնէական ապրելակերպը, 
պատերազմից առաջ եւ յետոյ։

 Մեր առաջին զրուցակիցը՝ Ստեփանակերտ 
քաղաքի բնակիչ Պետրոսեան Արեւն է, ով իր երկու 
դստրերի ու թոռնիկների հետ ժամանակաւոր 
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բնակութիւն է հաստատել Այնթապի Հայ 
Աւետարանական եկեղեցաշէնքում ։

 Հարց – Մինչեւ պատերազմը, ինչպիսի՞ն էր ձեր 
հաւատքի կեանքը։

 Ինձ մօտ հաւատքը միշտ շատ է եղել։ Յիշում 
եմ երբ աշխատանքի վայրում հաւատքի մասին 
էի խօսում, լինում էին մարդիկ, ովքեր երկմտելով 
կամ կասկածանքով էին խօսում Աստծոյ գոյութեան 
կամ զօրութեան վերաբերեալ, բայց ես միշտ 
էլ հաւատացել եմ որ ի՛նչ հաւատքով խնդրես՝ 
ունենալու ես իր ժամանակին։

 Հարց – Այժմ, երբ պատերազմական իրավիճակ 
է, ինչպէ՞ս է այն ազդում հաւատքի կեանքին վրայ։

 Պատերազմի սկսած պահից սկսել եմ աղօթել, 
հաւատալով որ մենք փրկուելու ենք թշնամու 
արկերից, եւ այո՛, դժուարութեամբ, գիշերով, բայց 
կարողացանք գալ Հայաստան։ Ես հաւատում 
եմ որ երբ հոգդ դնում ես Աստծոյ վրայ, սիրտդ 
խաղաղուում է, չգիտեմ մի տեսակ խաղաղութիւն 
կայ ինձ վրայ, որ յաղթելու ենք։

 Հարց – Երբ աւարտի այս ամէնը, ինչպէ՞ս կը 
փոխուի ձեր հաւատքի կեանքը։

 Հաւատքը չպիտի փոփոխական լինի, այն 
միշտ մնայուն պիտի լինի թէ՛ ներկայում եւ թէ՛ 
ապագայում։ Միշտ պիտի հաւատաս Աստծոյ 
զօրութեանը, քանի որ հենց Նա է մեզ կեանք տուողը։

 Մեր երկրորդ զրուցակիցը Սոնիա Մինասեանն 
է Ստեփանակերտ քաղաքից։ Նա նոյնպէս եկել է իր 
աղջկայ, հարսի եւ թոռնիկների հետ. բնակուում են 
Այնթապի ՀԱԵ-ում։

 Հարց – Մինչեւ պատերազմը, ինչպիսի՞ն էր ձեր 
հաւատքի կեանքը։

 Մինչեւ պատերազմը ունէի ամուր հաւատք, 
ձգտում էի ապրել Աստծոյ տասը պատուիրանների 
համաձայն։ Ներել էի բոլորին իմ հանդէպ կատարած 
մեղքերի համար, եւ խնդրում, աղօթում էի Աստծուն, 
որ ների նաեւ իմ գիտակցաբար եւ անգիտակից 
կատարած մեղքերը։ 

 Հարց – Այժմ, երբ պատերազմական իրավիճակ 
է, ինչպէ՞ս է այն ազդում հաւատքի կեանքին վրայ։

 Այժմ, այս պատերազմական իրավիճակում, 
աւելի է ամրացել իմ հաւատքը։ Ապաւինում եմ 
միայն Աստծուն, եւ հաւատում որ չարը չի կարող 

յաղթել, եւ որ մեր աղօթքները երկինք են հասնում 
ու մենք պէտք է յուսանք եւ անընդհատ աղօթենք։ 
Նրանն է կամքը, ինչպէս երկնքում, այնպէս էլ երկրի 
վրայ։

 Հարց – Երբ աւարտուի այս ամէնը, ինչպէ՞ս կը 
փոխուի ձեր հաւատքի կեանքը։

 Երբ աւարտուի պատերազմը, ես ամէն օր՝ 
ինչպէս հիմա՝ ծնկած փառք կը տամ Ամենասուրբ 
Երրորդութեանը եւ կ’աղաչեմ որ պահի ու 
պահպանի երկիրս Հայոց եւ ազգս Հայոց։ Ասեմ 
նաեւ որ այս օրերին ծնուեց իմ երրորդ թոռնուհին…։ 
Փոքրիկի հայրիկը սահմանում է եւ կռուում է մեր 
երեխաների վաղուան ապագայի եւ ազատութեան 
համար։ Գիտեմ ինչքա՜ն դժուար է նրա համար իր 
ընտանիքից հեռու լինելը, բայց սա վերջ ունեցող 
պատերազմ է լինելու։

 Սիրով համաձայնուեց մեզ հետ խօսել եւ իր 
վկայութիւնը բերել նաեւ Անուշ Մինասեանը՝ 
Ստեփանակերտ քաղաքից, ով այս օրերին իր 
զաւակի եւ մայրիկի հետ բնակուում է Այնթապի 
ՀԱԵ-ում։

 Հարց – Մինչեւ պատերազմը ինչպիսի՞ն էր ձեր 
հաւատքի կեանքը։

 Կարելի է ասել, որ մինչեւ պատերազմը ապրում 
էի լճացած հաւատքի կեանքով։ Աղօթում էի, բայց 
Աստծոյ Խօսքը լիարժեք տեղ չունէր իմ կեանքում։

 Հարց – Այժմ, երբ պատերազմական իրավիճակ 
է, ինչպէ՞ս է այն ազդում հաւատքի կեանքին վրայ։

 Պատերազմի առաջին օրերից, թողնելով տունս 
ու հարազատներիս, երեխայիս հետ ապաստան 
գտանք Այնթապի ՀԱԵ-ում։ Պատերազմը ստիպեց 
վերանայել կեանքիս արժէքները։ Աղօթքը եւ Աստծոյ 
Խօսքը դարձան միակ գործիքս պատերազմի 
դէմ։ Ամէն անգամ երբ վատ լուր է հասնում մեզ, 
առաջին քայլովս վազում եմ իմ գաղտնի սենեակը 
ու մտահոգութիւնս պատմում Տիրոջս։

 Հարց – Երբ աւարտուի այս ամէնը, ինչպէ՞ս կը 
փոխուի ձեր հաւատքի կեանքը։

 Երբ այս ամէնը աւարտուի, իսկ այն շուտով 
կ’աւարտուի, Աստծուն փառք տալը ամէն չնչին 
բանի համար, ամէն ապրած վարկեանիս համար, կը 
դառնայ կեանքիս ամենակարևոր բաղադրիչներից 
մէկը։
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AoSmMAcAq

AiAëqUqIåO ÜIåÑâUq yUâU QÇwUq

 Ոչնչացման վտանգը կը յառաջանայ Արցախի 
մեր եղբայրներուն գլխուն վերեւ: Գոյութեան 
սպառնալիքը իր ստուJրը կը ձգէ Հայաստանի եւ 
Արցախի ինքնիշխան պետութիւններուն վրայ:

 Մենք ականատես կ'ըլլանք մէկ դարի վրայ 
երկարող չարութեան անզուսպ ներխուժման՝ մեր 
հայրենիքի արեւելեան եւ արեւմտեան սահմաննե-
րուն:

 Սակայն մեր աղաղակը խաղաղութեան համար 
է: Կեանքի անքակտելի իրաւունքը, ազատութիւն ու 
երջանկութիւն հետապնդելը՝ Ստեղծիչէն պարգեւ 
մըն է բոլոր ազգերուն եւ ժողովուրդներուն՝ 
երկրագունդի բոլոր անկիւիններուն մէջ:

 Արցախի ժողովուրդը առաջինս արժանի է այս 
պարգեւին: Որպէս ազատ եւ ժողովրդավարական 
կամքի դրսեւորում, ան օգտագործեց ինքնորոշման, 
ազատ ապրելու, սիրելու, պաշտելու, զարգանալու եւ 
բարգաւաճելու իր իրաւունքը: Սակայն Կիրակի, 27 
Սեպտեմբեր 2020-ի վաղ առաւօտուն, Ատրպէյճանը 
այդ իրաւունքը խախտեց: Թուրքիոյ կողմէ դրդուած, 
քաջալերուած եւ զինուած՝ ան ամբողջական 
ռազմական յարձակում մը սկսաւ Արցախի խաղաղ 
ժողովուրդին դէմ, որուն յաջորդեց անգութ եւ 
անխտրական ռմբակոծում՝ սահմանի վրայ գտնուող 
քաղաքներու եւ գիւղերու անմեղ բնակչութեան: 
Արցախը կը ռմբակոծուէր հրետանային կրակներով, 
ռազմական յարձակման անօդաչու սարքերով, 
ուղղաթիռներով եւ հրթիռներով:

 Մեր ժողովուրդը խաղաղոթեան կոչ կ'ուղղէ։ Նոյն 
ընթացքին, մեր հողերու, տուներու, եկեղեցիներու, 
ընտանիքներու, կիներու եւ զաւակներու հերոս 
պաշտպանները՝ վճռած են պահպանելու մեր 
հայրենիքը եւ պաշտպանելու անոր սահմանները:

 Տասնեակներով մարդիկ նահատակուեցան, 
հարիւրաւորներ՝ վիրաւորուեցան եւ հազարա-
ւորներ՝ տեղահան եղան: Սակայն հայրենիքի 
պաշտպանները ամուր կառչած են Նոյի երկրին:

 Մեր հաւաքական աջակցութիւնը խիստ էական 
է, մինչ մարտերը կը շարունակեն սաստկանալ: Այս 
իրավիճակը միայն մէկ արդիւնք կրնայ ունենալ – 
յաղթանակ։

 Յաղթանակը կը պահանջէ զոհողութիւն. եւ 
Արցախի ու Հայաստանի ժողովուրդները վճռական 
են զոհաբերելու իրենց արիւնը:

 Մենք կանչուած ենք աղօթելու խաղաղութան 
համար, մեր շրջապատը իրազեկ դարձնելու 
եւ բաժնեկցելու մեր նիւթական միջոցները, 
պահպանելու Արցախն ու անոր ժողովուրդը, 
աջակցելու պատերազմի զոհերուն, հոգ տանելու 
վիրաւորներուն եւ պատուաբեր հրաժեշտ տալու 
մեր նահատակներուն:

 Միացեալ Նահանգներու հայ համայնքի 
ղեկավարներու ժողովի ընթացքին, Հայաստանի 
Հանրապետութեան մեծարգոյ Դեսպան Վարուժան 
Ներսէսեան բաժնեկցեցաւ Հայաստանի եւ Արցախի 
ղեկավարութեան փափաքը, փոխանցելու ամէն 
տեսակի օժանդակութիւն եւ սնունդ «Հայսաստան» 
Համահայկական հիմնադրամի միջոցով – www.
armeniafund.org/donate.

 Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակ-
ցութիւնը (Ա.Հ.Ա.Ը.), կատարելապէս գիտակից 
ըլլալով տեղւոյն վրայ տիրող արտակարգ 
իրավիճակին, «Հայաստան» հիմնադրամին փոխան-
ցեց 100 000 տոլարի նախնական գումար մը, աւելին 
ալ խոստանալով:

 Ա.Հ.Ա.Ը. իր բոլոր կառոյցները տրամադրեց 
Արցախի եւ Հայաստանի քաղաքացիական իշխա-
նութիւններուն, որպէսզի հոն ապաստանին կիներ, 
մանուկներ եւ ծերեր:

 Աղաւնիները վերստին դուրս պիտի թռչին 
նոյեան տապանէն եւ անկաշկանդ ճախրեն 
երկինքին մէջ, փառք տալով Աստուծոյ:

 Ձեր բարեգութ աջակցութիւնը շեփորներ պիտի 
հնչեցնէ:

KBíNr YAqkIAq
A.e.A.O. EvçbBHVç âröçNr

eBpJçNrV áJçBbJê$ 
qBpVçV yAåâAEkIAq

«...Եւ նոյեան տապանը հանգչեցաւ Արարատ լերան վրայ»«...Եւ նոյեան տապանը հանգչեցաւ Արարատ լերան վրայ»  – Ծննդ. 8. 4։
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 Հայաստանի եւ Արցախի հողերուն վրայ 
անցնող եօթը շաբաթներու ազգային աղէտալի 
վերիվայրումներու վաղորդայնին՝ ներկայիս 
կը դիմակալենք յետ-պատերազմեան դառն 
իրողութիւնը:

 Հերոսներու սերունդի մը զոհաբերումը, 
սերունդ մը՝ որ տիրող տագնապէն աւելի 
կրտսեր է. մեր բնաշխարհ Արցախի խաղաղասէր 
ժողովուրդին տուներուն, գիւղերուն ու 
քաղաքներուն կործանումը, մեր պատմական 
անտառներու հրկիզումը, մեր եկեղեցիներուն, 
հիւանդանոցներուն եւ դպրոցներու անխնայ 
ռմբակոծումը, միջազգային օրէնքներու կողմէ 
արգիլուած զէնքերու գործածութիւնը եօթը 
շաբաթներու ընթացքին՝ թշնամիին կողմէ 
Հայաստանի եւ Արցախի վրայ իր աւերը գործեց:

 Աղէտ մըն է այս, որ ո՛չ ոք կրնայ ուրանալ, ցաւ 
մը՝ որ ո՛չ ոք կրնայ մեղմացնել:

 Այո', յաղթանակի գագաթը դեռ չմագլցած՝ 
մենք քալեցինք մահուան շուքի ձորէն: Եւ այսօր 
այն պահն է, քաղաքակրթութեան ճանապարհի 
այն հանգրուանը, որուն մէջէն կ'անցնի մեր 
մարտիրոս ժողովուրդն ու հայրենիքը:

 Ճանապարհը որուն վրայէն պիտի քալենք 
գալիք օրերուն՝ մեզմէ կը պահանջէ անվեհեր 
ոգի, տոկունութիւն, ինքնավստահութիւն եւ 
քաջութիւն:

 Յետ-պատերազմի վերականգնումի եւ 
համախմբումի այս օրերուն՝ որոշ համոզումներ 
կը բաժնենք եւ որոշ յանձնառութիւններ ընելու 
կոչուած ենք:

 Յարգանքով կը խոնարհինք մեր 
նահատակներու յիշատակին առջեւ, որոնք իրենց 
կեանքը զոհեցին հայրենիքի պաշտպանութեան 
ի խնդիր, եւ կը հաստատենք մեր անվերապահ 
զօրակցութիւնը մեր ժողովուրդին:

 – Կանգուն կը կենանք ժողովրդավարական 
սկզբունքներով ընտրուած Հայաստանի եւ 
Արցախի պետական իշխանութիւններուն եւ կը 
յարգենք մեր ժողովուրդին կամքը:

 – Կը պահանջենք ճանաչումը Արցախի 
Հանրապետութեան անկախութեան՝ 
Միացեալ Ազգերու ընտանիքին կողմէ, այն 
հասկացողութեամբ որ անոր ապահովութիւնը 
երաշխաւորուի:

 – Կոչ կ'ուղղենք Արցախի ժողովուրդին 
վերադառնալ իրենց տուները, եւ կը հաստատենք 
մեր յանձնառութիւնը գործնականապէս 
սատարելու վերադարձի գործընթացին:

 – Կանգուն կը կենանք Հայաստանի 
Հանրապետութեան կողքին եւ կը շարունակենք 
մեր աշխատանքը՝ սատարելու անոր հոգեւոր 
աճման, ինչպէս նաեւ անոր ֆիզիքական եւ 
տնտեսական զարգացման:

AoSmMAcAq

«Թէեւ մահուան շուքի ձորին մէջ ալ «Թէեւ մահուան շուքի ձորին մէջ ալ 
պտըտիմ, չարէն պիտի չվախնամ, պտըտիմ, չարէն պիտի չվախնամ, 

վասնզի Դուն ինծի հետ ես»վասնզի Դուն ինծի հետ ես» 
– Սաղմ. 23. 4։
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 Եղեռնի զոյգ նահատակներու թոռնուհի, 
միջ-եկեղեցական մշակոյթով սնած Հայ Աւետա-
րանական ուսուցիչներու եւ դեղագործներու 
հաւատացեալ գերդաստանի մը զաւակն եմ։ 
Ուսումով դեղագործ եւ ընկերային ծառայող, 
1970-էն ի վեր կ'աշխատիմ «ԷՀԼԱՆ», լիբանանցի 
հայերու համար կառուցուած բնակարանային 
ծրագրին ծիրէն ներս իբր ընկերա-բժշկական 
գործիչ, միաժամանակ վարիչ-պատասխանատու։ 
Համայնքային պատասխանատու պաշտօններ 
կը վարեմ զանազան վարչութիւններու մէջ, 
ինչպէս՝ Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցիի եւ Հայկազեան 
Համալսարանի հոգաբարձութեանց, Ճինիշեան 
Յիշատակի Ձեռնարկի, Հայ Աւետ. Ընկերային 
Ծառայութեան Յանձնախումբի, Զուարթնոց Վերա-
դաստիարակութեան Կեդրոնի եւ «Աքսիոն Քրեթիէն 
ան Օրիան» Հաղորդակցութեան մէջ։ Ենթահողը եւ 
«փողոց»ը հաղորդակցութեան գլխաւոր միջոցներէն 
մին կը նկատեմ։ 

 Մեր ընտանիքը՝ 1937-ին, ու երեք սերունդէ 
ի վեր, կայք հաստատած է նաւահանգիստէն մի 
քանի հարիւր մեթր հեռու գտնուող՝ աւանդական 
կառոյցներով Սէն Միշէլ ծովահայեաց թաղին 
բնակարանի մը մէջ: Օգոստոս 4-էն ետք, ամէն 
անգամ որ տուն երթամ, հարց կու տամ թէ ինչո՛ւ 
Տէրը յանկարծ՝ այդ կէսօրէ ետք ժամը 4-ին՝ զիս 

մղեց որ աշխատավայրէս տուն երթամ ընտանիքի 
մը հաշուեկշիռը պատրաստելու, որը երբեք իր 
պարտաւորութիւններով հետաքրքրուած չէր 
վերջին քսան տարիներուն:

 Իրօք, ժամը 18-ին՝ համակարգիչս թողելով՝ 
գրասենեակէս հիւրասրահ գացի, մտահոգուած 
օդանաւերու անօրինակ շառաչիւնէն կամ 
պայթիւններու որոտումէն: Առաջին հերթին 
նկատեցի նաւահանգիստին կողմէն բարձրացող 
թանձր սեւ ծուխը, եւ ապա հիասթափուեցայ 
երկինքին վրայ ուրուագծուող «ճերմակ պատ-
ուանդանով հսկայ կարմիր սունկէն», որը յիշել կու 
տար Հիրոշիմայի հիւլէական եղերական սունկը: 
Յաջորդող պայթիւնը, Սուրիոյ պատերազմի 
մետաղով լեցուն ռումբի տակառներու օդէն իյնալը 
յուշող, երբեք չէր բաղդատուեր Լիբանանի տասնհինգ 
տարուան քաղաքացիական պատերազմի ընթաց-
քին մեզի ծանօթ ռումբերուն (1975–1990)։ 
Զգետնուած էի եւ ինծի կը թուէր թէ առաստաղը 
պիտի փլէր: Երբ ուշքի եկայ, տակաւին ծունկի, 
երկու կահկարասիներու արանքին մէջ սեղմուած, 
նկատեցի թէ պայթիւնը իր յառաջացուցած քամիին 
միջոցաւ գլխուս վրայէն անցնելով՝ խլած տարած 
էր ամէն ինչ որ գտած էր իր ճամբուն վրայ – դուռ, 
պատուհան, ապակի, կահկարասի, գրադարաններ, 
գրասենեակի պիտոյք, զանոնք կուտակելով տան 

 – Կը վերահաստատենք մեր վճռական 
յանձնառութիւնը՝ շարունակելու Ամերիկայի Հայ 
Աւետարանչական Ընկերակցութեան կրթական, 
ընկերային, մարդասիրական ծրագիրներն ու 
գործունէութիւնները, եւ հարկ եղած պարագային՝ 
ընդարձակելու զանոնք:

 – Քրիստոնէական սիրոյ ոգիով պիտի 
շարունակենք մեր գործակցութիւնը քոյր 
կազմակերպութիւններուն հետ:

 – Կոչ կ'ընենք բոլոր հայ կազմակերպու-
թիւններուն եւ քաղաքական ոյժերուն, որ ի սէր 
հայրենիքին՝ մէկդի դնեն իրենց տարբերութիւնները 
եւ սիրով ու համերաշխութեամբ գործակցին 
իրարու հետ:

 – Այս արեւին տակ, կը խարսխենք մեր 
հաւատքը մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի թափած 

արիւնին վրայ եւ յարատեւ կը ջանանք պատիւ 
բերել Աստուծոյ անուան:

 Անցնող քանի մը շաբաթներուն, Աստուած 
պարգեւատրեց Արցախն ու Հայաստանը նորածին 
երախաներով: Արդ, անխոնջ սիրով եւ գործով 
ջանանք անոնց ապագան փայլուն պահել: Թող 
Աստուած խաղաղ ու երջանիկ կեանք շնորհէ 
անոնց, որպէսզի անոնք կարենան՝ իտէալական 
հայրենիքի մը մէջ՝ հաւատքի ջահը բարձր պահել 
համայն մարդկութեան համար:
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ներքին բաժինը՝ ծովէն փչող քամիին ուղղութեամբ: 
Յաջողեցայ ոտքի ելլել ու քաշուեցայ սենեակիս 
մթութեան մէկ անկիւնը, որ տան միակ բաժինն 
էր՝ ուր կրնայի մուտք գործել: Հաղորդակցութեան 
բոլոր միջոցները չքացած էին: Կէս գիշերուան մօտ, 
խիզախ բարեկամ մը, ապա բանակային զինուորներ 
եկան վիճակովս հետաքրքրուելու: Վերջինները 
ստիպեցին մեկնիլ բնակարանէս, կառոյցի 
ապահովման ու խնամատարական պատճառ-
ներով, եւ առաջնորդեցին ապահով շրջան մը՝ 
ազգականներու մօտ, մուտքի դուռէ զրկուած 
յարկաբաժինս վստահելով անկոչ այցելուներու 
բարեացակամութեան...։ 

 Նման աղէտի մը տարողութեան դիմաց 
– վիրաւորներու կանչեր, կոտրած ապակիի 
շառաչիւն, հիւանդատար կառքերու ահազանգներ, 
այլակերպուած ինքնաշարժներով եւ քարերով 
ողողուած փողոցներ –, մարդ արարածին միտքը 
առաջին հերթին կ’ուղղուի դէպի զոհուածները, 
ապա ծանր վիրաւորները, աւերակներուն տակ 
մնացողները, նաւահանգիստի շտեմարաններուն 
մէջ ածխացած հրշէջները, քանդուած հիւանդա-
նոցները...։ Բայց կը լսուէին նաեւ ծերունիներու 
սրտաճմլիկ ճիչերը, որոնք կը նախընտրէին մեռնիլ 
իրենց տան մէջ՝ քան իրենց յիշատակները յանձնել 
փողոցի շրջիկ հետաքրքիր անկոչ անցորդներուն...։ 

 Այսու ամենայնիւ հարկ է գնահատել 
անմիջական բուժօգնութեան եւ քաղաքացիական 
անվտանգութեան կամաւորներու ջոկատը, 

որոնք կարծէք անհեստավարժ ընկերային 
ծառայողներու կամ հոգեբաններու նման, կը 
փորձէին քննել վերապրողները, բաժնեկցիլ անոնց 
ցնցումին տարողութիւնը եւ յոյս ներշնչել: Ինչպէ՞ս 
շնորհակալ չըլլալ մեր Տէրոջ անոնց ցուցաբերած 
բոլոր զոհողութիւններուն, սրտակցութեան եւ 
իմաստութեան համար, որոնք մեր քարացած 
մտքերը հիասթափութեան կը մատնեն: Յաջորդ 
օրն իսկ՝ Լիբանանի երիտասարդութիւնը, առանց 
կրօնական, կուսակցական, աշխարհագրական 
խտրութեան, փողոց իջած էր եւ ոգի ի բռին 
լծուած կամաւոր աշխատանքի: Պատկանելով 
ընկերային ծառայողներու այն սերունդին որ 
բազմաթիւ անգամներ ռռումբերու տարափներուն 
տակ օժանդակեց երկրին մէջ ներքնապէս 
գաղթականացած բնակիչներուն, յետ աղէտի 
հոգեբանական նախնական մերժումի զգացումը 
յաղթահարելէ ետք՝ անսահման կարիքները, պար-
տականութեան գիտակցութիւնը, ընկերոջ սէրը եւ 
չափազանց գործունէութիւնը՝ վերակենդանացման 
դրական մղիչ ոյժեր հանդիսացան վերապրողիս։ 

 Նման աղէտի մը դիմաց, պետական 
հեղինակութիւններուն՝ իրենց պատասխանատը-
ւութիւնը անգիտանալու իրավիճակը, չկրցաւ 
մղել լիբանանցի երիտասարդութիւնը քաղա-
քացիական օրինակելի կեցուածքի: Առ այդ, մենք, 
հայ գաղթականներս, շուրջ 100 տարիներէ ի 
վեր վայելելով քաղաքացիութիւն եւ նկատառելի 
առաւելութիւններ, հարկ կը զգանք մեր ընկերա-
կազմակերպչական եւ մարդկային բոլոր ոյժերը 
ի սպաս դնել տակնուվրայութեան մատնուած 
այս երկրին: Կարեւոր է որ մեր սերունդը, 
որ ճանչցած է հիւրընկալ, մշակութասէր եւ 
հանդուրժողական Լիբանանը, յոյս ներշնչէ թէ օր 
մը պետական հեղինակութիւնները աւելի խոր 
պատասխանատուութեամբ պիտի կառավարեն 
Մայրիներու այս գեղեցիկ երկիրը։ 

 Իրօք Աստուած, «իմ ապաւէնս եւ ամրոցս», 
զիս «Իր փետուրներով ծածկեց» որպէսզի Իր սէրը 
հռչակեմ եւ բարիքները բաժնեկցիմ եղբայրներուս 
հետ (Սաղմ. 91. 2, 4):
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 «Ահա՛ Աստծոյ Գառը» – Յովհ. 1. 29։ Այդպէս 
հռչակեց Աստծոյ դեսպանը՝ Յովհաննէս Մկրտիչը, 
երբ տեսաւ Յիսուս Քրիստոսին։ Այդ գոչելով նա 
հռչակում էր ճշմարտութիւնը՝ որ Յիսուսն է միակ 
ճշմարիտ զոհը, որ նա է Աստծուց տրուած միակ 
զոհը, որ նա է վերցնում աշխարհի մեղքը, որքան 
էլ այն մեծ լինի, որ Յիսուսն է այն կատարեալ 
մարդը, որ պիտի զոհաբերուի իր կամքով, որը 
մարմնացած յաւիտենական Աստուածն է։

 Յովհաննէս Մկրտիչը տեսաւ եւ վկայեց, 
առաքեալները տեսան եւ վկայեցին, եկեղեցին 
տեսնում ու վկայում է այս ճշմարտութիւնը։ 
Հայաստանը տեսաւ ու արդէն 1719 տարի 
պետական մակարդակով վկայում է աշխարհին։ 
Իսկ աշխա՞րհը…
 Արցախի մարդու իրաւունքների պաշտպանը 
գրեց Աշխարհի Մարդու Իրաւունքների 
Պաշտպանին. «Ես կոյր եմ, բայց աշխատում եմ. 
բայց դո’ւք տեսնում էք, բայց չէք գործում» ։
 Յիսուսն իր ժամանակաշրջանի ընտրանի 
հասարակութեանը կոյր անուանեց (Յովհ. 9. 39) ։
 Մի պահ մտովի գնանք Գողգոթա եւ 
զուգահեռներ անցկացնենք այսօրուան Հայաս-
տանի եւ Արցախի պատերազմի միջեւ։ Խաչող 
հասարակութիւնը այսօրուան պետութիւններն 
են, ոմանք տարակարծիք, ոմանք հրահրող, 
ոմանք անտարբեր, ոմանք շահ փնտրող, ոմանք 
վախեցած, ոմանք էլ Սատանայի ձեռքի գործիք, որ 

գալիս են խաբելու, սպաննելու, կորցնելու։ 
 Հայաստանի վարչապետի այն կոչին, որ 
յաղթանակի համար իւրաքանչիւր անձի 
մասնակցութիւնը կարեւոր է, «եւ այդ 
մէկը դո՛ւ ես», արձագանգեցին նաեւ 
Հայաստանի Աւետարանական Եկեղեցիների 
վերապատուելիներ, պատուելիներ եւ աշխարհա-
կաններ, ովքեր ի վիճակի էին՝ Աւետարանը 
սրտերում պահած՝ վերցնել ֆիզիքական զէնքեր՝ 
մարտնչելու թշնամու դէմ։
 Մեղք են կուրացած հրոսակները։ Հայ 
մարտիկները գնում են գիտակցուած ճակա-
տամարտի, որն անմահութեան է տանում, իսկ 
թշնամին մեռնում է՝ չգիտակցելով դատաստանն 
ու դժոխքի յաւիտենական տառապանքը։
 Հայը բազմիցս յարութիւն է առել դարերի 
ընթացքում։ Աստուած այսօր էլ գործի վրայ է։ Նա 
հայերի միջոցով քարոզում է աշխարհին. «Կոյր մի՛ 
եղէք, տեսէ՛ք ճշմարտութիւնը»։ Ճշմարտութիւնը 
երբեք չի մեռնում, ճշմարտութիւնը միշտ յաղթում 
է, որովհետեւ Աստուած ճշմարտութեան կողմն է։ 

 Յիսուսն ասաց. «Քաջասի՛րտ եղէք, ես յաղթել 
եմ աշխարհին» – Յովհ. 16. 33: 
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 Իր պատմութեան մէջ առաջին անգամ 
ըլլալով՝ Հայ Աւետ. Համաշխարհային Խորհուրդը 
(Հ.Ա.Հ.Խ.) իր տարեժողովը գումարեց առցանց 
հաղորդակցութեամբ («Զու մ»ով) 22 Հոկտեմբեր 
2020-ին: Խորհուրդի հինգ եկեղեցական 
Միութիւններու, ինչպէս նաեւ Աւետարանչականի 
եւ Փիլիպպոսեան Հիմնարկութեան պատգա-
մաւորները մասնակցեցան սոյն լիանիստ 
ժողովին:

âIiIcAEåuëQUëq
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 Ժողովի օրակարգին անցնելէ առաջ, Հ.Ա.Հ.Խ.-ի 
Նախագահը՝՝ Վեր. Յովէլ Միքայէլեան, աղօթքով 
բացաւ ժողովը, որմէ ետք Գործադիր Տնօրէնը՝ 
Վեր. Վահան Թութիկեան ողջունեց Խորհուրդի 
անդամները, եւ իր ծանուցումներուն մէջ յիշեց 
Փոխ-Նախագահ՝ Վեր. Ալպերթ Փայտեանը եւ 
հայրենաբնակ ուրիշ հինգ հայ Աւետ. հովիւներ, 
վարակուած Պսակաձեւ Ժահրէն. անոնց համար 
մասնաւոր աղօթք մատուցուեցաւ: Նաեւ այս 
առիթով յարգանքի տուրք ընծայուեցաւ 2019-
20 տարեշրջանին ի Տէր ննջող հետեւեալ չորս 
հովիւներու յիշատակին, յանձինք Վեր. Յովհաննէս 
Սարմազեանի, Վեր. Սոլօ Նիկոսեանի, Պատ. 
Սեւակ Թրաշեանի եւ Պատ. Հրանդ Քէշիշեանի:

 Խորհուրդը ընդունեց Նախագահին, Գործադիր 
Տնօրէնին, Գանձապահին եւ Հ.Ա.Հ.Խ.-ի անդամ 
միութիւններու եւ կազմակերպութիւններու 
գրաւոր տեղեկագրերը:

 Եկեղեցական ներքին կեանքի հետ աղերս 
ունեցող երկու նիւթէ զատ, հետւեալ հինգ հարցերը 
մասնաւոր խորհրդակցութեան արժանացան եւ 
անոնց մասին որոշումներ տրուեցան.–

 1. Հայ Աւետ. արխիւներու թուայնացում:Հայ Աւետ. արխիւներու թուայնացում: Վեր. 
Վիգէն Չոլաքեան, որ հիւրաբար հրաւիրուած 
էր մասնակցելու այս ժողովին, մանրակրկիտ 
տեղեկագիր մը ներկայացուց արխիւներու մասին: 
Յետ պատշաճ խորհրդակցութեան, Խորհուրդը 
որոշեց այս նախաձեռնութեան յանձնառու 
ըլլալ հանգրուան առ հանգրուան՝ սկզբնական 
25 հազար տոլարի յատկացումով մը, որ 
հաւասարապէս պիտի բաժնուի Հ.Ա.Հ.Խ.-ի անդամ 
միութիւններու եւ կազմակերպութիւններու միջեւ: 
Ծրագիրը վերատեսութեան պիտի ենթարկուի 
տարուէ տարի: Նաեւ որոշուեցաւ թուայնացումի 
ծրագրի պատասխանատու կարգել Վեր. Վիգէն 
Չոլաքեանը:

 2. Հայց. Աւետ. Եկեղեցւոյ 175-ամեայ Հայց. Աւետ. Եկեղեցւոյ 175-ամեայ 
տարեդարձի տօնակատարութիւնները:տարեդարձի տօնակատարութիւնները: Ասոնք 
տեղի պիտի ունենան Հայաստանի մէջ՝ 2021-
ին: Յանձնախումբի ատենապետին՝ Պրն. Զ. 
Խանճեանի տեղեկագիրը խորհրդակցութեանց 
նիւթ ըլլալէ ետք՝ վաւերացուեցաւ: Որոշուեցաւ 
որ 175՝-ամեայ տօնակատարութիւնները տեղի 
ունենան առաջադրեալ հետեւեալ ծրագիրով.-

ա.) Համահայ Աւետ. երիտասարդական 
համագումար՝ Յունիս 26-էն Յուլիս 6. 

բ.) 175-ամեակի միացեալ տօնակատարութիւն՝ 
Յուլիս 1-ին.
գ.) Համաժողով՝ հոգեւոր եւ աշխարհական 
առաջնորդներու եւ երիտասարդներու՝ Յուլիս 
2-ին. 
դ.) Ստեփանաւանի համալիրի նաւակատիք՝ 
Յուլիս 4-ին.
ե.) Հրատարակութիւն՝ «Յուշամատեան Հայց. 
Աւետարանական Եկեղեցւոյ» հատորին:

 3. Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհո-Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհո-
ւրդի (Ե.Հ.Խ.)անդամակցութեան առաջարկ:ւրդի (Ե.Հ.Խ.)անդամակցութեան առաջարկ: 
Առաջարկուեցաւ որ Հ.Ա.Հ.Խ.-ը անդամակցի 
Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդին: 
Յիշուեցաւ որ Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետ. 
Եկեղեցիներու Միութիւնը (Մ.Ա.Հ.Ա.Ե.Մ.) 
հիմնադիր անդամ է Ե.Հ.ԽԵ.Հ.Խ.-ի եւ իր գործօն 
մասնակցութիւնը կը բերէ այդ Խորհուրդին՝ 
անոր հիմնադրութենէն ի վեր: Անդամակցութեան 
առաջարկը սկզբունքով ընդունուեցաւ, այն 
պայմանով որ Ե.Հ.ԽԵ.Հ.Խ.-ի մնացեալ չորս եկեղեցական 
Միութիւնները այդ մասին որոշում տան եւ զայն 
հաղորդեն Հ.Ա.Հ.Խ.-ի Հոկտեմբեր 2021-ի ժողովին: 
Առ այդ, եթէ հարցումներ ըլլան,անոնք ուղղուելու 
են Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեանի:

 4. Ընտրութիւններ:Ընտրութիւններ: Նկատի ունենալով 
ներկայ Պսակաձեւ Ժահրին պատճառած որոշ 
սահմանափակումները, Խորհուրդը որոշեց 
Հ.Ա.Հ.Խ.-ի վարչական կազմը պահել տարի մը եւս, 
մինչեւ 2021:

 5. Ազերի-թրքական պատերազմը ընդդէմ Ազերի-թրքական պատերազմը ընդդէմ 
Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետու-Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետու-
թիւններուն:թիւններուն: Ժողովին մեծ մասը նուիրուած էր 
Ատրպէյճանի եւ Թուրքիոյ կողմէ շղթայազերծած 
եւ շարունակուող պատերազմին՝ ընդդէմ Արցախի 
եւ Հայաստանի Հանրապետութիւններուն: Ժողովը 
եզրակացուց իր խորհրդակցութիւնները հետեւեալ 
հաղորդագրութեամբ.–

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

 «27 Սեպտեմբեր 2020-ի ազերի-թրքական զինեալ 
անակնկալ յարձակումը Արցախի եւ Ատրպէյճանի 
սահմաններու երկայնքին՝ շուտով վերածուեցաւ 
ամբողջական պատերազմի, թիրախ դարձնելով 
հայկական բնակչութիւնը։ Այս պատերազմը 
տակաւին կը շարունակուի՝ հակառակ դիւրաբեկ 
զինադադարներու, ահաւոր կորուստ պատճառելով 
մարդկային կեանքի եւ ինչքի:
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 Համաժողովը սկսաւ Հայ Աւետ. Համաշ-
խարհային Խորհուրդի Գործադիր Տնօրէն՝՝ 
Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեանի աղօթքով, 
որուն յաջորդեց լռութեան պահ մը, յարգելու 
յիշատակը հայրենիքի համար նահատակուած մեր 
հերոսներուն։

 Համաժողովի ընթացքին Աւետարանչականի 
գլխաւոր տնօրէնները, ինչպէս նաեւ յանձ-

նախումբերու Ատենապետներ, եւ Հայ Աւետ. 
եկեղեցիներու, միութիւններու եւ կազ-
մակերպութիւններու ներկայացուցիչներ ներկա-
յացուցին իրենց տարեկան տեղեկագրերը, 
եւ ներկաներուն հետ բաժնեկցեցան իրենց 
ուրախութիւններն ու մտահոգութիւնները։

 Տարեժողովի աւարտին կարդացուեցան անուն-
ները Ա.Հ.Ա.Ը.-ի Վարչութեան նորընտիր 

 Պսակաձեւ ժահրի շարունակուող համաճարակին պատճառով, այս տարի Ամերիկայի Հայ  Պսակաձեւ ժահրի շարունակուող համաճարակին պատճառով, այս տարի Ամերիկայի Հայ 
Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը (Ա.Հ.Ա.Ը.) իր 101-րդ տարեժողովը վարեց առցանց՝ Շաբաթ, 24 Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը (Ա.Հ.Ա.Ը.) իր 101-րդ տարեժողովը վարեց առցանց՝ Շաբաթ, 24 
Հոկտեմբեր 2020-ին։ Համաժողովին մասնակցեցան աւելի քան 100 պատգամաւորներ,՝ Աւետարանչականի Հոկտեմբեր 2020-ին։ Համաժողովին մասնակցեցան աւելի քան 100 պատգամաւորներ,՝ Աւետարանչականի 
Վարչական Խորհուրդի եւ Ընկերակցութեան անդամներ, ինչպէս նաեւ հովիւներ ու Հայ Աւետ. Վարչական Խորհուրդի եւ Ընկերակցութեան անդամներ, ինչպէս նաեւ հովիւներ ու Հայ Աւետ. 
եկեղեցիներու, միութիւններու եւ կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ՝ աշխարհի տարբեր եկեղեցիներու, միութիւններու եւ կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ՝ աշխարհի տարբեր 
երկիրներէ եւ շրջաններէ (Արցախ, Հայաստան, Մերձաւոր Արեւելք, Եւրոպա, Աւստրալիա եւ Հիւսիսային երկիրներէ եւ շրջաններէ (Արցախ, Հայաստան, Մերձաւոր Արեւելք, Եւրոպա, Աւստրալիա եւ Հիւսիսային 
ու Հարաւային Ամերիկա)։ու Հարաւային Ամերիկա)։

 Հայ Աւետ. Համաշխարհային Խորհուրդը 
(Հ.Ա.Հ.Խ.) խստիւ կը դատապարտէ Ատրպէյճանի 
կողմէ առանց գրգռութեան եւ անակնկալ այս 
ռազմական յարձակումը, որ ակամայ մղեց 
Արցախն ու Հայաստանը ինքնապաշտպանութեան 
պայքարի: Կրկնակ դատապարտելի է ա'յն, որ 
այս պատերազմին մէջ Ատրպէյճանը կը վայելէ 
Թուրքիոյ եւ իր վարձկան ահաբեկիչներու 
աջակցութիւնը:

 Ատրպէյճանի կողմէ մղուած սոյն պա-
տերազմին նպատակը ուրիշ բան չէ՝ եթէ ոչ 
վերագրաւել դարերու պատմութիւն ունեցող 
հայկական Արցախը, որ Սովետ բռնակալութիւնը 
անարդարօրէն շնորհեց Սովետ Ատրպէյճանի՝ 1923 
թուականին: Սովետական Միութեան անկումէն 
ետք, 1991-ին Արցախի ազատատենչ հայութիւնը 
իր արեան գնով իսկ ազատագրեց զայն եւ հռչակեց 
անոր անկախութիւնը:

 Հ.Ա.Հ.Խ.-ը կոչ կ'ընէ բոլոր խաղաղասէր 
ազգերուն՝ որպէսզի ճնշում բանեցնեն 
Ատրպէյճանի եւ Թուրքիոյ վրայ՝ պատերազմը 
դադրեցնելու, զինադադարը չխախտելու եւ 
ճանչնալու Արցախի ինքնորոշման իրաւունքը:

 Հ.Ա.Հ.Խ.-ը նաեւ կը յայտնէ իր ամբողջական 
զօրակցութիւնը Արցախի եւ Հայաստանի զոյգ 
Հանրապետութիւններուն, նեցուկ կենալով անոնց 
թէ' բարոյապէս եւ թէ նիւթապէս: Առ այդ, ան 
նաեւ կոչ կ'ընէ աշխարհասփիւռ բոլոր Հայ Աւետ. 
Եկեղեցիներուն, կազմակերպութիւններուն, 
անդամներուն ու համակիրներուն, որ իրենց 
առատաձեռն մասնակցութիւնը բերեն Հայաստան 
Համահայկական Ֆոնտին՝ Ամերիկայի Հայ 
Աւետարանչական Ընկերակցութեան միջոցով:

 Աստուած օրհնէ՛ եւ պահպանէ՛ Արցախը, 
Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը ի սփիւռս 
աշխարհի: Ամէն

Հայ Աւետարանական Համաշխարհային 
Խորհուրդ»

Ժողովը վերջ գտաւ Գործադիր Տնօրէնի փակման 
խօսքով եւ աղօթքով:
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 Պատ. Սեւակ Թրաշեան ծնած է Պէյրութ՝ 
1978-ին, Տէր եւ Տիկին Յակոբ եւ Սիրվարդ 
Թրաշեաններու յարկին տակ: Իր նախնական 
ուսումը ստացած է Ազգային Խանամիրեան 
Վարժարանէն ներս: Դպրոցը աւարտելէն 
անմիջապէս ետք կ'որոշէ նուիրուիլ Աստուծոյ 
ու եկեղեցիին, եւ այս պատահական բան չէր, 
նկատի առնելով իր բարեպաշտ ու հաւատացեալ 
ծնողքին տուած հոգեւոր առաջնորդութիւնն ու 
կրթութիւնը: Իր աստուածաբանական ուսման 
իբր նախապատրաստութիւն, ան կ'ընտրէ 

անդամներուն, որոնք ընտրուած էին երեք տարուան 
համար՝ փոխարինելու իրենց ծառայութեան շրջանը 
աւարտած անդամները. – Եդուարդ Աւետիսեան, 
Սուզան Ադամեան Գովօ, Տոքթ. Նազարէթ Է. 
Տարագճեան, Տոքթ. Գարլ Տողրամճի, Պերճուհի 
Կիւլեսէրեան, Իրաւաբան Թովմաս Մոմճեան, Ճէք 
Մընչերեան եւ իրաւաբաններ Էլըն Փիլիպպոսեան 
եւ Կերի Ֆիլիփս։ 

 Համաժողովի փակման աղօթքը մատուց Վեր. 
Յարութիւն Սելիմեան, Նախագահը Սուրիոյ Հայ 
Աւետ. Համայնքի։ Աւետարանչականի Գործադիր 
Տնօրէնը՝ Զաւէն Խանճեան յայտարարեց.

 «Այսօր, երբ դէմ առ դէմ կը կանգնինք 
անոնց հետ, որոնց առատաձեռնութիւնը եւ 
Աստուծոյ ու մարդկութեան հանդէպ ունե-
ցած սէրը կ’արտացոլայ Աւետարանչականի 
առաքելութեան միջոցով, մենք կը մնանք 
անզիջող մեր պատասխանատուութիւններու, 
զգօնութեան եւ առաքելութեան նկատմամբ, 
լիակատար ուշադիր եւ խոհեմ ՝ կառավարումին, 
խստապահանջ՝ հաշուետուութեան, ինչպէս 
նաեւ անարատ՝ վարկի եւ թափանցիկութեան 
հանդէպ։ Աւետարանչականը անկոտրում կամքով 
եւ լիակատար նուիրուածութեամբ կ'աջակցի 
Արցախի մեր հայրենակիցներու իրաւունքին՝ 
իրենց ճակատագրի ինքնորոշման գործընթացին 
մէջ, ջերմօրէն շարունակելով պահպանել Արցախի 
անկախութիւնն ու բարեկեցութիւնը»։՝ 

 Ա.Հ.Ա.Ը.-ի տարեժողովին առընթեր, Հոկտեմբեր 
23-ին տեղի ունեցաւ նաեւ Աւետարանչականի 
Վարչական Խորհուրդի նիստը։

 Այս տարի Աւետարանչականը չկարողացաւ 
ունենալ իր տարեժողովի պաշտամունքը, որ 
ըստ ծրագրի տեղի պիտի ունենար Հոկտեմբեր 
25-ի Կիրակին, Ֆրեզնոյի Հայ Պանդխտաց 
Աւետ. Եկեղեցիին մէջ։ Այսուհանդերձ, վերջինը 
իր Կիրակի օրուան պաշտամունքը նուիրեց 
Աւետարանչականին, որու ընթացքին Վեր. 
Թութիկեան կատարեց Ընկերակցութեան նոր-
ընտիր անդամներու պաշտօնակոչութեան արա-
րողութիւնը՝ առցանց։ Պաշտամունքի ընթացքին՝ 
Պանդխտաց Եկեղեցիի Աւագ Հովիւը՝ Վեր. Ներսէս 
Պալապանեան յատուկ աղօթք մատուց, յիշելով 
հայրենիքի համար զոհուած մեր հերոսները, ինչպէս 
նաեւ այն բոլոր Աւետարանչականի անդամները, 
որոնք անցնող տարեշրջանին այս կեանքէն անցան 
յաւիտենականութեան։

 «Մեր յոյսը դնենք Տէրոջ վրայ եւ շարունակե՛նք 
այն յոյսով, որ Ան պիտի վերահաստատէ մեր 
աշխարհը եւ փրկէ մեզ աղէտներէ, ինչպէս Ան 
ըրած է միշտ՝ ասկէ առաջ», ըսաւ Տոքթ. Նազարէթ 
Տարագճեան՝ Աւետարանչականի Նախագահը։

Որպէս քրիստոնէական կազմակերպութիւն, Որպէս քրիստոնէական կազմակերպութիւն, 
Աւետարանչականը իր ծառայութիւնը առանց Աւետարանչականը իր ծառայութիւնը առանց 
խտրութեան կը մատուցանէ բոլոր անոնց՝ խտրութեան կը մատուցանէ բոլոր անոնց՝ 
որոնք օգնութեան կարիք ունին։ Ան իր այս որոնք օգնութեան կարիք ունին։ Ան իր այս 
համաշխարհային առաքելութիւնը կ'իրա-համաշխարհային առաքելութիւնը կ'իրա-
կանացնէ՝ պահպանելով շարք մը կրթական, կանացնէ՝ պահպանելով շարք մը կրթական, 
աւետարանչական եւ ընկերային ծառայութիւններ աւետարանչական եւ ընկերային ծառայութիւններ 
աշխարհացրիւ հայութեան 24 երկիրներու աշխարհացրիւ հայութեան 24 երկիրներու 
մէջ,՝ներառեալ Հայաստանը եւ Արցախը։ Լրացուցիչ մէջ,՝ներառեալ Հայաստանը եւ Արցախը։ Լրացուցիչ 
տեղեկութիւններ կարելի է գտնել Ընկերակցութեան տեղեկութիւններ կարելի է գտնել Ընկերակցութեան 
կայքէջին մէջ – www.amaa.org ։կայքէջին մէջ – www.amaa.org ։

âIiIcAEåuëQUëq
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Կրթութիւնը իբրեւ բարձրագոյն ուսման ճիւղ եւ 
2002-ին Հայկազեան Համալսարանը կ’աւարտէ 
Պսակաւոր Արուեստից վկայականով: Ապա կը 
շարունակէ իր ուսումը Մերձաւոր Արեւելքի 
Աստուածաբանական Ճեմարանէն ներս եւ 
2006-ին կը ստանայ Աստուածաբանութեան 
Մագիստրոսի տիտղոսը: Այս հանգրուանին, 
Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու 
Միութեան (Մ.Ա.Հ.Ա.Ե.Մ.) համաժողովի որոշումով 
կը ստանայ քարոզութեան արտօնութիւնը եւ 
անմիջապէս կը նետուի ծառայութեան: Ան բնաւ 
չի դադրիր ինքնազարգացումէ. ո՛չ միայն կը 
շարունակէ կարդալ ու սերտել, այլեւ վերջին չորս 
տարիներուն (եւ իր զանազան ծառայութիւններուն 
կողքին) կը շարունակէ իր ուսումը, հետեւելով 
Աստուածաբանական ճեմարանի STM ծրագիրին եւ 
յաջողութեամբ ամբողջացնելով բոլոր նիւթերը:

 Պատ. Ս. Թրաշեան իր առաջին հովուական 
ծառայութիւնը կը կատարէ Քեսապի մէջ, ուր 
աննախատեսուածը կը պատահի։ Արդարեւ 
պատերազմական ծանր պայմաններու տակ, 
Աստուծոյ վստահելով ու մեծ արիութեամբ իր 
վրայ կ'առնէ՝ իրեն յանձնուած հօտին հոգեւոր 
ու ընկերային առաջնորդութիւնը։ Հակառակ 
իր «անփորձութեան», կը յաջողի ժողովուրդը 
վտանգէ զերծ պահել՝ Լաթաքիա հասցնելով: 
2014-ի աւարտին, ան կը հրաւիրուի հովուելու 
Պէյրութի Հայ Աւետ. Էմմանուէլ Եկեղեցին, եւ 
հաւատարմութեամբ կը կատարէ իրեն յանձնուած 
պաշտօնը, ու շա՛տ աւելին: Օգոստոս 4-ին 
պատահած Պէյրութի նաւահանգիստի պայթումէն 
ետք, Պատուելին համայնքի շրջանակներուն 
եւ երիտասարդներուն հետ ձեռնամուխ կ’ ՚ըլլայ 
վերականգնումի աշխատանքներուն:

 Իր հովուական ծառայութեան 14 համեմա-
տաբար կարճ բայց բեղուն տարիներուն, ան մեծ 
նախանձախնդրութեամբ քարոզեց Աստուծոյ 
Խօսքը, միշտ հաւատարիմ մնալով Տէր Յիսուսի 
Աւետարանին: Ան նաեւ ապրեցաւ իր քարոզածը 
ու եղաւ շատերու փոքր կամ մեծ եղբայրը, ընկերը, 
ուսուցիչը. մխիթարեց, զօրակցեցաւ, քաջալերեց, 
եւ այս բոլորը ըրաւ մեծ նուիրումով ու միշտ 
անշահախնդրօրէն: 

 Հովուական ծառայութեան տարիներուն, իր 
պարտականութիւններու կողքին՝ ան ստանձնեց 
զանազան պաշտօններ, որոնցմէ յիշենք 
հետեւեալները.

– Մ.Ա.Հ.Ա.Ե.Մ. Կեդրոնական Մարմինի 
ատենադպիր
– Ք. Ջ. Գործադիր Մարմինի ատենապետ
– Աւետ. Կրթական Խորհուրդի անդամ
– Lebanese Evangelical Society-ի վարչութեան 
անդամ
– Պուրճ Համուտի Հայ Աւետ. Երկրորդական 
Վարժարանի հոգաբարձու

 Անողոք մահը շատ կանուխ եւ անակնկալ 
կերպով մեր հովիւ եղբայր խլեց մեզմէ 3 Հոկտ. 2020-
ին, երբ ան իր աչքերը այս կեանքին յաւէտ փակեց 
եւ ձգեց բաց մը, նախ՝ իր մօր եւ հարազատներուն 
սրտին ու կեանքին մէջ, եւ ապա Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. 
Միութեան եւ անոր պատկան եկեղեցիներուն ու 
կառոյցներուն մէջ:

 Բոլորս զինք միշտ պիտի յիշենք, Աստուծոյ 
փառք տալով իր ապրած կեանքին ու բարի 
վկայութեան համար: Պատ. Սեւակ Թրաշեան՝ 
Աստուծոյ հաւատարիմ, անկեղծ, պարկեշտ, 
նուիրուած ու քաջարի ծառան էր, եւ կը հաւատանք 
որ ինք ներկայիս կը վայելէ իր երկնաւոր Հօր 
փառաւոր ներկայութիւնը, որ զինք ընդունեց մեծ 
ժպիտով ու բարձրաձայն յայտարարելով. «Ապրի՛ս, 
բարի ու հաւատարիմ ծառայ, դուն որ քիչ բանի մէջ 
հաւատարիմ եղար, քեզ շատ բաներու վրայ պիտի 
կեցնեմ. մտի՛ր քու տիրոջդ ուրախութեան մէջ» –
Մատթ. 25. 23:

m.A.e.A.I.m. 
cJHçvrBdBr mBçnVr
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 sBäJçví fBnBç HTvíBç TBnBrBdBtçÅBr nP dP nöäJrBp – Ñ. arvírHP: QNJí Br 
ZBjBjvíRJBr Jí víçBZvíRJBr tçÅBr nP PXXBXví N, tBäJçví fBnBç HTDBZävíRVír dP 
DJçN:

 AdrJçJí VçvjvíRVír N vç BnNr nBçH xvírV BpÖ JjBrBdVr pBävíd rdBävívj 
víçBZvíRJBr ïvçhBÉvíRVírP: sBäJçví HTDBZävíRVírP BrfBlvp äçBnBHçvíRVír nP 
dP ÖäJjbN víçBZBêvjrJçvír nöä: IRN Hvír BpÖzVÖV LFBêvínrJç vírVÖ, rdBäV# BÉ 
yöjvÖ AÉBòJBXV pvçHvçP, vç d’PÖN RN dçrBrò vírJrBX$

 YBjBjvíRVír (eÉvá. 5. 1), vç pBÉBÅ dví FBp oVÖvíÖ ñçVÖävÖV áçBp JjBb 
fBíBäòvá:

 ovpÖ (eÉvá. 5. 2), vçvír dvçvíÖäP nVtä fBçê dP HBÉrBp Brvrê$ vçvrò DBçhç 
äçBnBHçvíRJBr nNÅ xJr: AzBFBpVr AÖävíbvp fJä PXXBXví pvpÖP XBíBFvpr nVÅvêr N 
nJL víçBZ zBfJXví:

 uíçBZvíRVír (eÉvá. 5. 3-4), rvprVÖd JRN wBçP HVnBFçBíJrò, Vrx vç BrrzBäBd 
xN: ApH dJçzvá AÖävíbvp bçBFVçP VçBdBrBêvínV lBnDvír nNÅ d’PXXBp. nJç 
HTvíBçvíRVírrJçP nVÅvê d’PXXBr$ vç HBÉrBrò AÖävíbvp víLBb nBçHVdP:

 uíçJnr, rvprVÖd JRN BnNr Vrx ÖZBX PrRBêòV nNÅ RvíV, pVtJ#rò AÖävíbvp ZvÖävínP 
– pvpÖ, ZBjBjvíRVír, víçBZvíRVír:

 Ñ. evFVr pBpärBb Nç ÑVnNvr bJçvírVVr vç zVäV xnJÉrNç$ nVrxJí äJÖrNç 
ZvÖäBêvíBb mJÖVBr: IçD BpH öçP fBÖBí, ÑVnNvr äBlBçVr nNÅ fBrHVzJêBí oVÖvíÖ 
nBrvídVr, Jí Brvç dJBròP ZBjBjvíRVírvá ví FvfvírBdvíRVírvá XJêvíJêBí:

 mJç tvíçÅP dP FärvíVr nBçHVd, vçvrò ZBjBjvíRVír ví FvfvírBdvíRVír dP ïräÉJr: 
KBpr zVäV vírJrBr JRN VçJrò BX fBrHVzVr oVÖvíÖV: UçJrê rJçÖVHVr Färvívj 
zBçBzvíRVírP zVäV XJêvíV ñçVÖävÖV rJçdBpvíRVírvá: AçHJöò dP ZvçfV?rò Arvç 
nBÖVr zBänJX víçVtrJçvír$ VçJrê fBÖdêBb XJLvívá: IçD BÉVRP ÖäJjbvíV, xáBçBrV#rò 
tBäJçvír fBjvçHJXví BtZBçfV XBíBFvpr XvíçP – nJç nJjòJçvír RvjvíRVírP oVÖvíÖV 
LvfBDJçvíRJBnD:

 mBçH nP PÖBb N. «AnJrNr BLrVí BçBçòP vç AÖävíBb PçBí$ Vç nBçH HBÉrBXr 
Nç»: AçHBçJí BpH dJçzvá dçrBrò fVnB BíJXV HVíçvíRJBnD fBÖdrBX LAÖävíBb, Jí 
Brvç fJä vírJrBX BrhrBdBr Jí näJçnVd pBçBDJçvíPVír nP$ Vç uçHVVr trvçfVí: 
ováfBrrNÖ AÉBòJBX BpÖ nBÖVr dP ádBpN. «Arvç ïBÉòP äJÖBrò eöçnNr mVBbVrV 
ïBÉòVr zNÖ, trvçfòvá ví ltnBçävíRVírvá XJêvír» – ováf. 1. 14:

«YBjBjvíRVír vírVrò AÖävíbvp «YBjBjvíRVír vírVrò AÖävíbvp 
fJä, nJç âNçvÅ$ oVÖvíÖ ñçVÖävÖV fJä, nJç âNçvÅ$ oVÖvíÖ ñçVÖävÖV 

hJÉòvá» hJÉòvá» – eÉvá. 5. 1:– eÉvá. 5. 1:

Ñ. aquëqGU Ñ. aquëqGU 
yAâåAÑâuëQUëqyAâåAÑâuëQUëq



 yBäBrV NV, JçD BÉBÅVr BrFBn PXXBXvá VnBêBp RN GJdäJnDJç 25-P oVÖvíÖV 
brrHJBr ltFçVä RvíBdBrP dçrBp xPXXBX: cP pVtJn LBçnBròÖ RN VrxzN#Ö dçrBpVrò 
äörJX Uç arvírHP JçD xNVrò FVäJç RN J#çD brBb Nç: ÑBdBpr$ TBnBrBdV PrRBêòVr$ 
fBnvLvíJêBp RN ltFçVä RvíBdBrP BpròBr BX dBçJívç xNç: cBçJívçP$ mBçHJjvíRJBr 
VçBdBrvíRVírr Nç:

 «IçD TBnBrBdP XJêvíJêBí», d’PÖN AÉBòJBXP (GJdäJnDJç 25, ovírvíBç 6, mBpVÖ 
20, dBn vçJíN RvíBdBr), îçdVxP brBí: ApÖ VçvjvíRVírr N BnJrNr rtBrBdBXVêP: u#x 
vò dçrBp víçBrBX VçvjvíRVírP RN «CBrP nBçnVr JjBí ví nJç nNÅ DrBdJêBí» – ováf. 
1. 14:

 Apv#, AÖävíbvp uçHVr BpÖ BtZBçf JdBí nBçHdBpVr zBänvíRJBr nNd dJrÖBdBr 
fBrFçvíBrVr. v#x nNd dBÖdBb dBp BpÖ nBÖVr: Ar JdBí nJLV, BzçJêBí nJç nNÅ, 
nJÉBí nJLV fBnBç ví pBçvíRVír BÉBí$ HBçhJBX nJLV fBnBç: Arvç brvírHVr ltFçVä 
RvíBdBrP zBçBFBpBdBr N, DBpê Bpr VçBjvíRVírP vç Br JdBí BtZBçf$ dBçJívçBFvpr 
VçBdBrvíRVírr N, vçváfJäJí «uçHVr nBçHvp JdBí vçzNÖLV dvçÖvíBbP ïräÉN ví 
ïçdN» – ivíd. 9. 10:

 U!rx ÖòBrxJXV rvíNç nPr N vç AÖävíBb ävíBb N nJLV: srvçfBdBX PXXBrò UçnN, 
vç ôbJBX âNç Jjvj îçdVxP brBí vçzNÖLV nJrò eöçP LBíBdrJçP HBÉrBrò: oVÖvíÖ 
BtZBçf JdBí vçzNÖLV nJrò dBçJrBrò JçdVròNr brVX: 

 mBçH BçBçBbVr ïBïBòP$ AÖävíbvp fJä BrhrBdBr Jí tötBïBJXV pBçBDJçvíRJBr 
nNÅ närJXr N: mJLV fBnBç HTvíBç N zBädJçBêrJX BÉBrê nBçnVrV fvFV nP. 
DBpê nVÖ Jí vÖdvç Jjvj nBçnVr nP nJLV PnDÉrJXV VçBdBrvíRVír nPr N: oVÖvíÖV 
nBçHJjvíRJBnD$ AÖävíBb tBä nöä JdBí nJLV, Bpr BÖäVlBr$ vç dBçJrBrò HzxVX 
VçJr: ováfBrrNÖ AÉBòJBX BpÖ nBÖVr dP ádBpN. «Arvç ïBÉòP äJÖBrò$ eöçnNr 
mVBbVrV ïBÉòVr zNÖ, trvçfòvá ví ltnBçävíRVírvá XJêvír» – ováf. 1. 14:

«IçD TBnBrBdP XJêvíJêBí, jçdJê 
AÖävíBb Vç uçHVr$ vç drvÅnN 

JjBí» – EBj. 4. 4:

mAåGIiuëQUëqO
UåAcAquëQUëq M
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