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Quels sont les besoins essentiels de l'être 
humain ? Aimer et être aimé. Pourquoi ces 
besoins ?

La Bible affirme que Dieu est amour : (1 Je 4 : 
8-16). Si, comme nous le lisons dans Genèse 1  : 
26 : «Dieu nous a créés à son image», l'amour 
est au cœur du projet divin pour l'être humain 
et pour toute l'humanité. Un monde sans amour 
ressemble à un jour sans soleil.

Posons-nous simplement la question : 

«Si l'amour est le besoin le plus beau, 
et le plus indispensable pour le bonheur 

de notre vie en société, alors 
pourquoi est-il si difficile d'aimer ?»

Pourquoi notre société du début du XXIème siècle, 
si évoluée dans de nombreux domaines, est-elle 
le théâtre de tant de drames humains, de tant 
de ruptures, de tant de blessures au niveau de 
l'amour ?
Comment expliquer que la moyenne de la durée 
d'une vie de couples soit si réduite ?
Pourquoi dans nos vies de couples, peut-on vivre 
à la fois tant de bonheur et tant de souffrances ?

Parce que nous oublions que l'amour se construit 
avec l'aide de Dieu, dans la réciprocité et dans la 
fidélité de l'un à l'autre.

«Que votre oui soit oui !» (Mat 5 : 37)

Voilà l'enseignement que Jésus donne 
concernant le mariage et la vie de couple. Est-ce 
que ce message est démodé ? Vieux jeux ? Est-
ce qu'au nom de "ma sacro-sainte liberté" je peux 
décider à tout moment de rompre sans scrupule 
et sans état d'âme, cet engagement de fidélité 
que j'ai pris de façon consciente «devant Dieu et 
devant les hommes» ?

Aimer, c'est un don de Dieu, certes. Mais ce don 
nous devons d'abord le recevoir et le laisser nous 
habiter. Mais une fois que nous l'avons reçu, nous 
devons le cultiver et le protéger au quotidien, 
pour en jouir et aussi le partager.
Quels sont les plus grands dangers de l'amour ?
C'est tout d'abord l'égoïsme qui brise l'harmonie 
du couple. Ensuite, c'est le manque de pardon 
qui fait obstacle à la réconciliation au sein d’un 
couple.
D'où cet appel vibrant de l'apôtre Paul :

«Revêtez-vous de l'amour qui est 
le lien de la perfection.» (Col 3 : 14)

Après plus d'une année de pandémie très 
difficile et très éprouvante à bien des égards, la 
vie de famille a été particulièrement secouée et 
fragilisée.

Dans le dossier de cette édition, nous allons 
donner la parole à différentes œuvres chrétiennes, 
et transmettre différents témoignages, qui vont 
nous aider à consolider, à fortifier et à épanouir 
notre vie de famille.

Bonne lecture !Bonne lecture !
Pasteur Gilbert LÉONIAN
Alfortville 
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Les paroles douces sont 
sources de délivrance

Quelques caractéristiques de l’abeille 
qui refl ètent Déborah

L’abeille est un insecte propre, travailleur. L’abeille ne se nourrit 
pas de charognes comme la guêpe, mais elle butine le nectar des 
fl eurs pour en faire du miel. Pour trouver une nourriture saine et 
nourrissante, l’abeille butine sans relâche, elle transporte à chaque 
voyage dans son jabot 0,2mg de nectar. Imaginez le nombre de 
voyages eff ectués quand, dans une ruche, on arrive à extraire 40kg 
de miel ! 

L’abeille pollinise les plantes dont beaucoup dépendent d’elle 
pour leur reproduction. La pollinisation nous parle de reproduc-
tion, et l’on retrouve souvent ce principe de multiplication dans les 
paraboles de Jésus. Par analogie, lorsque Déborah parle de la part 
de Dieu, lorsqu’elle pratique la justice, lorsqu’elle gouverne, elle 
pollinise le peuple de foi et de crainte de Dieu. Et elle va créer l’uni-
té au sein du peuple et de l’armée pour aff ronter l’adversaire. 
 
L’abeille communique grâce à ses antennes. Déborah, la prophé-
tesse, est comme un puissant émetteur-récepteur, grâce à des 
antennes ultra-sensibles au Saint-Esprit, pour recevoir 5/5 les mes-
sages de Dieu, puis les communiquer au peuple qui va les recevoir 
à son tour. 
 
Déborah est un juge selon le cœur de Dieu, car tout son être est 
tourné pour transmettre à son peuple la justice et la vérité de Dieu. 
Mais son cœur est rempli de tristesse et de compassion devant 
l’égarement du peuple qu’elle voit si maltraité. Face au danger, elle 
va voir le peuple d’Israël comme ses propres enfants qu’un loup fé-
roce voudrait détruire et elle va réagir comme une lionne qui défend 
ses petits, avec l’aide de Dieu. 
 
Sous l’impulsion prophétique du Saint Esprit, Déborah va saisir l’ex-
trême urgence de la situation et se lever telle une mère spirituelle1 
pour ce peuple qui élève des clameurs vers son Dieu. A la prière elle 
va joindre l’action, afi n de porter non seulement la Parole de Dieu, 
mais encore de se rendre sur le lieu de la bataille. 

GOOD NEWS ! (Bonnes nouvelles)

La foi en Christ et en sa résurrection est illimitée parce que sa source 
est illimitée. Comme une abeille, pollinisons notre entourage de foi 
qui, au temps de Dieu, portera son fruit. Car les gens attendent une 
bonne parole, douce comme le miel.2

Danielle LAMBERT
www.FreddyDeCoster.com

Le nom de Déborah, 
‘’abeille’’ en hébreu, a 
une racine hébraïque 
identique à celle de 
«parler, communiquer», 
ce que la prophétesse 
pratique à longueur de 
journée. Le livre des Juges 
rapporte les paroles de 
la prophétesse, qui sont 
abondantes et douces 
comme le miel. Un prénom 
n’est jamais choisi en vain, 
et celui de Déborah peut 
résumer son caractère : 
redoutable par son dard 
avant tout défensif, et 
bienfaisant par son miel. 
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1 Juges 5v.7. «Les chefs étaient sans force en Israël, sans force, quand je 
me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en 
Israël.». 
2 Philippiens 4v.5 «Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le 
Seigneur est proche.» 

«Seigneur, dans les bons 
comme dans les mauvais jours, 

je te prie de bien vouloir m’utiliser 
pour que je puisse, telle une 

abeille, polliniser, par la douceur 
de tes paroles, toutes ces belles 

fleurs que sont ces personnes que 
tu mets autour de moi. 

Que mes paroles aussi soient 
douces comme le miel, et jamais 

amères comme le fiel. 
Au nom de Jésus, 

Amen.»

«L’Éternel suscita des juges ; et ils les délivrèrent 
de la main de ceux qui les pillaient»  (Jg. 2 : 16)
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 Qu'est-ce que la foi ?Qu'est-ce que la foi ?
 Hé. 11 : 1-7Hé. 11 : 1-7

La foi, est-ce seulement de croire 
que Dieu existe ? Non !

La foi est liée à l'espérance que 
Dieu mènera à bien les évène-
ments de votre vie.

Pour nous encourager, l'auteur 
déroule une grande fresque d'an-
cêtres, qui ont obtenu un témoi-
gnage favorable suite à l'épreuve 
de leur foi.

Parole, création et foi

Le chapitre commence par une 
déclaration sur la force invisible 
qui a créé le monde et lui a don-
né un sens et un but. Croire en 
Dieu, c'est donc d'abord affi  rmer 
qu'il nous connaît tels que nous 
sommes. Cette réalité est attes-
tée par de nombreux témoins 
d'hier et d'aujourd'hui. Ils ont tous 
recherché Dieu, et c'est juste-
ment ce qu'il attend de nous.

«Au commencement, la Parole 
existait déjà, ...et la Parole était 
Dieu.»

La force créatrice contenue dans 
la Parole agit aussi à notre niveau. 
La foi vient de l'écoute de la Pa-
role.

Abel, Hénoch, Noé

Abel est déclaré juste. Il était 
dans la vérité en off rant un sacri-
fi ce animal, plutôt que végétal.

Pour nous aujourd'hui, en nous 
approchant de Dieu et en plaçant 
notre confi ance dans le sacrifi ce 
de Jésus, nous sommes déclarés 
justes gratuitement : le sang de la 
croix a tout réconcilié : au ciel et 
sur la terre.

Avant d'être enlevé de cette 
terre, Hénoc reçut le témoignage 
de plaire à Dieu : il a réussi là où 
Abraham avait échoué.

Il représente la position des 
saints  : enlevé au ciel en vertu 
d'une victoire complète sur la 
mort, il anticipe ainsi la victoire du 
Christ.

Noé lui aussi plaît à Dieu. Pour-
tant, il n'a rien fait de spécial, si ce 
n'est que, selon la tradition juive, 
il a compris que Dieu fait grâce.

Il craint Dieu et lui obéit en bâtis-
sant une arche, condamnant par 
là même le monde qui le trouvait 
probablement fou.

Prions en pensant à ceux qui 
nous ont transmis la foi. Ils ont 
persévéré ; ils n'étaient pas par-
faits, mais ils savaient qu'il y avait 
plus grand qu'eux.

À méditer

«Mettre sa foi en Dieu, 
c'est être sûr de ce 
que l'on espère...» 

Hé 11 : 1a

Agnès STAESS
"Le Guide"
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La famille, 
valeur 

refuge du 
confinement

HYMNE À L'AMOUR

J’observe qu’après chaque pé-
riode de confinement, il y a eu 
d’importantes «transhumances 
humaines» pour rejoindre des 
proches laissés au loin. C’est un 
signe que, malgré les mutations 
familiales, les crises et les défis 
à relever, la famille reste pour 
beaucoup une valeur sûre. Par la 
volonté de Dieu, nous sommes 
des êtres relationnels et les vi-
sions ne palissent que partielle-
ment ce besoin de proximité.

La famille n’est pas toujours le 
havre de paix espéré, mais Ro-
mains 12 : 18 nous laisse cette 
belle invitation. «S'il est pos-
sible, autant que cela dépend 
de vous, soyez en paix avec tous 
les hommes» ; tous les hommes, 
mais prioritairement avec les 
membres de sa famille.

Bâtir un socle familial équilibré 
permet à chacun de grandir, de 
s’épanouir, de trouver des re-
pères, d’apprendre à découvrir 
Dieu et à relationner avec Lui. 
Oui, ce socle favorise l’oppor-

tunité pour chaque enfant, pour 
chaque adulte, de s’engager 
dans son projet de vie.
La privation d’une partie de nos 
sorties, déplacements, et acti-
vités habituelles nous ont fait 
souffrir communément ou diffé-
remment.

Être sur le qui-vive à long terme, 
avec consignes et injonctions en 
règle : «Tu as pris ton masque ? 
Tu le gardes bien sur le chemin 
de l’école, dans le bus, avec tes 
potes et surtout tu… Tu t’es lavé 
les mains en rentrant et trente 
secondes STP. Ne mets pas tes 

mains à la bouche. N’embrasse 
pas tes amis. Tu as mis du gel 
sur tes mains après avoir pris la 
monnaie, tenu le caddy ? Heu… 
non merci pas de bisous».

Presque tous ont été plus ou 
moins impactés par une forme 
de la COVID. Des proches sont 
peut-être décédés seuls, des 
larmes ont coulé, des au revoirs 
n’ont pu se faire. Nous avons pu 
craindre pour notre propre vie. 
Pour saupoudrer le tout, les dis-
cours contradictoires et chan-
geants des scientifiques et des 
politiques ont pu mixer notre 
cerveau, au point de créer en 
nous une forme d’insécurité.

Habituellement, des tensions fa-
miliales peuvent être potentiel-
lement mieux gérées, car nous 
sommes moins contraints d’être 
ensemble. Même si nous nous 
aimons, trop de présence et la 
restriction de notre espace vital 
peuvent nous exaspérer ou nous 
rendre piquants.  

Famille en souffrance 
suite à la pandémie ?

JE PEUX 
FAIRE 

QUELQUE 
CHOSE !
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Depuis plus de 32 ans, FJA est 
une association chrétienne 
évangélique qui permet à plus 
d’une centaine de personnes des 
engagements diversifiés pour 
“Accompagner, les familles et les 
personnes aujourd’hui dans une 
perspective chrétienne”. 
Aider les chrétiens à vivre une 
cohérence entre leur foi en Dieu 
et leur vie de tous les jours, voilà 
notre passion.

Des offres de services sous trois angles principaux : 
- Des activités à vivre en famille.
- Des formations à l’accompagnement et des 
 séminaires de croissance.
- Des interventions dans les églises chrétiennes et les associations. 

Des valeurs qui transcendent notre engagement : 
La Foi au Dieu de la Bible
L’attachement à la famille sous diverses formes.
Vivre l’Identité en Christ, moteur de notre vie.
Veillez à écouter ceux qui viennent nous trouver.
Aimer ceux qui croisent notre route.
Se mettre au service des uns et des autres.
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Alors, comment consolider nos vies de famille à 
l’aube espérée de la sortie de la pandémie ?

Existe-t-il des recettes, des trucs et astuces ? Sû-
rement, mais à vous d’être inventifs. Je vous laisse 
un projet cadre sur la base d’Ephésiens 6 :1-4.
Les destinataires de la lettre étaient des chrétiens 
vivant dans la ville d’Ephèse, haut lieu du paga-
nisme. Les références à l’enseignement de Jésus 
y étaient inexistantes. Dans les trois premiers cha-
pitres, Paul commence par les enseigner sur leur 
identité en Christ. En Ephésiens 6.4, l’apôtre invite 
des familles à considérer une nouvelle vision des 
relations. La lettre sous-entend qu’enfants et pa-
rents étaient parallèlement frères et sœurs en 
Christ.

Une de leur mission consistait à s’aider mutuel-
lement à devenir des disciples vivant la PAROLE, 
c’est-à-dire des enfants et des parents selon le 
cœur de Dieu, car nous sommes tous sous son 
autorité.

En guise de paracétamol pour la famille, je vous 
invite à considérer la piste de l’écoute active. Elle 
nous oblige à laisser de côté tout ce qui pourrait 
nous empêcher d’essayer de comprendre nos 

enfants, nos parents et de créer un espace sécu-
risé. Une mise à l’écart physique peut être indis-
pensable.
Le contact visuel ou physique peut signifier : «Je 
suis là pour toi.». L’absence de chronomètre peut 
lui dire : «Nous prendrons le temps qu’il faut.»

L’acceptation de sa réalité de vie lui marque du 
respect. Se laisser questionner par son enfant ou 
son parent sur ses comportements inappropriés, 
rassure chacun sur notre volonté de croître dans 
la maturité en Christ.

Je forme le vœu que ces quelques lignes pro-
duisent en nous des fruits durables, bien au-delà 
de la pandémie.

Pierre KETTERER
Directeur 
Famille je t'aime

Pour continuer une 
réflexion pratique, vous 

pouvez commander sur le 
site de Famille Je t’Aime 

le livre «Vivre en Famille : 
Quel Défi». Seuls les frais 

de port seront à payer.

N’hésitez pas à nous contacter sur www.famillejetaime.com ou au 03 89 62 10 11 

Famille Je t’Aime c’est quoi ? 
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«Everybody needs somebody to love», dit la 
chanson, «Et moi j’ai besoin de toi». Cette décla-
ration pourrait servir d’introduction à une longue 
histoire d’amour. Quand on croit avoir «trouvé sa 
moitié», il s’agit de ne pas la laisser filer ! Cet en-
thousiasme initial de la rencontre amoureuse qui 
éblouit et donne l’impression d’un accord parfait 
entre deux êtres, peut-être même celle d’un in-
contournable destin, comporte pourtant une belle 
part d’illusion. De façon souvent inconsciente, le 
choix du conjoint se fonde sur l’impression qu’il 
pourra répondre à nos besoins les plus forts. Cha-
cun est en quête d’un bénéfice personnel à tra-
vers le projet d’union.

Après quelques temps, la relation évolue et les in-
satisfactions apparaissent. D’autant plus grandes 
que les attentes étaient irréalistes. Au lieu de pen-
ser à rompre l’engagement, il est, à ce moment-là, 
au contraire, urgent de persévérer dans la rela-

tion. La vie de couple fait gagner en maturité, au 
prix d’un travail sur soi et sur sa capacité relation-
nelle. Car chacun est responsable de son inves-
tissement dans la relation et c’est l’énergie, qui se 
dégage en miroir entre les deux qui devient force 
vitale, si l’on sait s’en servir.

EN L’AUTRE, 
ON VOIT SES FAIBLESSES

Quittant l’illusion que seule la spontanéité est im-
portante, l’analyse des situations de frustration 
pourra permettre aux membres du couple de dé-
crypter leurs réactions afin de comprendre leurs 
fonctionnements automatiques et de les modifier. 
Sortir des répétitions de scénarios destructeurs 
est le seul chemin pour éviter les pièges des 
conflits sans fin. La confrontation à l’autre sert ain-
si de tremplin à une confrontation à soi et, si «on 

Repenser et «repanser» 
notre relation de couple

Le couple est en bonne santé mais le constat est sans appel : l’autre 
ne peut pas combler tous nos besoins. Dès lors, comment persévérer 
dans la relation malgré cette désillusion et construire un couple 
stable qui sait reconnaître les pièges à conflits ?



ne peut pas changer l’autre» se-
lon l’adage souvent cité, on peut 
changer soi-même. Non pour se 
renier ou sacrifier ses besoins 
mais, au contraire, pour faire ad-
venir à la lumière le meilleur de 
soi.

Souvent les fragilités, que l’on 
supporte le moins chez l’autre, 
sont celles qui renvoient à nos 
propres limites dans le même 
domaine. Comme si l’effet miroir 
conduisait aussi à se regarder 
soi-même tout en observant le 
fonctionnement de son conjoint. 
Ceci implique que le soutien que 
l’on peut proposer à l’autre pour 
l’aider à progresser passe impé-
rativement par la capacité à re-
connaître ses propres faiblesses 
et à accepter d’y travailler. Cette 
lucidité ne conduira pas à un ef-
fondrement de l’estime de soi, 
mais plutôt à une bienveillance 
vis-à-vis de soi-même, qui per-
met d’accepter le réel du pré-
sent tout en recherchant un fu-
tur différent.

UN AMOUR QUI OFFRE 
DE LA LIBERTÉ

Se côtoyer au quotidien sert de 
révélateur : dans son couple 
on ne peut pas cacher sa vraie 
personnalité très longtemps. Ce 
dernier a ceci d’exigeant, c’est 
qu’il va mettre à jour les bles-
sures secrètes. Face à la souf-
france, certains fuient, d’autres 
agressent ; alors que la vie nous 
appelle à soigner nos anciennes 
blessures avec lucidité et cou-
rage.

«Re-panser» son couple, c’est 
prendre soin de la relation et 
apprendre à s’aider mutuelle-
ment à grandir. Le conjoint étant 
le prochain le plus proche, sa 
proximité révèle nos failles. Ac-
cepter notre vulnérabilité intrin-
sèque permet d’offrir à l’autre 
un soutien bienveillant pour une 
évolution en douceur, dans le 
respect et la patience.

L’amour consiste à offrir à l’autre 
suffisamment de confiance pour 
qu’il se sente libre de progresser 
et de développer le potentiel 
humain qui est en lui. Au lieu de 
l’identifier à ses défauts ou à ses 
fragilités, il s’agit de croire avec 
lui à une évolution possible vers 
un mieux-être individuel qui aura 
une incidence positive sur la re-
lation. Reste à trouver l’équilibre 

entre l’acceptation de l’autre, 
jusque dans ses imperfections, 
et l’espérance de certains pro-
grès.

Ce discernement s’accompagne 
de la conviction que chacun 
fonctionne à son rythme. Et 
la logique du couple est que 
chaque changement de l’un, 
même petit, impacte la relation 
et peut entraîner un change-
ment de l’autre. La lutte se fait 
ainsi non l’un contre l’autre mais 
ensemble. L’énergie se déploie 
non dans l’agression de l’autre, 
mais dans la compréhension 
des interactions et la recherche 
de nouveaux fonctionnements. 
Le couple qui construit son pro-
jet dans la durée est riche de la 
perspective à long terme qu’il 
pose comme cadre de l’amour  : 
au lieu de l’impératif moderne 
du «tout, tout de suite», il vise 
un projet de bonheur qui se 
construit pas à pas.

Nicole 
DEHEUVELS
Conseillère 
conjugale 
à la fondation 
La Cause

Article paru 
dans le magazine Family
24 Mai 2021

Family est un magazine trimestriel et un média digital 
inspirant pour les couples et familles débutants et 
expérimentés. Pratique et réfléchi, documenté et varié, 
Family s’adresse à toutes celles et ceux qui veulent 
«Savourer la vie à deux, construire une famille !». 
Vous y trouverez de l’actualité, des interviews, des 
conseils d’experts, des témoignages de couples et de parents ainsi que des 
idées pratiques pour vous accompagner dans votre quotidien. Et pour aller plus 
loin, un supplément «Famille & Spiritualité» vient approfondir vos questions de foi 
en couple et en famille.

www.magazine-family.info
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Ce témoignage qui se lit comme un roman, «La Fa-
mille chevillée au cœur» publié aux Editions Pre-
mière Partie, aurait aussi bien pu s’appeler «La Foi 
chevillée au cœur» ou encore «La Persévérance» 
car ce sont les trois thèmes principaux du livre. 
Dans les 21 chapitres qui commencent tous par un 
verset, Françoise Caron nous invite à «remonter le 
fleuve» de sa «petite vie tumultueuse, parfois péril-
leuse, mais toujours au bénéfice des soins du Père 
céleste».
Atteinte d’une maladie dégénérative qui touche sa 
vue, l’auteure fait face, dès l’âge de 5 ans, à des dé-
fis hors normes. Chaque détail de sa vie quotidienne 
devient alors une épreuve, mais jamais un obstacle, 
puisqu’avec l’aide de Dieu et de sa famille bien ai-
mée, la petite Françoise va surmonter chacun de ces 
défis avec une persévérance acharnée.

«Chaque apprentissage relevait d’un 
même principe : je devais convaincre, je 
me faisais mal, je peinais, je réussissais 
ou j’échouais, mais j’avais essayé.»

Elle va apprendre à lire, à écrire, avoir une scolarité 
presque normale jusqu’à l’âge de 16 ans, conduire, 

travailler, se marier, élever ses quatre enfants et 
même ceux des autres !
Car c’est, finalement, le sujet de ce livre, le parcours 
de celle que les médias ont surnommé «Madame 
Famille» qui a dédié sa vie à prendre soin des en-
fants «blessés». Avec Christian son époux, ils ont 
été une famille d’accueil avant de créer et de diriger, 
pendant quelques années un foyer atypique «Ma-
noah» à mi-chemin entre famille d’accueil et foyer 
social classique avec éducateurs.

Au fil des pages de «La Famille chevillée au cœur», 
l’auteure revient sur ces expériences qui ont façonné 
son parcours et sur cet engagement, qui a été, et est 
encore, un moteur pour la présidente de la Fédéra-

"La famille 
chevillée au cœur"
de Françoise CARON

Faisons 
connaissance

avec les

La Fédération Nationale des Associations 
Familiales Protestantes est un mouvement 
familial rassemblant les familles issues 
de la Réforme. Les AFP sont membres 
de l'Union Nationale des Associations 
Familiales (UNAF). À ce titre, le mouvement 
familial protestant est mandaté par l'État 
pour promouvoir, représenter et défendre 
les familles qui le composent et plus 
largement toutes celles qui se retrouvent 
dans ses valeurs.

L’église rassemble des familles 

«C'est de lui, le Père que tire son 
nom toute famille dans les cieux 
et sur la terre.» Éphésiens 3.14
La famille : enfants et jeunes, 
homme et femme, couples et pa-
rents, personnes âgées, tous sont 
pris en compte dans une église 
qui vit et grandit, fondée et nourrie 
par la Parole de Dieu. Les familles 
chrétiennes se soutiennent, s’en-
traident et sont force de témoi-
gnage et d’engagement dans un 
monde sans repère. Elles donnent 
de l’importance à ceux qui les en-
tourent, les rejoignent, émues par 
leur souffrance, interpellées par 
les blessés du chemin. Les fa-
milles de nos églises sont appe-
lées à manifester les œuvres de 
la foi.
En cela, nos paroisses, nos as-
semblées de croyants, sont déjà 
des Associations Familiales non 
déclarées. 

Les AFP : 
un réseau qui rend 
témoignage d’une foi qui 
transforme les vies et impacte 
notre société

En 2021, ce sont plus de 160 As-
sociations Familiales Protestantes 
présentes, agréées ou en cours 
d’agrément par leurs UDAF, ras-
semblant un peu plus de 10 000 
familles, qui ont relevé le défi de 
représenter et défendre les fa-
milles, de développer des actions 
de terrain : solidarité, animations 
jeunesses, séminaires, accompa-
gnement à la parentalité, éduca-
tion et transmission via les écoles, 
établissements pour personnes 
âgées, etc..., d’informer, de for-
mer, de transmettre les valeurs de 
l’Évangile, d’être force de propo-
sition voire d’opposition, sur tous 
les sujets d’éthique et de famille 
dans les différentes instances pu-
bliques. 
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tion Nationale des Associations 
Familiales Protestantes.

Enfin, Françoise Caron nous parle 
de sa foi. Elle évoque un lien vi-
tal avec ce Dieu d’amour qu’elle 
rencontre réellement pour la pre-
mière fois à l’âge de 15 ans et qui 
va transformer sa vie.

«La foi n’empêche pas 
les vicissitudes de la vie, 
mais elle est une source, 
un pilier sur lequel 
s’appuyer et se nourrir.»

«Dans ces chapitres, il y a à la fois 
tout et il manque tout ! La puis-
sance de vie ne s’enferme pas fa-
cilement dans un livre» écrit l’au-
teure qui nous transmet pourtant 
un témoignage puissant et plein 
d’émotion.

Camille WESTPHAL PERRIER
Info Chrétienne - 17 Mai 2021

Retrouvez l'interview 
de Françoise Caron
sur www.infochretienne.com

Elles travaillent en liaison avec les 
églises auxquels elles sont ados-
sées dont 90 % sont évangéliques.
Ces églises sont membres de la 
FPF et/ou du CNEF. Les AFP ont 
une convention de partenariat 
avec le CNEF.

Fédération Nationale 
des Associations 

Familiales Protestantes

Françoise CARON
Présidente
06 31 13 03 84

francoise.caron@afp-idf.com

Pour en savoir plus 
consulter le site de la fédération 

nationale des AFP

www.afp-federation.org

5 conseils   pour garder 
votre couple amoureux !

Respectez 
vos diff érences !

Monsieur n’est pas Madame, 
Madame n’est pas Monsieur. 
Dans le couple, chacun a son 
histoire, son passé, ses ressentis. 
Et aussi ses opinions. Il y a bien 
sûr des décisions qui doivent 
être prises à deux. Mais que faire 
lorsque vous n’êtes pas d’ac-
cord ? Eh bien tout simplement : 
acceptez le fait que vous ne se-
rez pas d’accord sur tout. Cela 
arrive. C’est ce qui nous rend hu-
mains. Et s’il faut parfois trancher 
en faveur de l’opinion de l’un ou 
de celle de l’autre, veillez à être 
équilibré : que ce ne soit pas tou-
jours le/la même qui fasse les 
concessions.

Prévoyez des 
moments de 

rendez-vous amoureux
Cela est un temps mis à part, 
régulier, planifié, au cours du-
quel le couple va se retrouver. 
Seul, sans les enfants, le couple 
veille à couper le téléphone et à 
éviter les discussions tournant 
autour du travail, pour vraiment 
dédier ce moment à la rencontre 
et à la (re) découverte mutuelle. 
C’est un moment qui est défini 
dans l’agenda, au cours duquel 
le couple s’engage à ne pas 
prendre d’autre rendez-vous. 
Ce moment peut varier d’une 
période à une autre. L’important 
est de dédier ce moment à votre 
couple.

Surprenez !
Surprendre, n’est-ce pas 

ce qui peut susciter la curiosité, 
l’envie de se dépasser, de dé-
couvrir de nouveaux territoires ? 
Surprendre en organisant un 
événement ou en préparant son 
plat préféré. Et même si votre 
couple aime la routine par-des-

sus tout, surprendre, ce peut 
juste être de faire, pour une fois, 
cette tâche ménagère habituel-
lement accomplie par l’autre. Ou 
le/la laisser dormir une heure de 
plus quand il/elle a manifesté sa 
fatigue. Tout ce qui vous rendra 
un peu plus “spécial(e)” à ses 
yeux !

Restaurez la 
confi ance 

lorsqu’elle a été brisée
Se faire confiance, cela ne se 
décrète pas, cela se gagne. On 
dit que la confiance se construit 
goutte après goutte et se perd 
par seaux. Avez-vous trahi la 
confiance de votre conjoint  ? 
Alors faites tous les efforts 
pour la reconquérir ! Pendant 
une période définie ensemble, 
laissez-lui accès à votre boîte 
e-mail, à vos SMS, à vos histo-
riques d’appels et de navigation, 
à vos poches de pantalon. Lais-
sez-le/la regagner progressive-
ment foi en vous, en votre parole. 
C’est le prix à payer pour restau-
rer la confiance.

Entretenez 
le sentiment 

amoureux
On n’arrose pas une plante seu-
lement lorsqu’elle se fane. On 
l’entretient régulièrement, en 
l’arrosant, en retirant les fleurs 
desséchées, en nettoyant les 
feuilles, en soignant les mala-
dies, en ajustant son exposition 
soleil/ombre, en adaptant la 
taille du pot,… Votre couple ne 
mérite-t-il pas infiniment mieux 
qu’une plante ?

Jeunes couples très amoureux, couples en difficulté, 
célibataires prévoyant un jour de former un couple : cet article 
est pour vous ! Si vous demandez à deux personnes ayant 
vieilli heureuses et épanouies, ce qui a été déterminant dans 
la réussite de leur vie de couple, les probabilités sont fortes 
qu’elles vous citent ces quelques points.

Pascal 
PORTOUKALIAN
Info Chrétienne
13 Avril 2021
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Et les couples ?
La promiscuité avait créé des tensions et cau-
sé (ou hâté) des décisions de rupture. Mais pour 
d’autres, au contraire, la coupure avec l’extérieur 
a apporté un ralentissement de rythme et un re-
centrage très bénéfique. Ils avaient enfin le temps 
de se parler et de prendre soin de leur relation. Ils 
ont découvert que leurs crispations et conflits ve-
naient principalement des pressions extérieures 
et pas de leurs différences accusées parfois in-
justement. 

Et les Solos ?
Pour les personnes qui vivent seules chez elles, 
cette période du «chacun chez soi» a créé une 
solitude factuelle profonde que ceux qui vivent 
en famille ont du mal à imaginer. L’absence de 
contact physique, d’échange visuel et verbal en 
direct en a fragilisé plus d’un. Mais les nouveaux 
supports de communication ont permis à beau-
coup de renforcer ou de créer de nouveaux liens 
amicaux, familiaux et ecclésiaux. Les mesures sa-
nitaires actuelles par contre, pointent du doigt les 
Solos avec une cruauté involontaire, mais réelle : 
quand on est seul, on doit s’asseoir loin des 
autres, au cinéma ou à l’église et laisser autour de 
soi cette zone de sécurité qui peut aussi être res-
sentie comme une forme de mise à l’index. La so-
litude devient une réalité visible, palpable même 
dans les lieux communs.  

"Dieu est amour" est le message central de la 
Bible, et pas seulement du Nouveau Testament 
comme le croient parfois les chrétiens. Déjà dans 
la première alliance, Dieu manifeste son amour 
pour le peuple d’Israël. Il le délivre de l’esclavage, 

il l’accompagne dans la traversée du désert, il 
lui donne une terre. Dieu est amour, puisqu’il se 
compare à un amoureux, prêt à tout pour gar-
der la fidélité de son peuple. Dieu est amour, 
puisqu’Ésaïe le décrit comme une mère qui 
prend plaisir à cajoler son enfant sur ses genoux. 
Dieu est amour puisque dans les paraboles du 
Royaume, Jésus le compare à un père, notam-
ment un père qui guette le retour de son fils sur le 
chemin. Dieu est amour et Jésus l’appelle ABBA, 
PAPA !
Le récit de création humaine de la Genèse utilise 
3 fois en deux versets (Gen 1.26-27), le mot hébreu 
‘’ZELEM’’ (image, en français) pour insister sur la 
ressemblance entre Dieu et le genre humain qu’il 
créé. Ce point commun entre Dieu et l’humain 
n’est pas une ressemblance physique. Elle n’est 
pas non plus de nature : nous ne sommes pas des 
Dieux. Mais, nous sommes le reflet de Dieu car 
nous portons en nous cette capacité unique et 
extraordinaire : celle d’aimer. 

Tout être humain 
a besoin d’amour ! 

Pour se développer harmonieusement, dès le 
plus jeune âge, les soins vitaux ne suffisent pas. 
L’enfant guette un regard, une caresse, une pa-
role. Et les rides n’effacent en rien notre besoin 
d’amour. Les années passent mais le cœur ne 
vieillit pas. Même exprimées différemment, ten-
dresse physique et verbale restent attendues à 
tout âge jusqu’au bout de la vie. Une famille sans 
amour, c’est comme si on enlevait la lettre "M" 
du milieu,’elle devient une faille qui engouffre et 
abîme ses petits. 
Les millions de Selfies quotidiens échangés de 

Solo ou Duo, vieux ou jeune, nous 
avons tous besoin d’être aimé. Recevoir 
des marques d’affection est une de 
nos quêtes presque quotidiennes. En 
ce temps de COVID, quand certains 
parlaient de «distanciation sociale», 
d’autres corrigeaient le tir en choisissant 
l’expression «distanciation physique» car 
l’humain ne saurait se passer de relations 
sociales. 
En famille, avec nos aînés, nous avons 
souvent resserré les liens à l’occasion de 
cette crise sanitaire qui nous a ramenés 
à l’essentiel ; nous avons su envoyer des 
messages d’affection et des émoticônes 
autour de nous pour nourrir une solidarité 
indispensable. 

Nous avons tous 
besoin d'amour !
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par le monde disent bien le be-
soin humain d’exister et de re-
cevoir des marques d’intérêt de 
ses proches ou même d’incon-
nus. 

Caractéristiques 
de l’amour 

Il est impossible de décrire d’une 
seule plume toutes les sortes 
d’amour en œuvre dans les rela-
tions humaines, mais soulignons 
ici l’importance de deux ingré-
dients : le respect de l’altérité 
et la générosité. Par le premier, 
chacun reste à sa juste place fi-
dèle à soi tout en s’approchant 
de l’autre. Par la générosité, 
l’échange sort d’une dimension 
utilitaire ou mercantile. 

Un besoin, une mission 
À nous tous qui avons tant besoin 
de recevoir de la tendresse, une 
parole est adressée : «Toi, aime !  
Tu as devant toi d’autres assoif-
fés : offre ton amitié !» Si Jésus a 
choisi le verbe aimer comme pi-
lier du résumé de la loi, dans ses 
deux commandements (Matt 
22. 36-38) ; si Paul peut affir-
mer que l’amour est plus grand 
encore que la foi (I Co 13.13) ; si 
Jean ose écrire que «Tous ceux 
qui aiment, connaissent Dieu !» 
(I Jn 4.7), c’est que l’amour nous 
propulse dans une dynamique 
vitale. 

Des Solos en réseau
Quand la solitude étreint et que 
le besoin relationnel se mani-
feste, prendre le risque de sortir 
de sa bulle pour lancer un SMS, 
un appel, une invitation, une pro-
position de vacances… Saisir son 
potentiel pour aller vers l’autre et 
ouvrir une amitié possible avec 
respect et bienveillance. 

Des couples vivants
Quand le conjoint semble dis-
tant, au lieu de se replier sur 
soi, aller vers lui avec simplicité 
et générosité. Quand les mots 
sont rares, les regards fuyants, 
les agacements instinctifs, dé-
cider de ré-ouvrir les vannes de 
la tendresse, parler avec tact ou 
offrir son attention.

L’amour s’apprend
Nous sommes tous en chemin… 
La relation à l’autre est ce qui 

demande le plus de travail sur 
soi, d’ajustement, d’écoute, de 
volonté. Initier le dialogue mais 
aussi prendre soin de l’autre, 
s’appuie sur l’apprentissage à 
partir de ses erreurs, ses essais 
et ses avancées. 

L’essentiel
Au cours de cette période dif-
ficile pendant laquelle nombre 
d’entre nous ont perdu un 
proche, souvent un parent, le 
retour à l’essentiel s’est imposé : 
quand la vie est en jeu, quand 
nous mesurons nos fragilités in-
trinsèques, l’affection partagée 
est un trésor que nous pouvons 
tous re-découvrir !

Nicole DEHEUVELS
Directrice du 
département Solos-Duos
Fondation La Cause

QUE PROPOSE
LE DÉPARTEMENT
SOLOS-DUOS ?

LE DÉPARTEMENT SOLOS-DUOS
 PROPOSE AUX SOLOS 

(célibataires – veufs.ves – divorcé.es)

LE DÉPARTEMENT SOLOS-DUOS 
PROPOSE AUX DUOS

1 - Préparation au mariage

3 – Sessions pour les couples 

2 - Entretiens de conseil conjugal

4 – Ateliers, conférences 
et formations 

DÉPARTEMENT SOLOS-DUOS 

2 - Des Séjours Solos
3 - Le réseau Sol Fa Sol

 (Solidaires Face à la Solitude)
4 - Un bilan d’étape individuel

1 - Les Causeries des Solos



14 ■ PANPÈRE ■ MAI/JUIN/JUILLET 2021 ■ N°81

J'appartiens à l’Église Évangélique Arménienne. 
Mon père, il y a longtemps, a été pasteur à Vienne 
et dans ses environs. Par ailleurs je suis membre 
depuis de longues années de la Communauté du 
Chemin-Neuf ; c'est une communauté qui est née 
avec le Réveil charismatique au sein de l’Église ca-
tholique dans les années 1973-74 ; des chrétiens de 
différentes confessions, catholiques, protestants, 
évangéliques, orthodoxes se retrouvent pour par-
tager leur foi commune en Jésus-Christ et la trans-
mettre à travers de multiples missions, à un monde 
tant aimé de Dieu.

Moi-même, je suis célibataire, non pas vraiment par 
un appel spécifique ; mais à travers une rencontre 
fulgurante avec le Christ, en des années obscures, 
j'ai fait l'expérience d'un amour plus grand, l'Amour 
qui ne cesse de se découvrir et de se donner.

Des lumières à travers la pandémie

Comme la plupart des gens j'ai d'abord été stupéfaite 
par l'irruption de la pandémie : le désarroi de l'huma-
nité, la mise en suspens de tant d'activités,le grand 
silence des villes... En même temps un évènement 
à ce point inattendu, inouï avait quelque chose de 
prodigieux : nos progrès gigantesques de ces der-
nières décennies avaient élargi un champ de plus en 
plus grand pour des performances toujours plus pro-
metteuses. (l'ère de l'homme simplement homme en 
voie de dépassement ; l'entrée dans le transhuma-
nisme et bientôt le post-humanisme ; les recherches 
effrénées dans la Silicon-Valley travaillent à accroître 
l'espérance de vie au-delà de 130-140 ans et pour-
quoi pas atteindre l'immortalité !).
Et d'un seul coup l'immense statue à la tête d'or, 
dans le rêve de Nabuchodonosor, est pulvérisée 
sous le coup d'une simple pierre venue de nulle 
part.

J’ai découvert plusieurs choses 
essentielles en ces temps bouleversés

La première touchait la perte de mes sécurités 
habituelles : rythme de vie, activités diverses, ren-
contres amicales, fraternelles, nourritures cultu-
relles et spirituelles.
Alors transparaissent l'angoisse et l'appréhension 
d'un vide qu'on voudrait remplir de toutes sortes de 
façons ; communications téléphoniques incessan-
tes, whatsApp pour tout et n'importe quoi... autant 
de bonnes initiatives mais au fond de moi j'aspirais 
à autre chose : me risquer au silence et aussi à un 
certain vide pour laisser une place à l'Hôte inté-
rieur ; oui une place ouverte à l'imprévu sinon je ne 
rencontrerai Dieu qu'à travers ce que j'en sais déjà. 
Dieu a soif de se découvrir et de se communiquer à 
chacun dans une proximité, une intimité sans cesse 
renouvelées. Ici, la prière, la contemplation, la mé-
ditation de la Parole ont toute leur place ; elles ré-
vèlent et alimentent la relation réciproque de Dieu 
à moi, de moi à Dieu.

Un autre point complémentaire du précédent est 
le trésor de la vie fraternelle. En des temps inso-
lites où nous prenons la mesure de notre petitesse, 
nous goûtons la joie de nous retrouver -fût-ce par 
zoom ou par téléphone- simplement entre frères 
et sœurs ; nous partageons non seulement ce que 
nous savons et expérimentons de Dieu, mais aus-
si ce que nous sommes dans nos richesses, dans 
nos pauvretés et nos faiblesses. Nous n'avons plus 
besoin de nous enfermer dans l'image de celui qui 
est toujours fort et vainqueur ; combien j'aime mon 
frère, ma sœur qui partagent aussi leurs défail-
lances, leurs fragilités, voire leurs chutes et combien 
je suis réconfortée quand eux-mêmes reçoivent les 
miennes. Là, quelque chose de la compassion du 
Dieu vivant, passe entre nous.

La dernière chose enfin a à voir avec «l'amour de 
Dieu qui nous presse», particulièrement en ces 
temps de grand "déboussolement". Comment taire 
ce dont tout homme a le désir enfoui au plus pro-
fond de lui ? Tout homme a la nostalgie de Dieu, 
même le plus rebelle, le plus hostile. Tout homme, 
du plus proche au plus lointain est poursuivi par 
l'amour-passion de Dieu.
Et comment le sauront-ils si nous-mêmes qui vi-
vons de cet Amour, ne le manifestons pas ? Nous 
sommes redevables, auprès de nos contemporains 
de l'Amour qui leur est destiné.
Ne soyons pas trop pressés de parler, laissons 
l'amour du Christ nous envahir et se communiquer à 
travers nous, et l'Esprit-Saint agira.
Dieu n'a pas voulu cette pandémie, Il ne veut aucun 
mal, quel qu'il soit, mais il se sert de tout et peut 

tourner le mal en bien.

Noémie MEGUERDITCHIAN
Lyon

L'Amour ne cesse 
de se découvrir 
et de se donner

Témoignage
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«Levez les yeux, 
regardez les 
champs, ils sont 
blancs pour la 
moisson» 
Jn 4 : 35
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On ne vit pas en-
semble sans bles-
sures, la famille 
étant aussi le lieu 
de «mise en commun» de nos im-
perfections ! On ne vit pas sous le 
même toit, dans la même maison, 
sans risquer de faire souffrir les 
autres ou de souffrir soi-même 
à cause d’autrui. La famille est le 
lieu où l’on apprend, ensemble, à 
surmonter les difficultés.
C’est d’autant plus vrai qu’il y a des 
enfants qui sont vraiment diffi-
ciles, et des parents qui sont fran-
chement insupportables ! Vivre en 
famille ne rend malheureusement 
pas parfait : des ajustements sont 
nécessaires, des abandons et 
des renoncements aussi. C’est 
un travail de longue haleine qui 
fait dire à l’Apôtre Paul : «Sup-
portez-vous les uns les autres 
et faites-vous grâce réciproque-
ment ; Si quelqu’un a à se plaindre 
d’un autre, comme le Christ vous 
a pardonnés, vous aussi faites de 
même» (Co. 3 : 13). 

La famille est le lieu d’apprentis-
sage du pardon, le lieu où l’on peut 
apprendre à demander pardon et 
à offrir son pardon, sans rancune, 
ni amertume. Mais surtout, c’est le 
lieu où l’on peut ensemble vivre 
du pardon de Dieu.
Car il peut arriver que les griefs 
soient fondés et qu’on ait eu à su-
bir, au sein de sa propre famille, 
des injustices profondes. Parfois 
aussi, on en veut à son entourage, 
parce qu’il ne nous ressemble pas, 
ne réagit pas comme nous le sou-
haitons ou donne l’impression de 
ne pas assez nous comprendre ; 
on peut aussi être rongé par la 
jalousie et ne jamais se l’avouer : 
telle sœur qui semble avoir plus 
de qualités ou d’amis, tel frère qui 
vit dans l’ombre de l’aîné. Toutes 

ces frustrations, en fin de compte, 
nous font vivre dans un état de 
rancœur permanent et larvé.

Le traitement ? Quelles que 
soient les situations auxquelles 
nous sommes confrontés, nous 
sommes invités à «choisir d’aimer 
à nouveau», à stopper nos senti-
ments d’amertume et d’agressi-
vité, à rouvrir notre cœur à l’autre, 
en surmontant toutes les interpré-
tations erronées de notre imagi-
nation. C’est cela le pardon.

Un peu à l’image de Joseph, dans 
le livre de la Genèse, au chapitre 
45. Dans sa famille, il y a eu pour-
tant de sérieux problèmes : lui Jo-
seph, mouchard et ambitieux, rap-
portait à son père Jacob tous les 
propos de ses frères (Demandez 
à vos aînés l’ambiance que la dé-
lation met dans une famille !). Un 
petit mouchard, certes, mais que 
Jacob aimait plus que tous ses 
autres enfants, «parce qu’il était 
pour lui le fils de sa vieillesse  : «Il 
lui avait fait une tunique multi-
colore. Ses frères virent que leur 
père l’aimait plus qu’eux tous et ils 
le prirent en haine». (Ge. 37 : 2-4).

C’est le pire des scénarios : un 
jeune frère qui profite sans ver-
gogne de la situation, un père 
faible qui ne cache pas ses pré-
férences, des frères jaloux et sans 
scrupules qui «ne peuvent plus 
parler avec amitié à Joseph» ! On 
sait ce qu’il advint : Joseph est 
vendu aux Ismaélites et ses frères 
font croire au père qu’il a été dé-
voré par une bête sauvage. Ils 
se débarrassent ainsi du «maître 
rêveur», ce dont le père ne se 
consolera jamais.

Joseph pourtant 
pardonnera à ses 
frères et se récon-
ciliera avec eux : 

Joseph a vraiment compris le 
sens du pardon. Il évite le piège 
d’une réconciliation à bon mar-
ché où l’on renoue des relations, 
sans traiter les problèmes de fond 
qui les ont brisées. Pardonner, se-
lon la terminologie biblique, c’est 
enlever, ôter, passer sur la faute, 
couvrir, remettre, acquitter, décla-
rer non coupable, faire grâce, ne 
pas tenir un compte du mal... Par-
donner est une œuvre de liberté.
Joseph est un exemple pour nous 
de ce que la grâce de Dieu peut 
faire au sein de nos familles. Il 
est aussi une figure prophétique 
et une admirable image du par-
don que Jésus offrira à tous les 
hommes en mourant sur la croix, 
Jésus qui nous invite aussi à 
«nous approcher de lui» malgré le 
mal que nous lui avons fait subir. 
Merci Seigneur !

Gérard 
HOAREAU
Propriétaire/
gérant du 
Château de 
Joudes Saint 
Amour

www.chateau-de-joudes.com

La famille est le lieu 
d'apprentissage 

du pardon
Je suis Joseph... Je vous en prie, 
approchez-vous de moi. Alors ils 
s’approchèrent. Il dit : je suis Joseph, 
votre frère, que vous avez vendu pour 
être mené en Egypte. Maintenant, 
ne vous affligez pas et ne soyez pas 
fâchés de m’avoir vendu pour être 
conduit ici, car c’est pour vous garder 
en vie que Dieu m’a envoyé devant 
vous... Maintenant donc, ce n’est pas 
vous qui m’avez envoyé ici, mais c’est 
Dieu (Ge. 45 : 4-8).



Après un temps 
de prière, c’est 
le secrétaire 
de la Commis-
sion synodale, 
E m m a n u e l 
Léonian, qui a 

présenté aux délégués le Rapport an-
nuel de l’Union, ainsi que les travaux et 
actions menés par la Commission syno-
dale durant l’année 2020-2021 :
«La Commission synodale (CS) s’est 
réunie tous les mois depuis un an, en 
présentiel lorsque la situation sanitaire 
le permettait, et en visioconférence la 
plupart du temps. Plusieurs ateliers de 
travail par petits groupes ont été orga-
nisés également entre les séances, afi n 
de traiter des sujets particuliers (entre 
laïcs ou laïcs/pasteurs) et apporter des 
propositions aux autres membres de la 
CS. De nombreux échanges avec les 
pasteurs, conseils d’églises et associa-

tions ont pu avoir lieu également, au 
regard des besoins et de l’actualité de 
l’Union.
Du fait de la crise COVID-19, la vie de 
notre Union a été fortement impactée 
durant l’année 2020-2021, les divers 
comptes rendus d’églises et d’associa-
tions nous le montrent bien, ainsi que les 
comptes rendus réguliers des séances 
de la CS. Nombre d’aînés et de proches 
nous ont quittés tout au long de l’année, 
et il nous revient de leur rendre hom-
mage aujourd’hui, tant nous avons tous 
été au bénéfi ce de leur témoignage, de 
leur foi et de leur implication dans la vie 
de l’Union et des associations.
Toutefois, malgré ces moments dif-
fi ciles, il est important de remarquer 
que notre Union, les pasteurs et les 
membres de nos églises et associations 
ont développé une énergie considé-
rable pour pallier la crise : ils ont déve-
loppé de nombreuses initiatives en fa-

veur de la poursuite des actions locales, 
dans le but toujours plus présent d’an-
noncer la Parole de Dieu et de prendre 
soin des membres et paroissiens.
Cette année 2020 aura été l’année de la 
digitalisation notable et progressive des 
églises de l’Union, élément majeur du 
maintien de la cohésion et de la conti-
nuité de l’enseignement, des cultes, du 
suivi individuel et de la vie pastorale, au 
quotidien, dans chaque région. Les pas-
teurs sont devenus "youtubeurs" et les 
paroissiens vidéastes et réalisateurs  ! 
À ce titre, les premières rencontres et 
les cultes nationaux de l’UEEAF ont pu 
se tenir cette année, en live sur ZOOM, 
Facebook, Youtube, à Pâques, 24 avril, 
Pentecôte, décembre et janvier autour 
des Béatitudes et de Noël : de nouvelles 
expériences riches et bienfaisantes à 
tous les niveaux  ! Au-delà de la nou-
veauté, cela a permis également aux 
membres de faire mieux connaissance 

Travaux et actions 
de la Commission 
Synodale

Après l’accueil des participants, 

les paroles de bienvenue l’appel 

des délégués, et le rappel de la 

Confession de foi, le pasteur Joël 

Mikaélian , président de l’UEEAF, 

a introduit ce synode par un 

message d’accueil sur le thème 

du Psaume 47 : «Les boucliers 

de la terre sont à Dieu, qui est 

monté au-dessus de tout…» En 

ce jour de l’Ascension, ce texte 

nous rappelle que notre Sei-

gneur est aujourd’hui dans sa 

gloire, au-dessus de tout. C’est 

sa position actuelle. De là, il nous 

voit, nous entend, nous com-

prend, désire nous conduire et 

nous bénir. «Je vais envoyer un 

ange devant toi pour te gar-

der en chemin et te faire en-

trer dans le lieu que j’ai pré-

paré» (Ex. 23 : 20). C’est ce que 

Dieu promettait à son peuple, 

au seuil d’une nouvelle étape 

de son parcours. Promesse qui 

s’adresse aussi à l’Église, Jésus 

Christ lui-même en est le garant. 

(cf Je 10 : 4). Promesse que je 

vous invite à recevoir pour nous 

et nos églises, en ce début de 

Synode. Hommage, gratitude et 

espérance constitueront l’essen-

tiel de ce message d’ouverture 

de notre Synode.

«Hommage, gratitude et espérance»
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91ème SYNODE 
de l'Union des Églises Évangéliques

Arméniennes
de France

Le jeudi 13 mai 2021, le Synode de l’UEEAF a rassemblé une 
cinquantaine de participants, pasteurs, conseillers, diacres, 
délégués des églises, des associations et œuvres de l’Union. 
Pour la deuxième année consécutive, la session administrative 
s’est tenue en visioconférence, et a permis pendant toute une 
matinée de faire le point sur la vie et l’actualité de notre Union, 
pour l’année 2020 et pour les années à venir.



entre eux et avec les pasteurs et serviteurs de l’Union, 
de prier et être en communion fraternelle, à distance 
certes, mais de manière intense et avec reconnaissance. 
Dès le mois de juin 2020, les membres de la Commis-
sion synodale ont appris à travailler ensemble, dans la 
suite du synode, autour d’une équipe renouvelée, cha-
cun devant «prendre ses marques» et s’approprier la 
fonction et le fonctionnement de la CS. Sous la direc-
tion du président de l’Union, le pasteur Joël Mikaélian, 
du vice-président, le pasteur Ago Tchoghandjian, aux 
côtés des pasteurs Sam Albarian et Alain Bédikian, dans 
un esprit permanent de bienveillance et de fraternité, 
Noémie Meguerditchian, Michel Guiragossian, Serge 
Kurkdjian (Trésorier), Emmanuel Léonian (secrétaire) et 
Josias Tchagaspanian, se sont impliqués de manière in-
tensive pour mener à bien la vie de l’Union. Tout au long 
de l’année, chacun a pu apporter ses réfl exions person-
nelles, spirituelles, ses analyses et compréhensions des 
situations, à l’écoute de la Parole, et autour de temps de 
prières réguliers. Chaque séance de la CS a été l’occa-
sion d’échanger également sur la vie des églises locales 
et des associations de l’Union, des encouragements, dif-
fi cultés, projets, orientations, etc…».

Parole aux œuvres et associations de l’Union
À l’issue du compte rendu de la Commission synodale, la parole a été donnée à Serge Kurkdjian, trésorier de l’UEEAF, 
pour le compte rendu fi nancier de l’Union, puis successivement à plusieurs intervenants, aux présidents et responsables 
des associations et œuvres de l’UEEAF, afi n d’évoquer l’actualité, les besoins et projets à venir : La Source, La Fontanelle, 
Espoir pour l’Arménie, l’Union Chrétienne de Jeunes Arméniens, la Mission Fraternelle Arménienne de France, Panpère-Le 
Messager, le Calendrier de la Famille Chrétienne, Conseil mondial évangélique arménien, etc…Enfi n, la Commission synodale a pu présenter la synthèse de l’audit UEEAF : les propositions et les perspectives pour 
notre Union, qui feront l’objet d’une séance complète du synode en présentiel, le samedi 12 juin 2021 à l’église de Lyon. 
Nous avons pu également annoncer un moment fort prévu à l’automne prochain, qui va rassembler toutes les générations de l’Union : une Convention nationale de l’UEEAF, du 30 octobre au 1er novembre, en région pari-sienne (« save the date » : plus d’infos à venir).Ce synode en visioconférence s’est terminé par la prière du pasteur Ago Tchoghandjian, et par la traditionnelle photo de groupe, cette année « à distance » derrière nos écrans ! Nous avons vécu une séance très riche et bienfaisante, qui nous a permis de mesurer collectivement la richesse et la vitalité de l’UEEAF, malgré les circonstances parfois complexes, et d’en-visager ensemble des perspectives encourageantes pour les années à venir.
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Emmanuel 
LÉONIAN
Secrétaire de la 
Commission Synodale Témoignages 

de délégués

Flasher ce QR CODE pour voir et 
revoir ces rencontres sur Youtube. 
Les cultes en live des églises 
de l’Union sont accessibles 
sur le site de l’Union : 
www.ueeaf.org/live

«J'ai personnellement 
beaucoup aimé la 
conduite de cette 

rencontre, on sentait la 
préparation de chaque 

intervenant... Le fait 
d'avoir tous les CR 

permet d'être plus concis 
et d'aller à l'essentiel. 
Il y avait quand même 
la possibilité de poser 
quelques questions 

aussi.»

«Un synode exceptionnel ! Tout s'est déroulé naturellement, comme si nous étions proches les uns des autres. L’engagement de chacun y a contribué, et la préparation a été au top. Un programme bien complet : thèmes et sujets donnés et abordés. Nous avons eu le temps de travailler sur les questions et les échanges, mais il est certain que si nous avions été en présentiel, nous aurions peut-être eff ectué plus facilement le partage. Que le Seigneur conduise chacun là où il l’a placé pour l’avancement de son œuvre, en attendant de se voir tous à Lyon.»

«Une belle réussite ! 

Merci pour tout le 

travail en amont, qui 

a permis cela.»
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Suite à l’attaque azéro-turque 
de l’automne dernier, les deux 
tiers du territoire passaient 
entre les mains des agresseurs.
Espoir pour l’Arménie dispo-
sait d’un centre d’accueil pour 
enfants à Chouchi. Cette ville 
ayant été perdue, les familles, 
une fois la guerre passée, sont 
allées trouver refuge à Stepa-
nakert, ville demeurée armé-
nienne.

Le projet était tout trouvé : re-
créer à Stepanakert un centre 
semblable à celui de Chouchi, 
avec soutien scolaire, aide 
psychologique, activités pé-
dagogiques, et accompagne-
ment spirituel.

L’association a mis sur pied une 
soirée de soutien, au cours de 
laquelle de nombreux interve-
nants ont participé, diff usant un 
de leurs clips et apportant un 
message de soutien et d‘en-
couragement.

Les personnalités avaient été 
choisies pour leur diversité : 
Arméniens et non-Arméniens, 
évangéliques, apostoliques, 
catholiques et personnes n’af-

fi chant pas d’appartenance 
spirituelle. Le maître-mot était 
«Tous unis pour l’Artsakh».

Ainsi, sous la même bannière, 
se sont retrouvés :
- les artistes Thomas et Ben-
jamin Pouzin (du groupe Glo-
rious)
- Dan Luiten
- Stéphane Egaz, directeur du 
site louerdieu.com
- Anaïd B. (rendue célèbre suite 
à son passage dans l’émission 
The Voice)
- Vardan Mamikonian, pianiste 
international
- Tamar Albarian, évangéliste 
et animatrice parmi les enfants 
d’Arménie, de Jordanie, de Sy-
rie et d’Irak
- Levon Minassian, maître in-
ternational de doudoug, l’ins-
trument symbole de la culture 
arménienne

Autour du journaliste Pierre 
Jova et de Pascal Légitimus, 
parrain de la soirée, de nom-
breuses personnalités ont ap-
porté leur voix : les pasteurs 
Saïd Oujibou, René Léonian 
et Joël Mikaélian, le Père An-
tranik Maldjian (de l’Eglise 
Apostolique Arménienne), 
Monseigneur Michel Santier 
(Archevêque-Emérite de Cré-
teil), ainsi que Méliné Kinossian, 
jeune missionnaire qui s’est 
rendue sur place peu après le 
confl it.

La soirée se terminait par la 
rediff usion de l’intégralité d’un 
concert d’Ara Gevorgyan en 
live à Erevan.

Avec les 50.000 € déjà collec-
tés suite à cette soirée, l’ou-
verture de ce centre d’accueil 
est prévue dès septembre 
2021.

Vendredi 28 mai, de nombreux artistes se sont réunis autour de Pascal Légitimus, Dan 
Luiten, Glorious et Saïd Oujibou pour une soirée caritative diff usée sur Youtube et organisée 
par Espoir pour l’Arménie.

Pour voir le replay
de cette soirée mémorable 

et/ou faire un don

RENDEZ-VOUS SUR : www.dons-artsakh.fr

Les 
artistes unis 

pour les Arméniens d'Artsakh

Vendredi 28 mai



1924 - 2024

Une
Nuée

de Témoins

En 2024, les Églises Évangéliques Arméniennes de 
France vont fêter leur 100 ans d'existence. Nous invitons 
nos lecteurs à se mettre à l'écoute du témoignage 
vivant de ces hommes et de ces femmes habités par le 
feu du Saint-Esprit et qui ont écrit une nouvelle page de 
l'histoire de l'Église de Jésus-Christ en France.

Dès l'année 1925, la parution du 
mensuel «Panpère» marque le 
point de départ d'une littérature 
à la fois nouvelle et saine sur les 
plans moral et spirituel.
Ce mensuel sera une source de 
bénédiction pour des milliers de 
personnes. Nous y reviendrons 
plus en détail.
L'autre fruit visible du réveil, ce 
furent de nouvelles vocations 
pour l'œuvre de Dieu.
Des jeunes gens vont recevoir 
de la part de Dieu une vocation 
précise et très claire pour le mi-
nistère.
Ils seront envoyés à Paris, à l'Insti-
tut biblique de Nogent sur Marne, 
ou à Lausanne en Suisse, à l'Insti-
tut biblique d'Emmaüs. Ils vont se 
préparer pour le ministère en tant 
que pasteur ou missionnaire.
Voici leur nom : Zacharie Bou-
dakian, Vahan Sahagian, Samuel 
Bakalian, Israël Aprahamian, Ner-
sès Khatchadourian.
Un autre fruit du réveil, ce fut le 
zèle pour l'évangélisation et l'im-
plantation de nouvelles églises.
Dans la banlieue marseillaise 
vont commencer des réunions 
bibliques dans les maisons, ap-
pelées "cultes de cuisine." L'en-
seignement spirituel des enfants 
et des jeunes gens s'organise, 
aussi bien en centre-ville qu'en 
banlieue.
Le mouvement se propage de 
plus en plus. En peu de temps, 
notre peuple, au prix d'un travail 
intense, avec d'énormes priva-
tions, va sortir de sa situation pré-
caire.

Cela aura pour conséquence 
la constitution de cinq églises 
évangéliques arméniennes auto-
nomes  : à Marseille-ville ; Saint-
Loup, Beaumont, Saint-Antoine 
et Gardanne.
Dans la région marseillaise où 
l'œuvre prend de l'ampleur, les 
collaborateurs du Pasteur Ghaza-
rossian ont été le frère Guluchan 
Badakian, le Professeur Khayi-
guian, ainsi que les pasteurs Sa-
muel Bakalian, Vahan Sahagian et 
Margos Vékilian.
Citons aussi la collaboration ap-
préciable de Mlle Esther Démir-
djian à la revue «Panpère» et 
surtout au ministère de l'école du 
Dimanche parmi les enfants et 
de l'enseignement de la langue 
arménienne.
Nous ne pouvons omettre de 
citer Mlle Christine Vidman, la-

quelle ayant appris très rapide-
ment à parler l'arménien, a servi 
avec beaucoup de zèle à Mar-
seille, puis à Paris, ainsi que dans 
d'autres églises de l'Union.
Le Pasteur Ghazarossian est as-
sisté de sa fi lle Christa.

Pasteur Samuel BAKALIAN
Ancien rédacteur 
de la revue Panpère

Extrait de l'ouvrage collectif : 
«Voskémadian» publié à 
l'occasion du 100ème anniversaire 
de la fondation des Églises 
Évangéliques Arméniennes 
le 1 Juillet 1846 à Istanbul et 
dont nous fêtons les 175 ans 
d’existence en 2021.
Traduction : Jacques SARKISSIAN

NAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT 
DES ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES 
ARMÉNIENNES DE FRANCE

Les fruits du réveil

Prochain épisode : 
VISION ET VOCATION
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Si je devais décrire en une expression ce qui carac-
térisait Kégham BOYADJIAN, je dirais : «Kégham, 
un passeur de mémoire».
En eff et, tout au long de sa vie, Kégham a été une 
passerelle. 
Une passerelle entre les générations. Une pas-
serelle dans la vie de l'Union des Eglises évan-
géliques arméniennes de France. Une passerelle 
dans la vie de sa famille et de l'Eglise d'Issy les 
Moulineaux. Fils de Sahag et Hérépsimé, il naîtra 
à Valence, après sa sœur Lucie née à Stanoz. Ses 
parents étaient des rescapés du génocide de 1915, 
originaires de la ville de Stanoz (près d'Ankara).

Dans un témoignage écrit le 1er Mars 2004, qu'il 
intitule ainsi : «Ce Valence-là», il dit en conclusion : 
«J'avais le cœur gros à six ans, en quittant mon 
Valence pour aller vers cette ville qui est Paris».
C'est à Issy les Moulineaux, dans cette petite Ar-
ménie, rue de la Défense, qu'il grandira. Il fonde 
son foyer avec Adèle Kieusseian et ils s’installent 
à la rue du Chemin Vert où leurs enfants grandi-
ront, et vont ensuite habiter, rue Henri Barbusse 
à Meudon. Grâce à un travail acharné et, en exer-
çant avec son épouse le métier de couturiers, il 
réussira ses études de chirurgien-dentiste. Il sera 
le premier diplômé de sa famille.
Il restera profondément attaché à ses racines ar-
méniennes : la langue, l'histoire, la culture et bien 
sûr, sa ville de Stanoz.
En 1969, il m'off rira mon premier manuel de la 
langue arménienne de Frédéric Feydit, avec une 
très émouvante dédicace. Grâce à la piété fer-
vente de sa mère, il s'engagea sur le chemin d'une 
foi personnelle en Jésus-Christ. Très tôt, il fréquen-
tera fi dèlement l'Église évangélique arménienne 

d'Issy les Moulineaux. Il devint le responsable du 
groupe de jeunes. Puis, il est élu conseiller aux cô-
tés de Jean BORANIAN.
Lorsqu'en 1964, après 40 ans d'aide spirituelle et 
fi nancière de l'Action Chrétienne en Orient et de 
son Président, le Pasteur Paul Berron, notre Union 
accède à son indépendance. Une nouvelle gé-
nération de jeunes laïcs va se lever. Kégham sera 
élu, aux côtés de son ami Pascal NICOLAN, le plus 
jeune membre de la Commission synodale, à l'âge 
de 39 ans.

Malgré un écart de génération, Kégham avait l'âge 
de mon père, il est devenu pour moi un proche 
ami en Christ, un compagnon de route, un confi -
dent, et un collaborateur intègre et fi dèle.
Kégham avait plusieurs cordes à son arc. Il était 
un chrétien convaincu, engagé et toujours prêt à 
servir. Il était un grand sportif. Il était passionné de 
peinture, de musique classique et d'art lyrique, Il 
avait un esprit ouvert et était à l'aff ût des nouveau-
tés. Il savait attirer et cultiver la sympathie de ses 
nombreux amis, qui le lui rendaient bien. Il a pris 
une part active dans le comité de construction de 
l’Église d'Issy les Moulineaux. Il a été de longues 
années le Président attentif et dévoué de l'asso-
ciation La Source.
Notre frère Kégham a ouvert, avec la première 
génération née en France, la voie du service dé-
sintéressé, du souci de l'Église et de l'œuvre de 
Dieu. Il appartient aux jeunes de la 3ème et de la 
4ème génération nées en France, de s'inspirer de 
son exemple, afi n qu'à notre tour chacun et cha-
cune nous soyons une passerelle et «un passeur 
de mémoire» pour la génération de nos enfants et 
celle de nos petits-enfants.

Pasteur Gilbert LÉONIAN
Alfortville

KEGHAM BOYADJIAN
1927 - 2020

Un passeur de mémoire
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Synode des Églises Évangéliques Arméniennes à Saint-Loup - Mai 1976

«Une génération s'en va, une autre vient 
et la terre tourne toujours.» EC 1 : 4 

Retrouvez 
quelques vidéos de 
Kégham Boyadjian 

en fl ashant 
les QR CODE. Génocide arménien : 

Meudon témoigne

Interview de Kegham : 
"Église évangélique 

arménienne d'Issy, Présence 
protestante France 2"

Séquences 
de la vie de l'église 

d'Issy les Moulineaux
1965-1975



A. Comte-Sponville, «Laissez-nous mourir comme nous le voulons» Le Temps (Société et culture), 21 avril 2020 : «Ne tombons pas 
dans le sanitairement correct» (Société), Le Point, N° 2487, 23 avril, 2020, RTL le 6.septembre 2020.
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Par la foi en Jésus,
nous passons de 
la mort à la vie

Cette anxiété a été largement instrumentalisée 
par les autorités sanitaires et politiques (à part 
quelques exceptions) et amplifi ée par les mé-
dias. Au-delà de l'enjeu de la santé, le philosophe 
avance que cette peur se cristallise autour de la 
mort. C'est comme si nos contemporains décou-
vraient tout à coup qu'ils étaient mortels ! 

Le coronavirus les a contraints de faire face à 
une réalité qu'ils cherchaient coûte que coûte 
à occulter car ils considèrent la mort comme 
un échec. Afi n de les rassurer, voici ce que dit 
Comte-Sponville : «J'ai deux nouvelles à parta-
ger avec vous, une bonne et une mauvaise : la 
mauvaise, nous allons tous mourir ; la bonne, 
l'énorme majorité d'entre nous mourra d'autre 
chose que de la covid 19 !». Et d'ajouter, «la fi -
nitude, l'échec et les obstacles font partie de la 
condition humaine. Tant que nous n'aurons pas 
accepté la mort, nous serons aff olés à chaque 
épidémie». 

Admettre la réalité de la mort est donc se don-
ner le moyen d'apprécier la vie. C'est ainsi que 
«nous aimerons la vie parce que nous prendrons 
davantage conscience de sa brièveté, de sa fra-
gilité, de sa valeur». En d'autres termes, nous de-
vons tirer le meilleur parti de l' existence humaine 
car il n'y a rien après la mort ! Une telle prise de 
conscience nous permet, dit-il, de vivre plus in-
tensément tout en reconnaissant que la santé 
n'est qu'un «moyen pour atteindre le bonheur» 
et non une fi n en soi. En eff et, la santé n'est qu'un 
bien, et ne peut en aucun cas prendre la place 
des «grandes valeurs» telles «la justice, l'amour, 
la générosité, le courage, la liberté...».

Il y a de la sagesse dans les propos tenus par 
Comte-Sponville, son insistance sur le caractère 
précieux de la vie terrestre, sur les limites et la 
fragilité de la condition humaine, sur les valeurs 
et les principes éthiques qui donnent sens et 
qualité à l'existence. Cependant, son approche 
donne l'impression qu'il est redevable à l'héri-
tage Judéo-chrétien tout en occultant ses ra-
cines philosophiques et bibliques. Il rejette sans 

ambages l'existence d'un Dieu souverain et per-
sonnel à qui nous avons des comptes à rendre et 
avec qui nous pouvons avoir une relation intime. 
Nous sommes les seuls acteurs sur la scène de 
ce monde et au-delà de son horizon il n'y a que le 
néant. Quant à son acceptation des limites et des 
obstacles, elle s'apparente plutôt à un constat ou 
à la résignation.
Par contraste, la perspective biblique souligne 
le caractère scandaleux de la mort au sein d'un 
monde brisé. Elle est l'ultime ennemie dont la 
puissance est le péché, compris comme la rébel-
lion contre notre ultime Vis-à-vis et sa sagesse. 
C'est précisément parce que la Bible distingue 
entre l'origine de l'être et du mal que le péché, la 
souff rance et la mort relèvent du tragique. 

Ce tragique nous pouvons l'aborder sans 
crainte et avec confi ance car le Seigneur a ren-
versé le cours de l'histoire en Jésus-Christ, sa 
vie, sa mort et sa résurrection l'attestent ! En 
lui, nous passons de la mort à la vie qui s'in-
carne au cœur de notre existence et qui trans-
cende l'horizon de notre monde.
Que le Saint Esprit nous donne sagesse, au sein 
de ce monde agité, chancelant et qui pleure, en 
vue d'être des ambassadeurs d'un réconfort, 
d'une paix, et d'une espérance devant lesquels la 
crainte et l'angoisse s'évanouissent. 
Comme «la bienveillante loyauté du Seigneur 
est meilleure que la vie» elle éveille en nous la 

confi ance, l'apaisement et la 
louange (Ps 63.4).

Pierre BERTHOUD
Président de la 
Faculté Jean Calvin
Professeur Émérite 

À l'occasion de la crise suscitée par 
la Covid-19, André Comte-Sponville a 
partagé avec ses auditeurs et ses lecteurs 
des réfl exions intéressantes sur la 
panique, sans doute légitime, provoquée 
par la pandémie. 



HORIZONTALEMENT

1. Paul avoue aux Romains que c'est 
avec cette sorte d'audace qu'il leur 
écrit. - Règle.

2. Fleuve côtier de France. - Changea 
de timbre. - Noble hibou.

3. De par la loi, tout le monde l'est 
reconnu devant Dieu (Rom.).
4. Observé avec soumission ; c'est 
de cœur que les Romains l'ont fait à 
la loi de doctrine. - Appareil utilisé 
en médecine, entre autres.

5. Opposant, tel Israël rebelle (Rom.).

6. Règlement ; Moïse avait le sien 
(Actes). - Paul exhorte les Romains à 
ne pas se conformer à celui, actuel.

7. Vieille colère. - Note inversée. - 
Louper.

8. Réfl échi. - Autrement dit, Joseph 
l'était de son père (Gen.).

9. Désavoue, condamne. Pourquoi 
Dieu le fait-il ? peut se demander le 
raisonneur contestataire supposé de 
Paul (Rom.). - Paul y fi t naufrage trois 
fois (comp. 2 Cor. 11 : 25 ; inversé).

10. Ce que fera le Dieu de paix de 
Satan, sous les pieds des Romains. - 
Chacun a la sienne.

11. Paul exhorte les Romains à ne 
pas en avoir de la chair pour en 
satisfaire les convoitises. - Possessif. 
- À sa clé.

12. Donc, jamais assouvis, tels les 
yeux de l'homme (Prov.).

VERTICALEMENT

1. Que l'amour en soit exempt (Rom.) 
(ici au pluriel).

2. Monnaie romaine. - À donner 
à l'ennemi assoiffé (à...) (Rom.). - 
Tranquille et silencieux.

3. Proche dans le passé. - La massue 
n'impressionne pas plus le crocodile 
que ce "fétu" de paille (Job).

4. Christ se trouve à celle de Dieu 
(Rom.). - Ceux de l'Éternel subsistent 
à toujours (comp. Ps. 33 : 11).

5. Conviendras.

6. Onésime en mit beaucoup à 
chercher Paul à Rome (Tim.).

7. Peina.- Tête de diacre. - Paul et 
Silas les eurent aux pieds, dans la 
prison de Philippes (comp. Actes 16: 
24 ; ici au singulier).

8. Carrière de fi n gravier. - Roi de 
Juda.

9. Aiment jouer des tours. - Prêtre 
(phon.).

10. Apaisa la soif (comp. Jean 7: 37 
-38).

11. Caché. - Paralytique de Lydde, 
guéri par Pierre (Actes). - N'est donc 
pas resté insensible.

12. La mise d'Israël dans cet état 
de rejet a été la réconciliation du 
monde (Rom.). - Dans les dernières 
paroles de Jésus, sur la Croix (Luc).
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Solution au prochain numéro

COURRIER 
DES LECTEURS

NOUVEAU

N'hésitez pas nous faire part de vos suggestions 
ou appréciations par mail à l'adresse :

redactionpanpere@gmail.com
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 «Որո՞նք են մարդ արարածին երկու կարեւոր 
կարիքները – սիրել եւ սիրուիլ։ Իսկ ի՞նչ է անոնց 
դրդապատճառը։ Ս. Գիրքը կը հաւաստէ թէ 
«Աստուած սէր է»«Աստուած սէր է» – Ա. Յովհ. 4. 8, 16։ Քանի մենք 
«իր պատկերին պէս» ստեղծուած ենք, սէրը 
առանցքը կը կազմէ մարդ արարածին գոյութեան 
աստուածային ծրագրին։ Աշխարհ մը առանց 
սիրոյ՝ նման է առանց արեւի օրուան։ 

 Հարց տանք մենք մեզի. «Եթէ սէրը՝ 
ամենագեղեցիկ, ամենավեհ եւ ամենէն անհրա-
ժեշտ պէտքն է՝ մեր ընկերային կեանքին 
երջանկութեան համար, ինչո՞ւ այդչափ դժուար 
է սիրել»։ «ԻԱ. դարու սեմէն ներս մտած մեր 
ընկերութիւնը, որ շատ մը մարզերու մէջ 
շատ յառաջդիմած է, թատերաբեմ դարձած է 
սիրոյ վերաբերեալ քանի՜, քանի՜ մարդկային 
աղէտներու, բաժանումներու, վիրաւորանքներու»։ 
Ինչո՞ւ իրարու հաւատարիմ զոյգերու թիւը 
ա՛յնքան ցած է։ Ինչո՞ւ ընտանեկան կեանքին մէջ՝ 
երջանկութեան կողքին կայ նաեւ տառապանք...։ 
Որովհետեւ կը մոռնանք որ սէրը կը կերտուի 
Աստուծոյ օգնութեամբ, փոխադարձ յարգանքի 
եւ միմեանց հանդէպ հաւատարմութեան 
մթնոլորտի մէջ:

 «Ձեր խօսքը թող ըլլայ՝ այո՛ն՝ այո՛, եւ ո՛չը՝ ո՛չ» «Ձեր խօսքը թող ըլլայ՝ այո՛ն՝ այո՛, եւ ո՛չը՝ ո՛չ» 
– Մատթ. 5. 37։– Մատթ. 5. 37։

 Ա՛յս է Յիսուսի պատուէրը ամուսնութեան եւ 
այր ու կնոջ կենցաղին մասին։ 

Արդեօք այս պատգամը ժամանակավրէ՞պ է, 
հինցա՞ծ է։ Յանուն ՛՛իմ անձեռնմխելի ազա-
տութեանս, միթէ արտօնուա՞ծ եմ ցանկացած 
ժամանակս, առանց խղճահարութեան բեկանել 
հաւատարմութեան ուխտս որ գիտակցաբար 
կատարեցի «Աստուծոյ եւ մարդոց առջեւ»:՝՝

 Վստահօրէն սիրելը աստուածային պարգեւ 
մըն է: Բայց նախ պէտք է զայն ընդունինք եւ 
թոյլատրենք որ մեր մէջ բնակի։ Այս նուէրը 
ստանալէ ետք՝ պարտաւոր ենք մշակելու եւ 
պահպանելու զայն, որպէսզի անոր բարիքները 
վայելենք ու զանոնք բաժնեկցինք:

 Որո՞նք են սիրոյ դէմ ցցուող ամենամեծ 
վտանգները: Նախ եւ առաջ եսասիրութիւնը,՝ որ 
կը քանդէ զոյգերու ներդաշնակութիւնը: Յետոյ՝ 
ներողութիւն խնդրելու պակասը, ինչ որ արգելք 
կը հանդիսանայ ամուսիններու հաշտութեան: 
Հետեւաբար Պօղոս Առաքեալ սա՛ ազդու կոչը 
կ’ուղղէ. «Այս բոլոր բաներուն վրայ սէ՛րը՝ հագէք, «Այս բոլոր բաներուն վրայ սէ՛րը՝ հագէք, 
որ կատարելութեան կապն է» – Կող. 3. 14։որ կատարելութեան կապն է» – Կող. 3. 14։

 Աւելի քան մէկ տարիէ ի վեր պատուհասող 
պսակաձեւ ժահրի համավարակը շատ դժուա-
րին պայմաններ ստեղծեց ամէնուրեք, եւ 
մասնաւորապէս ցնցեց ու ջլատեց ընտանեկան 
կեանքը: Զայն ամրապնդելու համար լսե՛նք 
քրիստոնէական կազմակերպութիւններու վկա-
յութիւնները:
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cAâAåIWuëQIAq 
cAyO

YmCAEåAcAq

ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
AXûvçáVX

eBpJçNrV áJçBbJê$ 
ováfBrrNÖ AÖzJä AÑAâuëåIAq

«Այս բոլոր բաներուն վրայ սէ՛րը հագէք,՝ «Այս բոլոր բաներուն վրայ սէ՛րը հագէք,՝ 
որ կատարելութեան կապն է»  որ կատարելութեան կապն է»  – Կող. 3. 14։
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AÑâuëAaAsqwAcAq CIm

 AtZBçf xlBrxêBí Jí xPrHvírJê 
ktnBçävíRJBr uçHVr: YBxP fBrJê LBpr: 
ÑBdBpr ñçVÖävÖ pBjRJê nBfvíBr: oBjRJê 
BtZBçfV, Jí Vç oBjRvíRJBr tvírxP ïxJê 
BÉBòJBXrJçvír ví Vç fJäJívçHrJçvír áçBp: 
AÉBrhVr, nVrBd, BröFrBdBr ví vçD xhFJê 
LBrvrò: ApX Vç rBZBzNÖ ävíBb ZvÖävínVr 
fBnBhBpr, jçdJê nZVRBçVx ÑvíçD evFVr$ 
LöçBêrJXví Brvrê fBíBäòP, ÖvçáJêrJXví 
BÖävíBbBpVr Bpr DvXvç ltnBçävíRVírrJçP$ 
vçvrê BdBrBäJÖ Jí BdBrÅBXvíç JjBb 
NVr: ÑBdBpr äBäBnÖvä ví BrfBnBhBd, 
dBÖdBbBròvá tçÅBzBävíBb, tvíBçBb RJçB-
fBíBävíRJBnD dP ÖzBÖNVr Ñ. evFívp 
EBXvíÖäVr: Arvç JçJívínP áJçrBäBr nNÅ$ 
BnçBzrHJê ñçVÖävÖV fBrHNz VçJrê vírJêBb 
fBíBäòP, áÖäBfvíRVírr ví ÖNçP$ tBçvírBdJXví 
îçdxVr BÉBòJXvíRJBr däBdP: Ñ. evFívpr NÅòP 
ävíBí álÉBdBrvíRVír, BrPrdlJXV òBÅvíRVír$ 
fBnBçhBd pBÉBÅ äBrJXví, víÖvíêBrJXví, 
äBçBbJXví Jí VçJrê dJBròVr VÖd Frvá 
ádBpJXví JçdrBÉBò ÜBçHBzJäVr FvçbP Jí 
ïçdBFvçbvíRJBr ZvçfvíçHP:

 u?çr Nç Bpr BrpBjRJXV LöçvíRVírP, 
vç ÖB# Bï nP zBçL Jí BrvíÖ nBçHVdP 
dP dJçzBçBrBïvZNç: ApH äFNä BrhJçP 
BÖävíBbBDBçDBÉ dçBdN ÖVírJç dP HBÉrBpVr: 
ArpBjRJXV Jí BrrvíBl VnBÖävíRJBnD dP 
trvçfBLBçHvíNVr: ApH Ñ. evFívpr LöçvíRVírr 
Nç: AÖävíbvp Jí ñçVÖävÖV ntäBdBr 
rJçdBpvíRVírP VçJrê nNÅ d'BnçBzrHNç 
fBíBäòP, dP rJçtrxNç pvpÖ ví dvçvá, Jí 
BÖävíBbBpVr ÖVçvá áBÉvíBb$ njVx vpTP dví 
äBç LvfvjvíRVírrJç pBrhr BÉrJXví: 

 AÉBòJBXrJçP dP LFBpVr RN AÖävíbvp evFVr, 
vç BçBçxvíRJrNr BÉBÅ Jí ÖäJjbBFvçbvíRJBr 
TBnBrBd Fvp Nç ví dJrHBrBçBç LöçvíRVír, 
vç ÅvíçJçvír áçBp dP tçÅNç, ví JçDJnr 
BnzJçví, fváVr, ÅvíçJçvír Jí BrdNL 
nvçJrVVr PrHnNÅNr dP ZöÖNç, ví ñçVÖävÖV 
ndçävíRJBr PrRBêòVr BjBírVV dJçzBçBròvá 
pBpärvíJêBí, BpTn rJçRBïBrêBb Nç VçJrê 
nNÅ$ VrxzNÖ XvpÖV nP tvjP vç Vç nNÅ BçJí ví 
dJBrò dP ZäBêrN: Apr evFVr vç ZöÖBb Nç 
nBçFBçNrJçvír Jí DvXvç PräçJBX ÖvíçDJçvír, 
BpTn$ yJräJdvÖäNV äörVr öçP$ BÉBòJBXrJçr 

ví fBíBòvíBb DBLnBLFV TvjvávíçHrJçP dP 
LVrNç rvç BÉBòJXvíRJBr nP dçBdvá:

 qBZòBr BtZBçfV ÖäJjbvínP, äVJLJçòV 
òBvÖVr nNÅ ÅvíçJçvír áçBp tçÅvj AÖävíbvp 
evFVr$ d’PXXBç BçBçxBFvçb dBnò, BnzJçvír, 
ÅvíçJçvír, fváVr, bBÉJçvír, BrdNL nvçJrVVr 
PrHnNÅNr ZöÖvj hBpr, Jí ñçVÖävÖV 
ndçävíRJBr PrRBêòVr BjBírVV dJçzBçBròvá 
pBpärvívj ádBpvíRVír: UÖd fVnB$ dçBdN 
XJLvírJçví JçJívpRvá dP fBrFxNç áJçrBäBr 
nNÅ BjöRvj ñçVÖävÖV DvXvç BtBdJçärJçvír 
áçBp: «IÖ hJL Åvíçvá dP ndçäJn,– d'PÖNç 
ováfBrrNÖ mdçäVx,– DBpê zVäV FBp 
nNdP vç VrhnN BÉBÅ N: Ar hJL dçBdvá 
Jí Ñ. evFVvá zVäV ndçäN»: cçBdP$ LäVx, 
DVíçJjBêvíêVx pBädvíRVír vírV: qvprzNÖ BX 
Ñ. evFívpr dçBdP nJjòV Jí BzBdBrvíRJBr 
BnNr ÖJçn zVäV BpçN, nBòçN, DVíçJjBêrN, 
Jí PrHfBdBÉBdP$ LBçHBçN BÖävíBbBpVr 
trvçfrJçví BrdvjvzäJXV zBçFJírJçvá: Apv#, 
Ñ. evFívpr dçBdP dP nBòçN ÖVçär ví fvFVr, 
Jí LBpr AÖävíbvp DrBdBçBr dP HBçhrN: 
UrxzNÖ BÉBíöäJBr êöjP bBjVdrJçví RN 
DvpÖJçví RJçRJçvír áçBp BçJíVr êvXòP dP 
DVíçJjBêrN, BprzNÖ BX nBòvíç ÖçäJçví nNÅ 
AÖävíBb zVäV DrBdV Jí BÉBòVrvíRJBr 
ví trvçfòV zBçFJírJçvá rJçFvçbN Brvrê 
BnDvjÅ NvíRJBr áçBp: AÖvç fBnBç N vç 
PrHfBrçBzNÖ IdJjJêVr ndçävíRVírrJçr 
ví hJÉrBHçvíRVírrJçP yJräJdvÖäNV dBn 
evFJFBXÖäJBr äörVr dP dBäBçN, LBrvrò 
áJçBrvçvF fBíBäòV ví fvFJdBr DBçhç dJBròV 
nP BÉBÅrvçHJXví, DBçvíRJBnD Jí trvçfrJçvá 
XJêvír: uçváfJäJí Ñ. evFV#r N vç JdJjJêívp 
fvFJívç zNäòJçP dP XçBêrN, d'BnDvjÅBêrN:

 yJräJdvÖäNV äörVr, Ñ. evFívpr LJjvínvá$ 
JdJjJêívp fBÖäBänBr Jí òçVÖävrNBdBr 
BÉBòJXvíRJBr ÖdVLDP dP HçvíNç: AÉBòJBXrJç 
Jí BtBdJçärJç$ áJçrBäBr nNÅ, nVBÖrBdBr 
ví dJHçvrBêJBX BjöRòvá, ñçVÖävÖV VçJrê 
ävíBb ZvÖävínVr fBnBhBpr$ JçD dP ÖzBÖNVr 
ví d'BdrdBXNVr Ñ. evFívpr EBXvíÖäP, Ar dçBdN 
XJLvírJçví rnBr pBpärvíJêBí Jí Brvrê áçBp 
fBrFxJêBí: uí fJäBFBp DvXvç TBnBrBdrJçvír 
Jí HBçJçvír PrRBêòVr, JçD òçVÖävrJBrJçP rvpr 
fBíBäòvá fBnBZnDvíJêBr, dçêBr VçJrê nNÅ 

euEIEAWuëÑâ
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LFBX ñçVÖävÖP$ Ñ. evFívpr rJçFvçbvíRJBnD: 
ÜJçrBäBr nNÅ$ BÉBòJBXrJçP Ñ. evFívpr 
fJjvínvá áJçBrvçvF fBíBäòV ví trvçfòV XvpÖvá 
rJçRBïBrêvíJêBr: ApXJíÖ Brvrò AÖävíbnN 
XòvíBb xNVr: ñçVÖävÖ VçJrê nNÅ dP DrBdNç ví 
VçJrê nVÅvêBí dP FvçbNç: YJjl, BrLNr, ädBç, 
áBZdvä Jí VçJrê BÉBÅrvçHP dvçÖrêvíêBb 
BtBdJçärJçP$ JçdrBpVr BrHVnBHçJXV 
LöçvíRJBnD dP LVrvíNVr: Ñ. evFívpr dçBdP 
dJçzBçBrBïvZBb ví zBpbBÉBdJçzBb Nç 
Brvrê BnDvjÅ NvíRVírP, Jí BíJäBçBrVr 
ádBpvíRJBr dP LVrvívçBFçNç: AprvífJäJí Ñ. 
evFVr Vç rJçdBpvíRJBnD HBçhBí rJçtrxVx ví 
nZVRBçVx vpT, dJrHBrBçBç Jí dJrHBrBêrvj 
dçBd, VnBÖävíRJBr ví FVävíRJBr BjDVíç, 
BÖävíBbBpVr ltnBçävíRVírrJçvír ví dBnòVr 
nJdrVx, trvçfrJçví DBtZVx, Jí AÖävíbvp 
zBädJçVr êvXòP Jjvj nJç näòJçr ví fvFVrJçP 
JçdçBívçNr JçdrBpVrP BÉBÅrvçHvj:

 AÖävíbvp Ñ. evFVr dP nZVRBçN 
ví dP LöçBêrN Öçävá DJdJBXrJçP Jí 
dBnòvá ädBçrJçP: eBíBäòvá dP pvíÖBHçN 
pvíÖBfBärJçP: ÜäBrFrJçN Jí ïvçhvíRVírrJçN 
fJÉví dP zBfN DvXvç VçJr BzBíVrvjrJçP: 
U áJçÅvp Ñ. evFVr JdJjJêívp BrHBnrJçvír 
nVÅJí Jjvj Bpr BròBdäJXV dBzr N, vç 
ÖçäJçr ví fvFVrJçP JjDBpçvíRJBr LFBêvínvá 
Jí bBÉBpvíRJBr vFVvá VçBçví dP LöHN: 
uçváfJäJí Ar JdJjJêívp BrHBnrJçvír nVÅJí 
BräJÖBrBXV Bpr dBzr N$ vç LBrvrò BnNròP 
dP nVBêrN Brfvír BçBçVx JçdrBívç eöç: 
Ií áJçÅBzNÖ Ñ. evFVr AÖävíbvp ZöÖòVr, 
dBnòVr Jí pBpärvíRJBr pvítBçBçr N: Qvj 
BpÖöç BX BpH rvpr evFVr nJç nNÅ DrBdV, 
dJçzBçBrBïvZN Jí BpXBdJçzN nJç 
dJBròP, vç PXXBrò PräçJBX BröRrJç 
AÖävíbvp hJÉòVr nNÅ$ Vç dBnòP 
Jí ZöÖòJçP FvçbBHçJXví, Vç 

trvçfrJçvá LBçHBçvíJXví, VnBÖävíRJBnD ví 
FVävíRJBnD XJêvíJXvá$ BtZBçfVr pBjRJXví Jí 
ïvíRBêrJXví ñçVÖävÖV öçfrJBX fBLBçBnJBp 
RBFBívçvíRVírP:

 eBíBäBXvá BÉBòJBXrJçví ïvçhBÉvíRJBr, 
dçdrJ#rò nJç DvXvç ÖçDBLBr fBpçJçvír 
BjJçÖP. 
«u#á AÖävíbvp ltnBçVä Ñ. evFV, VrxzNÖ vç 
BÉBòJBXrJçvír áçBp VÅrJXvá fBrFxJêBç, 
Brvrò PnzJêVr dJrHBrBçBç Jí dJrHBrBêrvj 
BpH fvíçP, BpÖöç nJ#LV BX, v#á âNç, òví BpH 
VnBÖävíRJBr DBTBdNH PnzJX ävíç Brfvír 
vjvçnvíRJBrH fBnJnBä: mJç nNÅNr nBòçN# 
nJjòV BzBdBrVx bBrç ntvítP, Jí fBFêv#íç 
nJLV ïBÉòV XvíÖBívç rvç LFJÖäP»:

mVíÉvr ÜçH. AKqUcIAq
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ÜcAouëQUëq

 Վերոնշեալ Ñ³Ù³ñÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÏÁ ï»ëÝ»Ýù 
Հá·»·³ÉáõëïÇ ËáëïáõÙÁ »õ î¿ñ ÚÇëáõëÇ íÏ³Ý 
ÁÉÉ³Éáõ Û³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÇõÝÁ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ, ëÏë»Éáí 
ºñáõë³Õ¿Ù¿Ý áõ ï³ñ³Íáõ»Éáí ³ÙμáÕç ³ßË³ñÑÁ: 
Որովհետեւ՝ աé³Ýó êáõñμ Ðá·ÇÇÝ ½ûñáõÃ»³Ý, Ï³ñ»ÉÇ 
ã¿ íÏ³Û»É: ²ÝÓÇ ÙÁ íÏ³ÛáõÃÇõÝÁ ÑÇÙÝáõ³Í ÏÿÁÉÉ³Û 
×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ ·ÇïÝ³ÉáõÝ »õ Û³Ûï³ñ³ñ»ÉáõÝ Ù¿ç, »õ 
á՜ã Ã¿ ÑÇÙÝáõ³Í Ï³ëÏ³ÍÝ»ñáõ íñ³Û:
 ²é³çÇÝ ¹³ñáõ »Ï»Õ»óÇÝ կազմողները ×³Ýãó³Ý 
î¿ñ ÚÇëáõëÁ, Ñ³õ³ï³óÇÝ ³Ýáñ ³ëïáõ³ÍáõÃ»³Ý, 
·Çï³Ïó»ó³Ý Ã¿ ³Ý ÷áË»ó Çñ»Ýó ³ÝÓÝ³Ï»¹ñáÝ 
Ï»³Ýù»ñÁ, áõ ¹³ñÓ³Ý քñÇëïáë³Ï»¹ñáÝ ³ÝÓ»ñ, եւ 
êáõñμ Ðá·Çáí É»óáõ³Í áõ ½ûñ³ó³Í՝ í»ñ³Íáõ»ó³Ý 
ÚÇëáõë øñÇëïáëáí Ýáñ ³ñ³ñ³ÍÝ»ñáõ, »õ ëÏë³Ý 
íÏ³Û»Éª §×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ¦:
 ²é³çÇÝ ¹³ñáõ »Ï»Õ»óÇÝ Ñ³Õáñ¹»ó §´³ñÇ Èáõñ¦Á 
Û³Ý¹·ÝáõÃ»³Ùμ »õ Ñ³ëï³ïûñ¿Ý: êÇÙáÝ ä»ïñáë, áñ 

Ý³Ë³å¿ë áõñ³ó³õ î¿ñ ÚÇëáõëÁ, ëÏë³õ ù³ñá½»É ³ÝáÝó՝ 
áñáÝù Ë³ã»óÇÝ Çñ î¿ñÁ: ºñμ Çñ Ï»³ÝùÁ íï³Ý·Ç Ù¿ç 
¿ñ, ³é³Ýó Ûáõë³Ñ³ï»Éáõ ·Ý³ó »õ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõÝ 
Ñ»ï ³ÕûÃ»ó, áñå¿ë½Ç Û³Ý¹·ÝáõÃ»³Ùμ »õ ù³çáõÃ»³Ùμ 
ù³ñá½¿ áõ տարածէ ²ëïáõÍáÛ ËûëùÁ (¶áñÍù 4. 31):
 ²é³çÇÝ ¹³ñáõ »Ï»Õ»óÇÝ å³ïñ³ëï ¿ñ ½áÑáõ»Éáõ՝ 
íÏ³Û»Éáõ Ñ³Ù³ñ î¿ñ ÚÇëáõëÁ: ÚáõÝ³ñ¿Ý μÝ³·ñÇÝ Ù¿ç 
§íÏ³Û»É¦ »õ §Ý³Ñ³ï³ÏáõÇÉ¦ ÝáÛÝ μ³é»ñÝ »Ý: ²ÛëÇÝùÝ 
íÏ³Ý å³ïñ³ëï ÁÉÉ³Éáõ ¿ Ý³Ñ³ï³ÏáõÃ»³Ý:
 ìÏ³Û ÁÉÉ³É ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ Ñ³õ³ï³ñÇÙ ÁÉÉ³É ÇÝã áñ 
³É ÁÉÉ³Û ³ñÅ¿ùÁ: ²é³çÇÝ ¹³ñáõ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ 
Ñ³õ³ï³ñÇÙ »Õ³Ý î¿ñ ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ՝ ÝáÛÝÇëÏ՝ 
Ý³Ñ³ï³Ïáõ»Éáí: Եթէ մեր ազգին պատմութիւնը 
սերտելու ըլլանք, պիտի տեսնենք թէ հ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ 
½³õ³ÏÝ»ñÁ Ý³Ñ³ï³Ïáõ»ó³Ý՝ å³Ñ»Éáõ Ñ³մ³ñ 
ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý Ñ³õ³ïùÁ: ìÏ³Ûª ì³ñ¹³Ý³ÝóÁ, 
²åñÇÉ 24-Á.։

(Evçbò 1. 6-8)

Ií BnNr VçVdvír$ WvíÖrJBdP ïvòçVd$
cP XBêrN nBpçVdr Vç fBçêvínrJçvá.
«Urxv?í d’vítBrBp,– d’PÖN,– Vn fBpçVd».
mBpçP dP ÅBrBp JçJíVX BrZÉvá.
 CBpê JçD nVrBd N, JçD dví FBp FVtJç,
 mvíRVr nNÅ BxòNr$ RBïVr fJjJjrJç:

ArêBr BnVÖrJç, äBçVrJç BrêBr.
GBHçBb N fVnB HVäJX fvçVLvr.
AnvíÖrvpr áPçBp$ xPdBp v#x nNd hBpr.
cvçÖPíB!b N rB, nJÉBb N fJÉvír.
 mVBpr dBRvFVr dP HVäN lBnDBr$
 uíÖdVê rB FPrBê Bpr áJçÅVr BrFBn:

uí rB nVtä dví XBp: GNnòP rPíBjdvä$
c’PÖN. «QPtvíBÉ nBpç, Hvír zVäV nJÉrVÖ».
eBnDvíçV dBrxJê vçHVòr VçJr nöä.
KvíçêJê. «yVä’ JçRBn, xPnvÉrB#ò LVÖ»:
 «mBpçV!d v?íç», PÖVr$ BxòJçvá äBçäBn.
 «gJç fBpçVdr»,– PÖBí,– «FPärJXví d’JçRBn»:

IçdVrr N dBzvpä, vÖdV Jr BçäJç,
âVçJç N xvçÖ HVr DvpçP áBçHJçvír.
mBpçP nBrdBnBçH$ vçRvê nNÅ rPÖäJç$
cP nBrN ví nJçR dP rBpV fJÉvír.
 cP HVäN JçdBç RN nNdP dví FB?p.
 evçVLvrV áçBp$ HJÉ DVb nP xPdBp:

eJÉví Nç FBêBb VçJr BnvíÖVr.
EPçBb Nç. «EBçrBr dví FBn BrzBälBÉ».
Uç Jçdví vçHVò$ ÜBçHVdr ví WvíÖVr
möç FVçd dP rJävíVr$ fPçlvíBròvá n’BrlBÉ:
 CBpê d’BrêrVr öçJç, BnBÉP dví FBp.
 evçVLvrV áçBp$ HJÉ DVb nP xPdBp:

c’PÖJr RN fJÉvír$ fvírhòV nNÅ N mBf.
cP nJÉrVr nBçHVd, dvpÖJçr Jr FJçV.
ÑJí rBZBLFBêvín n’vírV rB fVnB.
Axò dP nPRBFrV, ÖVçä dP FBXBçV.
 AçHJöò BnvíÖVrr$ JçDJò zVäV FB?p:
 evçVLvrV áçBp$ HJÉ DVb nP xPdBp:

cBçBzJä ÜçH. âMå-ÑAeAcIAq

CAqAÑâIiaAcAq

ÑyAÑuëmO
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AÇAñUqU mAoåO
 AtZBçfV DvXvç òBjBòBdVçR JçdVçrJçvír 
nNÅ$ nBpçvíRJBr ZvçfvíçHP Jí nöç vírJêBb HJçr 
ví BLHJêvíRVírP lBrxêvíBb Jí rvíVçBFvçbvíBb 
Jr VíçBpBävíd äörvá: OrHfBrçBzNÖ FBçrBr 
BnVÖrJçvír, mBçäV BÉBÅVr cVçBdVNr nVrxJí 
ovírVÖV áJçÅVr cVçBdVr$ TvjvávíçHrJç öç nP 
hörBb Jr VçJrê nBpçJçvír:
 eVíÖVÖBpVr AnJçVdBpV Jí dBçF nP BpX 
áBpçJçví nNÅ$ BnNr äBçV mBpVÖV JçdçvçH 
cVçBdVr «mBpçJçví ôç» rtBrBdvíBb N, Jí DvXvç 

JdJjJêVrJçvír nNÅ nBÖrBívç zBtäBnvírò dP 
dBäBçvíV ví pBçFBrò d’PrbBpvíV nBpçJçvír: 
eBpBÖäBrV eBrçBzJävíRVírP 1995 RvíBdBrNr 
V áJç Vç zBtäörBdBr äörJçví tBçòVr AzçVX 
7 fÉxBdBb N «mBpçvíRJBr Jí EJjJêdvíRJBr 
ôç»:
 möç HJçr ví BLHJêvíRVírP fLöç Jr 
PräBrVòVr nNÅ: Ií òBrV vç BLF nP PräBrVòrJçN 
DBjdBêBb BnDvjÅvíRVír nPr N, nBpçJç 
vçvtBzNÖ DBZävçvt HJç nP dP ZBjBr BLFJçví 

 Հայ ազգի զաւակներուն հաւատքի հունտերը 
ցանուած էին Թադէոսի եւ Բարթողիմէոսի միջոցաւ, 
որոնք ÏÁ ÝÏ³ïáõÇÝ ³é³çÇÝ ³é³ù»³ÉÝ»ñÁ՝ áñ 
Ð³Û³ëï³Ý ·³óÇÝ, քարոզեցին եւ íÏ³Û»óÇÝ î¿ñ 
ÚÇëáõë øñÇëïáëÁ ու Ý³Ñ³ï³Ïáõ»ó³Ý: Անոնք երբ 
44 ÃáõÇÝ Ð³Û³ëï³Ý հասաÝ, ÅáÕáíáõñ¹Á Ñ»Ã³Ýáë 
¿ñ: øաջաբար ք³ñá½»óÇÝ, ã³ñã³ñáõ»ó³Ý »õ 
Ý³Ñ³ï³Ïáõ»ó³Ý 66 ÃáõÇÝ: Այսինքն անոնք íÏ³Û»óÇÝ 
ÚÇëáõë øñÇëïáëÁ ÝáÛÝÇëÏ Çñ»Ýó Ï»³ÝùերÁ ½áÑ»Éáí:
 ²Ûëûñ, ÙÇÝã կ’ապրինք 21-ñ¹ ¹³ñáõÝ Ù¿ç, ³Ûë 
“½³ñ·³ó³Í” ·Çï³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇÝ Ù¿ç, եկէ՛ք անկեղծ 
ըլլանք եւ անձնաքննութեամբ՝ հարց տանք.
 Ի՞նչ íÇ×³ÏÇ Ù¿ç է ºÏ»Õ»óÇÝ (հաւատացեալնեու 
խումբը)։
 Ի՞նչ íÇ×³ÏÇ Ù¿ç ¿ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÁ։ ìÏ³Ûá±Õ է, թէ 
áã: 
 ºÃ¿ íÏ³ÛáÕ »Ï»Õ»óÇ »Ýù, կամ վկայող 
հաւատացեալ, կը նշանակէ որ մեր μ³ñÓñ³·áÛÝ 
Ýå³ï³ÏÁ եւ առաքելութիւնն է՝ íÏ³Û»É î¿ñ ÚÇëáõë 
øñÇëïáëÁ μáÉáñÇÝ: ÆÝãá±õ…։ àñáíÑ»ï»õ՝ ºÏ»Õ»óÇÝ 
կամ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÁ Ñ³õ³ï³ñÇÙ ¿ իր Տէրոջ՝ ÚÇëáõë 
ՔրիստոսÇ »õ անոր ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ: 
  î¿ñ ÚÇëáõë ãÁë³õ՝ ÇÝÍÇ՜ Ñ³õ³ï³ó¿ù, մարդոց 
հանդէպ անտարբե՛ր եղէք áõ Ñ³Ý·Ç՜ëï ùÝ³ó¿ù եւ 
բնաւ ÙÇ՜ վկայէք, ապա յաղթական կեանք պիտի 
ապրիք ու յաւիտենական կեանք պիտի ունենաք:
 Մեր Տէրը Áë³õ. §¶³ó¿՜ù μáÉáñ ³½·»ñÁ 
³ß³Ï»ñï»ó¿ù, ÙÏñï»ó¿՜ù ½³ÝáÝù Û³ÝáõÝ Ðûñ »õ àñ¹õáÛ 
»õ Ðá·õáÛÝ êñμáÛ: êáñí»óáõó¿՜ù ³ÝáÝó áñ ³ÛÝ μáÉáñ 
μ³Ý»ñÁ å³Ñ»Ýª ÇÝã áñ »ë Ó»½Ç å³ïáõÇñ»óÇ: ²Ñ³՜ 
³Ù¿Ý ûñ »ë Ó»½Ç Ñ»ï »Ù, ÙÇÝã»õ ³ßË³ñÑÇë í»ñçÁ¦ – 
Մատթ. 28. 20։
 ²՜Ûë ¿ ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý վկայութիւնը եւ 
աé³ù»ÉáõÃÇõÝÁ:
 ºñμ ³é³çÇÝ ¹³ñáõ »Ï»Õ»óÇÇÝ Ý³ÛÇÝù 
¶áñÍù ²é³ù»Éáó ·ñùÇÝ Ù¿ç, ÏÁ ï»ëÝ»Ýù áñ ³Ûë 
պատասխանատուութիւն - å³ñï³õáñáõÃÇõÝÁ ß³ï 

ÉáõñçÇ ³éÝáõ³Í ¿ñ: ²Ûë å³ï×³é³õ ¿ñ áñ 
³é³ù»³ÉÝ»ñ ³ßË³ñÑÇ ãáñë ÏáÕÙ»ñÁ ·³óÇÝ íÏ³Û»Éáõ 
Յարուցեալ ÚÇëáõë øñÇëïáëÁ: Ð³Û³ëï³Ý ·³óÇÝ 
ó³Ý»Éáõ ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý Ñ³õ³ïùÁ, íÏ³Û»Éáõ ÚÇëáõë 
øñÇëïáëÁ։ ²ñ¹ÇõÝùÁ եղաւ Ý³Ñ³ï³ÏáõÃÇõÝ, ë³Ï³ÛÝ 
Ñ³Û ³½·Á, å»ïáõÃÇõÝÁ å³ßïûÝ³å¿ë ÁÝ¹áõÝ»ó 
քրիստոն¿ութիւնը áñå¿ë å»ï³Ï³Ý ÏñûÝù:
 ÆëÏ »Ã¿ ºÏ»Õ»óÇÝ Ï³Ù Ñ³õ³ï³ó»³ÉÁ íÏ³ÛáÕ 
ã¿, ÑáÝ íï³Ý·³õáñ Ï³óáõÃÇõÝ ÏÁ ëï»ÕÍáõÇ, 
որովհետեւ ան կ’ապրի ինքնամփոփ, ինքնագոհ 
եւ անձնակեդրոն կեանք մը։ Եւ այդ պատճառաւ 
ամէն ÇÝã μÝ³Ï³Ý ÏÁ ÃáõÇ áõ ÝáÛÝÇëÏ êáõñμ Ðá·ÇÇÝ 
Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ Ï³ëÏ³ÍÇ ï³Ï Ï’ÁÉÉ³Û, ³ÛÝ ÇÙ³ëïáí 
áñ ³õ³Ý¹áõÃÇõÝ ÙÁ ÏÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÇ եկեղեցիներէն 
ներս եւ կամ հաւատացեալի կեանքէն ներս՝ ³é³Ýó 
Ýå³ï³ÏÇ, առաքելութեան »õ ï»ëÇÉùÇ:
 ºÏ»Õ»óÇÝ, Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõ ËáõÙμÁ, հա-
ւատացեալը Ï³Ýãáõ³Í ¿ íÏ³Û»Éáõ Տէր ÚÇëáõë 
øñÇëïáëÁ μáÉáñ Ù³ñ¹Ï³Ýó, ëÏë»Éáí ³ÝÙÇç³Ï³Ý 
ßñç³Ý³Ï¿Ý եւ շրջապատէն: Սակայն հիմնական 
հարցը այն է թէ ³é³Ýó ³ÝÓÝ³å¿ë ×³ÝãÝ³Éáõ Տէր 
Յիսուս Քրիստոսը »õ ³é³Ýó անոր êáõñμ Ðá·ÇÇÝ 
Ý»ñ·áñÍáõÃ»³Ý՝ ã»Ýù ÏñÝ³ñ íÏ³Û»É։ §´³Ûó êáõñμ 
Հոգիին Ó»ñ íñ³Û »Ï³Í ³ï»ÝÁ ½ûñáõÃÇõÝ åÇïÇ ³éÝ¿ù 
áõ ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ íÏ³Ý»ñ åÇïÇ ÁÉÉ³ù ºñáõë³Õ¿ÙÇ Ù¿ç 
»õ μáÉáñ Ðñ¿³ëï³ÝÇ áõ ê³Ù³ñÇ³ÛÇ Ù¿ç, եõ ÙÇÝã»õ 
»ñÏñÇÝ Í³Ûñ»ñÁ¦ – ¶áñÍù 1. 8:
 Հաւատացեալին մնայուն մարտահրաւէրներէն 
մէկն է վկայութիւնը։ Վկայել Տէր Յիսուս Քրիստոսը 
խօսքով, գործով եւ ապրելակերպով։ Թող Տէրը 
շնորհք ընէ ապրելու վկայութեան 
կեանքը, եւ ա՛յս հաւատքով 
ու յանձնառութեամբ տօնենք 
Հոգեգալուստը։ Ամէն։

ÜJç. ÑJçvD k. mcåâUwIAq
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dJBròVr nNÅ$ HçBdBr dBn TZäBdBr VnBÖävá: 
mB#pçr N BÉBÅVr víÖvíêVxP$ dJBròV BÉBÅVr 
HzçvêP Jjvj PräBrVòVr nNÅ: ôçVrBdrJçví 
BÉBÅVrP Jí BnJrNr BLHJêVdP nö#ç öçVrBdr N: 
mBrvídP BÉBÅVr BrFBn nö#ç BxòJçvír nNÅ dP 
rBpV, Brv#ç HNnòP dP äJÖrN, Brv#ç hBprP dP XÖN 
ví Brv#ç tJtäJçP d’öçVrBdN: Arvç rdBçBFVçr ví 
DrBívçvíRVírP vçJíN DBrN BíJXV dP HçvtnvíVr 
nBrvídVr näòVr áçBp Jí víjjvíRVír dví äBr 
Brvç dJBròVr: mBpçP nBrvídVr FXvíZr N, Brvç 
fBnBç dP ZvçfV. ÖVçär N, Brvç fBnBç dP 
LFBp. hJÉòr N, Brvç fBnBç dP FvçbN: möç 
hBprP nBrvídVr rvíBFr N:
 ApÖäJj BrfçBTJtä N dBçJívç fBÖäBävín 
nP PrJX, RN nBpçvíRVírP ÖvÖd ûVLVòBdBr 
FvpvíRVír nP xN, BpX BÖävíBbBpVr áÖJn dvxvín: 
ApXBzNÖ, dJrHBrBdBr Jí nBçHdBpVr dJBròVr 
nNÅ DrBLHV Jí DrBZöÖBdBr fBnBrnBr 
pBädBrVtJç dBr: ArBÖvírrJçr BX$ nBçHvê 
zNÖ$ ÖVçvp, fvFBbvíRJBr Jí FvíçFvíçBròV 
DrBLHP vírVr: Arvrò BX dJBròV Frvá VçJrê 
JçBZBrJçvír zBtäzBrvíRJBr Jí DBçöçvíRJBr 
rvíVçvíBb Jr: yBäçBÖä Jr VçJrê dJBròP 
LvfJXví VçJrê hBFJçvír fBnBç: 
 ÑBdBpr, nBçHdBpVr dJBròVr nNÅ, nBpçvíRVírP 
dP LBrBLBrvíV Vç HBÖäVBçBdxBdBr HJçvá Jí 
BÉBòJXvíRJBnD: mBpçP dvxvíBb N v#x nVBpr 
brvírH Jí ÖrvírH äBXví Vç LBídVr, BpX rBJí 
LBpr dçRJXví Jí HBÖäVBçBdJXví:
 AçH, Vç DrBLHBdBr ÖNçNr Jí fvFBbvíRJrNr 
LBä, BÉBòVrV nBpçP dP LBrBLBrvíV Vç ÅBnDBb 
HBÖäVBçBdvíRJBnD: mBrvíd nP tBä DBr dP 
ÖvçáV Vç tçÅBzBäNr, DBpê Vç nöç bvírdJçvír 
òvá Vç BÉBb HBÖäVBçBdvíRVírP VçJr fJä dP 
äBrV nVrxJí Vç nBfP: möç nP pVtBäBdP dP 
nZVRBçN ví dP òBÅBXJçN LVrò: îvçhvíRJBr 
TBnBrBd dP LFvítBêrN Jí dP LöçBêrN LVrò:
 ApÖ BtZBçfVr nNÅ xdBp ÖVçvp 
BçäBpBpävíRVír nP$ vç dBçJrBp DBjHBävíVX 
nBpçBdBr ÖVçvpr fJä: AÉBòVrV nöç nP ÖNçP 
BrzBçäJXV N, BrïvïvZ Jí BrnJÉ N: ÑVçvp 
DvXvç äJÖBdrJçP dçrBr zBçBFBrJçví DJçvínvá 
rvíBLVX, xòBrBX, BrNBrBX. DBpê BÉBòVrV 
nöç nP ÖNçP JçDJò xV ïvZvíVç, ïvpR xN RN 
Vç LBíBdP vçxB#ï rdBçBFçvá áBäRBçBrBp, 
BpXBÖJçV ví JjbBrV:
 AÉBòVrV nöç nP fBíBäòP Vç LBídVr fBnBç 
BrHçHvíJXV N, Brvç fBnDJçvíRVírP BrÖBfnBr N, 
Brvç pvpÖP BrDJdBrJXV N: mJç BrnBfr FçBFNä 
Jí òBjBòBdBr FvçbVx AíJäVÖ AfBçvrJBr 
BçHBçöçNr HVäJX dví äBp. «ArdBZ DvXvç 
fBrFBnBròrJçVê, BrfBäBdBr VçBívíròrJçVê, 
öçNròrJçVê, DBçvpBdBr fBÖdBêvjvíRVírVê, 

nBpçP Vç LBíBdV JçÅBrdvíRVírr N ïräÉvín 
BtZBçfvín, dBäBçJBX, FJjJêVd JçÅBrdvíRVírP, 
vçzVÖVr nVBpr rB FVäN JçBLJX: u#x vò Jí 
vxVrx xV dBçvj fJçòJX rçB BpÖ FJçBFvpr VjhP. 
vçváfJäJí rB nBpç N Jí rçB BÉBÅ nJjBívç Jr 
DvXvç rçBrò, vçvrò Vç ÖVçJXVrJçV HTDBZävíRJBr 
zBälBÉ Jr fBrHVÖBrvín, RNdvíL BdBnBp»:
 AçHBçJí BÉBòVrV nöç ÖNçP B#prxBï fLöç 
N, vç Brvç BÉÅJí dBnòP dP ZvrBçfV, dVçòP dP 
xòBrBp, dJBròP dP ïvZvíV: ArrnBr Jr Brvç 
ÖNçr ví ÖVçäP, Brvç rdBçBFVçr ví dJBròP: 
Ar BÉBÅVr öçVrBdP Jí áJçÅVr pVtBäBdr N Vç 
LBídVr:
 oVçBíV$ nJb ví DBZävçvt N nöç nP HJçP 
Vç äBr Jí Vç zBädBrBb PrdJçvíRJBr nNÅ, Vç 
BLFVr ví nBçHdvíRJBr nNÅ: U Lvíç xN PÖvíBb. 
«Apr hJÉòJçP vç öçöçvêP dP tBçTJr, BtZBçfP 
dP tBçTJr»: Uçöò, nöç «ädBç» hJÉòJçvír nNÅ N 
lBdBäBFVçP J#í BLFVr, J#í BtZBçfVr: mB#pçr 
N Vç LBíBdrJçví rdBçBFçVr HBçDVrP: mB#pçr 
N Brvrê fvFVrJçví fvjVr ÖJçnrBêBrP: mB#pçr 
N Vç LBíBdrJçví lBdBäBFçVr, Jí víçJnr rBJí 
nBçHdvíRJBr lBdBäBFçVr fJä ZBjêvj NBdP, 
vçvír tVrBbP v#x vò dçrBp òBrHJX, Jí vçvír 
òBrHBbP v#x vò dçrBp áJçBtVrJX: 
 AÉBòVrV nBpçP V áBjvíê nBÖrBívç BçTNò 
ví rtBrBdvíRVír ÖäBêBb N fBp TvjvávíçHV 
dJBròVr nNÅ: mJç BLFBpVr ÖçDvíRVírrJçvír 
Jí BçTNòrJçvír nNÅ VÖd «nBpç» DBÉP pBävíd 
dBçJívçvíRVír vírJêBb N: U Lvíç xN vç nJç 
fBp XJLvír nJLV fBnBç «mBpç XJLví» N, 
fBp JdJjJêVr$ «mBpç JdJjJêV» N, nJç fBp 
DrBtZBçfP$ «mBpç eBpBÖäBr»:
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 Մարգարէական գիրքերը Աստուածաշունչին 
մէջ լեցուն են տեսիլքներով, որոնք կրնան նոյնիսկ 
սահմռկեցուցիչ տրամադրութիւններ եւ մթնոլորտ 
ստեղծել։ Տակաւին ի՛նչ խօսք Աստուածաշունչի 
Յայտնութիւն Յովհաննու գիրքին մասին, որ կը 
բնութագրէ «աշխարհի վերջը», ինչպէս որ մեր 
պատանեկան տարիներուն վարժ էին սորվեցնելու 
մեզի։ Մարգարէական գիրքերը կը խօսին գալիք 
օրերու հաշուոյն եւ թէ ինչպէս կը բացատրուի Տէրոջ 
մեծ օրը՝ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, որ կրնայ 
մօտ ըլլալ։ 
 Ինչպէ՞ս հասկնալու ենք «մօտ է» թուարկումը։ 
Մօտի հասկացողութիւնը կրնայ յարաբերական 
ըլլալ՝ տեսութեամբ եւ բացատրութեամբ։ Այս 
իմաստով Սոփոնիա Մարգարէն, որ ապրած էր 
Յուդայի Յովսիա թագաւորի օրերուն (Ն.Ք. 640-609), 
ամենէն շատ ի՛նք արձանագրած է թէ «Տէրոջ մեծ 
օրը մօտ է» – Սոփ. 1. 7։ Մարգարէական գիրքերուն 
մէջ կը խօսուի ո՛չ միայն Տէրոջ օրուան մասին, 
այլ նաեւ այն բոլոր իրադարձութիւններուն եւ 
իրավիճակներուն՝ որոնց մէջ աշխարհ կ’ապրի 
ներկայիս։ Այդ ապրուած իրականութիւններու 
նկարագրականներէն են «նեղութեան ու տառա-
պանքի» եւ «կործանումի, աւերումի, խաւարի 
ու մէգի» օրերը (Սոփ. 1. 15)։ Արդեօք այս 
իրավիճակները դիտելո՞ւ ենք միայն որպէս 
ապագայի տեսութիւններ, թէ առնչելու ենք զանոնք 
ներկայի մեր ապրած օրերուն եւ կեանքերուն հետ։
 Պօղոս Առաքեալ Թեսաղոնիկեցիներու իր 
Նամակին մէջ կ’ըսէ. «Այն ժամերուն եւ 
ժամանակներուն համար՝ պէտք չէ բան մը գրել 

ձեզի» – Ա. Թես. 5. 1։ «Ժամ»-ին յունարէն բնագիրը 
«chronos» է, որ կը բացատրուի որպէս ժամացոյցի 
ժամ։ Իսկ «ժամանակ»-ին համար գործածուած 
է «kairos» եզրը, որ կը նշանակէ մասնաւոր կամ 
իւրայատուկ ժամանակաշրջան։ Պօղոս Առաքեալ 
«Տէրոջ մեծ օրը մօտ է» արտայայտութիւնը կը 
համեմատէ ժամի եւ ժամանակի հետ, մանաւանդ 
երբ կ’ը՚սէ. «Պէտք չէ ձեզի բան մը գրել»։ 
 Պօղոս Առաքեալ ապա կը յստակացնէ իր 
միտքը՝ ըսելով. «Տէրոջ օրը գիշերուան գողի պէս 
պիտի հասնի» – Ա. Թես. 5. 2։ «Գիշեր»ը՝ ըստ Պօղոս 
Առաքեալին, եւ «մօտ»ը՝ ըստ Սոփոնիա Մարգարէին, 
չունին ժամի ու ժամանակի յստակ բնորոշում։ Այս 
կրնայ բացատրուիլ որպէս որեւէ ժամ եւ ժամանակ, 
առանց յստակ բնութագրումի։ Առաքեալը այս 
իմաստով կը քաջալերէ քրիստոնեան՝ որ իր 
ներկան ապրի՝ մտածելով թէ «Տէրոջ օրը մօտ 
է»։ Ան կը բնութագրէ քրիստոնեան, որ անկախ 
տիրող իրավիճակներէն եւ պայմաններէն՝ կ’ապրի 
ներկան առանց երբեք խաւարի մէջ ըլլալու։ 
Այսինքն քրիստոնեան կ’ապրի լոյսի մէջ, նոյնիսկ 
երբ ներկայ կեանքը դժուար է եւ մութ, ու Տէրոջ 
գալը անյստակ եւ անժամանակ։ Պօղոս Առաքեալ 
կը խօսի քրիստոնեային պարտականութեան 
գիտակցութեան մասին. ան ապրելու եւ գործելու է՝ 
երբ նեղութիւն, տագնապ, կործանում եւ աւերում 
կայ։ Դժբախտաբար ներկայ աշխարհին մէջ չեն 
պակսիր նման իրավիճակներ։ Առաքեալը կը 
յորդորէ քրիստոնեան ու եկեղեցին որ չքնանան, 
հապա արթուն եւ զգաստ ըլլան, որպէսզի փրկութիւն 
ստանան։ 

 mBpçJçví ôçvíBr BÉRVí, JçD nJç ÖVçvp 
LFBêvínrJçP dP pBpärJrò nJç Bzçvj nBpçJçvír 
Jí nJç pBçFBròV ví JçBZäBFVävíRJBr 
ävíçòP d’PrbBpJrò nBçnrBzNÖ nJLnN nJdrBb 
nBpçJçvír, JçDJ#ò näBfBr xPrJrò Bpr 
VçvjvíRVírP$ vç VçJrê dJBròvá ví dJrêBjvá 
BÉBòVrV Jí BÖävíBbBáBZ nBpçJçr Jr vç 
BnJrNr BíJXV BçTBrV Jr nJç nJbBçBròVr: ApH 
PräVç HBÖäVBçBdrJçr Jr vç VçJrê dJrBçBç 
HJçr ví BrÅrÅJXV BLHJêvíRVírP RvjvíêBb Jr 

nBçHdBpVr dJBròVr nNÅ Jí öçfrvíRJBr nVÅvê 
HBçhBb Jr nBçHvê:
 oBçFB#rò Jí DVíç zBäV#í DvXvç BÉBòVrV 
nBpçJçvír: 

ÜJç. Gvdä. ÜBfBr 
QuëQUcIAq

«âMåuÄ mIa ôåO môâ M»
«âNçvÅ öçP FVtJçvíBr FvjV zNÖ zVäV fBÖrV»

– A. QJÖ. 5. 2:
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 Մարգարէութիւններուն մէջ գրուածը՝ թէ «Տէրոջ 
օրը մօտ է», եւ Պօղոս Առաքեալին ծանուցումը՝ թէ 
«ՏԷրոջ օրը գիշերուան գողի պէս պիտի հասնի», 
կու գան արդիւնաւորուելու եւ նշանակութիւն 
ստանալու Նոր Կտակարանին «երեք ծառաներու 
առակին» միջոցաւ (Մատթ. 25. 14-30)։ Մարդ 
մը կը կանչէ իր երեք ծառաները՝ օտար երկիր 
մը ճամբորդելէն առաջ։ Այդ ճամբորդութիւնը 
ունի յստակ ժամ ու ժամանակ, յար եւ նման 
Քրիստոսի՝որ խաչուեցաւ, մահացաւ եւ յարեաւ 
մեռելներէն։ Հոս ժամն ու ժամանակը յստակ են։ 
Բայց այն ինչ որ յստակ չէ՝ առակին մէջի մարդուն 
վերադարձն է, որ կը համեմատուի Քրիստոսի եւ 
անոր վերադարձի ժամուն ու ժամանակին հետ։ 
Մեկնելէն առաջ ան իր ծառաներէն մէկուն տուաւ 
հինգ տաղանդ, երկրորդին երկու եւ երրորդին մէկ, 
«ամէն մէկուն իր կարողութեան չափ» – Մատթ. 25. 
15։ Մարդուն փափաքն էր որ իր անոնք աշխատէին 
իրենց կարողութեան եւ տաղանդին համեմատ։ 
Ան վերադարձաւ առանց նախօրոք զգուշացումի. 
վարձատրեց ծառան՝ որ հինգ տաղանդին վրայ 
հինգ մըն ալ աւելցուցած էր, նոյնպէս երկրորդը՝ 
որ երկուքին վրայ աւելցուցած էր ուրիշ երկուք ալ. 
սակայն նախատեց ու պատժեց երրորդը, որովհետեւ 
բա՛ն մը չէր աւելցուցած իր մէկ տաղանդին վրայ։ 
 Իւրաքանչիւրիս հարցումը սա՛ է, թէ ե՛րբ է 
Տէրոջ մեծ օրուան ժամը եւ ժամանակը։ Պէ՞տք 
է սպասել անոր։ Անպայման այո՛, եւ այս է մեր 
քրիստոնէական աստուածաբանութեան հիմքը, որ 
Քրիստոս դարձեալ աշխարհ պիտի գայ։ Բայց մինչ 
այդ, ի՞նչ պարտինք ընել։
 Պօղոս Առաքեալ կու տայ պատասխանը։ 
Քրիստոնեաները «լոյսի եւ ցերեկուան որդիներ են» 
(Ա. Թես. 5. 5)։ Լոյսի մէջ եղողը լոյս կը սփռէ այս 
աշխարհին՝ հոն ուր – յատկապէս ներկայ օրերուն – 
խաւարը կը տիրապետէ։ Իւրաքանչիւր քրիստոնեայ 
իր կարողութեան չափով պարտաւոր է լոյս սփռել՝ 
ըլլայ այդ փոքր, միջակ թէ մեծ ուժգնութեամբ։ Լոյսը՝ 
անկախ իր քանակէն եւ ոյժէն, անպայմանօրէն լոյս 
կը սփռէ։ Լոյսը սփռելու առաքելութեան մէջ կայ 
մէկ կարեւոր գրաւական – լոյսի մէջ եղողները եւ 
զայն սփռողները պէտք է «իրարու օգնեն» (Ա. Թես. 
5. 11)։ Այս յորդորին համար յունարէն բնագրին մէջ 
գործածուած է «oikodomeo» բառը, որ կը պարփակէ 
շինարարական գործընթացի ծրագիր մը, երբ 
մարդիկ միասին կը գործեն ու նոր շէնք մը կը կերտեն։ 
Օգնել՝ կը նշանակէ կեանքերը շինել, որ կ’անցնի 
նիւթական օժանդակութեան սահմաններէն անդին 
եւ կ’ընդգրկէ մեր անհատական եւ հաւաքական 
կեանքերը միասին կերտելը, ու մինչեւ անգամ 
հայրենիքը։ Օգնելու եւ շինելու այս գործընթացը 
կ’իրականանայ ու կ’ամբողջանայ երբ առկայ 
է զիրար հասկնալն ու յարգելը, նոյնիսկ երբ 

տարբեր մտածողութիւններ կան եւ տակաւին ոչ 
նոյնանշանակ աշխատանքային ոճ ու գաղափար-
միտք։
 Մենք կ’օգնեն՞ք իրարու։ Կը հասկնա՞նք զիրար։ 
Կը յարգե՞նք զիրար։ Պատրա՞ստ ենք մեր կեանքերը 
միասին շինելու եւ ամբողջացնելու։
 Արցախի պատերազմին 44 օրերուն, թշնամիին 
յարձակումները դիմադրելէ ետք, հայ ժողովուրդը 
այսօր կը դիմագրաւէ իր պատմութեան մէկ այլ 
ճակատագրական ու բախտորոշ իրականութիւն 
մը։ Հայուն կեանքին մէջ այսօր կան նեղութիւն, 
տառապանք, կործանում եւ աւերուածութիւն։ 
Աշխարհի անարդար ու անիրաւական հա-
մակարգերու եւ չափանիշերու շահարկումներու 
մէջէն՝ Հայուն կեանքը կ’անիրաւուի անգամ մը 
եւս։ Ասիկա Հայուն պատմութեան նոյն կրկնուող 
խաւարի կեանքն է, որուն մէջէն ան դարձեալ պիտի 
քալէ։ 
 Պատմութեան ստեղծած իրավիճակները չենք 
կրնար փոխել։ Բայց կեանքին մէջ կայ գիտա-
կցութիւնը՝ որ կրնայ փոխել նոյն պատմութեան 
ստեղծած օրերուն ընթացքը։ Տէրոջ օրուան 
գիտակցութիւնը եւ անոր ստեղծած լոյսին մէջ 
ապրելու գրաւականն է՝ որ կրնայ յաղթել խաւարին։ 
Այս լոյսը՝ պիտի ջլատէ խաւարը մեր կեանքերէն ու 
մեր երկրէն։ Լուսաւորելու համար՝ լոյսին պէտք են 
գործը եւ աշխատանքը, որոնք կ’իրականանան երբ 
Հայը կը մնայ զգաստ, թէ 
 իրարու օգնելու ենք,
 զիրար հասկնալու ենք, եւ 
 զիրար յարգելու ենք։ ՛
Մեր հաւաքական ու հայրենի կեանքերը միասին 
պիտի շինենք։
 «Տէրոջ մեծ օրը մօտ է»։ «Մօտ»ը կ՚’իրա-
կանացնենք երբ կը շարունակենք մնալ լոյսին 
մէջ։ Լոյսով ստեղծուած գործը կը յաղթէ խաւարին 
յառաջացուցած բարոյալքումին եւ անէծքին։ Իսկ 
յաղթելու համար պէտք է իրարու օգնենք, զիրար 
հասկնալով ու յարգելով, եւ մեր կեանքերը միասին 
շինելով։
 «Տէրոջ մեծ օրը մօտ է»։ Այս «մօտ»ի գրաւականին 
մէջ Հայը պարտի լոյսի կեանքին մէջ շարունակել 
մնալ։ Իրարու հետ, եւ միասին։ 

Gvdä. eçBpç kMyMkIAq
ñvíNpR 
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 Քրիստոնեայ անհատին համար յոյսը նման է 
օդին՝ որ կը շնչէ: Երբ քրիստոնեան այս հեռանկարը 
կորսնցնէ, անոր կեանքը անշարժ կը դառնայ: 
Սրբազան Պօղոս Առաքեալին Հռովմայեցիներուն 
ուղղած Թուղթին՝8.18 համարին մէջ կը նշմարենք 
որ ան՝ լսելով կարգ մը հաւատացեալներուն 
դժգոհութիւնները՝ անոնց խրատ կու տայ 
յառաջ երթալու, նկատել տալով որ ներկայի 
տառապանքները ոչինչ են՝ բաղդատմամբ ապագայի 
փառքին, որ մեր մէջ պիտի յայտնուի:
 Սուրիոյ Հայ Աւետ. Եկեղեցին, ինչպէս նաեւ քոյր 
եկեղեցիները, ի սկզբանէ իր հոգեւոր-մշակութային 
ու ազգային-հայապահպանման գործունէութեամբ՝ 
մնայուն եւ ակնառու ներկայութիւն ու գործնա-
կանապէս յոյս սերմանող եղած է համայնքի 
կեանքէն ներս։ Այդ դերը առաւել ընդգծուեցաւ 
ու նշանակալի դարձաւ յատկապէս 1990-ական 
թուականներէն ի վեր, երբ իր լայնածաւալ հոգեւոր 
ու մարդասիրական գործունէութեամբ՝ ազգային 
կեանքի ընդհանուր համակարգին կարեւոր եւ 
ինքզինք պարտադրող մէկ լծակը դարձաւ։ 
 2011-ի գարնան Սուրիոյ մէջ բռնկած 
ահաբեկչական գործողութիւնները կարճ ժա-
մանակի մէջ վերածուեցան լայնատարած 
պատերազմի, ետեւ ետեւի ընդգրկեցին երկրին 
զանազան գաւառները՝ ահաբեկչութեան թիրախ 
դարձնելով խաղաղ բնակչութիւնը։
 Որպէս Հայ Աւետ. համայնք, ազգին անբաժան 
մէկ մասը ըլլալով՝ շատ արագ կազմակերպուեցանք 
եւ ստեղծեցինք ժողովուրդին կարիքները հոգացող 
մարմիններ, դիմագրաւելով աննախատեսելի 
եւ ահարկու դժուարութիւններ, նպաստելու 
համար՝ռմբակոծումի մատնուած տնազուրկ հայ 
ընտանիքներուն, մանուկներուն եւ չափահասներուն 
գոյատեւելու ամէնօրեայ պայքարին։ Հաւատալով 
սուրիական հայրենիքի արդարութեան՝ շեշտեցինք 
հայ գաղութի ապահովութեան պահպանումի 
անհրաժեշտութիւնը։ Գիտակցելով տեղացիներուն 
հետ խաղաղութեան ի խնդիր՝ գոյակցութեան 
կարեւորութեան, ներդրում ունեցանք պատերազմը 
դադրեցնելու ուղղուած անողոք միջազգային 
քաղաքական, եկեղեցական եւ հասարակական 
կեանքի տարբեր հարթակներուն վրայ:

 Դժուարին պայմաններուն տակ ապրող ժողո-
վուրդին նեցուկ կանգնիլը առաջնահերթութիւն 
սեպելով, ամէն ջանք ի գործ դրինք կենսական 
պէտքերը ապահովելու համար, որպէսզի մարդիկ 
իրենց յոյսը չկորսնցնեն՝ ներկայի ու ապագայի 
նկատմամբ:
 Օրն ի բուն յոյս ներշնչելն ու սերմանելը խօսքի 
սահմաններուն մէջ պիտի չմնար, հապա սերմը, 
հունտը եւ կեանքի կենսունակութիւնը ապահովող 
ու երաշխաւորող գործօնները պէտք է հայթայթուէին 
տառապեալ ու բազմաչարչար ժողովուրդին։ Աւելի 
քան 1500 ընտանիքներ մշտական խնամքի ու 
հոգածութեան ենթակայ դարձան: Տրամադրուած 
նպաստները բազմատեսակ էին, ինչպիսին են՝ 
սննդեղէնի բաշխում, նիւթական օգնութիւն, 
ջուրի մատակարարում եւ տնական վարձքերու 
ապահովում, բժշկական, հականեխական եւ 
այլազան պէտքերու գոհացում:
 Այս բոլորին կողքին, անտարակոյս ուշադիր 
հսկողութեան տակ էին յատկապէս մանուկներն ու 
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տարեցները։ Պատերազմի հետեւանքով սերունդ 
մը զրկուեցաւ անհոգ եւ զուարթ կեանքէ, ապրեցաւ 
վախի, ցուրտի ու խաւարի, մահուան սարսափի 
եւ տարրական զրկանքներու մէջ։ Այս մեծ չարիքը 
մեղմելու նպատակով՝ մանուկները յաճախ 
հաւաքեցինք, անոնց համար կազմակերպեցինք 
զուարճալի եւ ուսուցողական ժամանց: Տա-
րեցներուն համար ապահովագրութեան ծրագիր 
մշակեցինք, ու հոգացինք անոնց կենսական եւ 
բժշկա-խնամատարական կարիքները։
 Ընկերային Ծառայութեան ուշագրաւ 
գործունէութիւններէն մին էր տարբեր օրերու 
մէջ հրաւիրել նոյնիսկ պատերազմական ծանր 
պայմաններու տակ քաղաքս բաղդատաբար 
մաքուր պահող աղբահաւաքներն ու ելեկտրական 
ընկերութեան պաշտօնեաները (աւելի քան 
200 հոգի), զանոնք պատուել եւ գնահատել, 
ինչ որ մարդկային արժէքի ու քրիստոնէական 
հոգածութեան հարազատ արտայայտութիւնն էր։
 Ուշագրաւ նախաձեռնութիւններէն մէկն էր 
նորաբաց «Բեթէլ Բուժ. Կեդրոն»-ի հիմնադրութիւնը՝ 
2013 թուականին, ուր անվճար բուժում եւ 
դեղօրայք կը ստանային քաղաքի բնակիչները՝ 
անկախ ազգութենէ ու կրօնէ։ Սա՛ եղաւ, իրաւամբ, 
գործնապէս այն յոյսը բոլոր անոնց համար, 
որոնք մերթ սկսած էին պատերազմի արհաւիրքը 
զգալու իրենց առողջական վիճակին վրայ: Էական 
էր յոյս սերմանել նաեւ ահուդողի մատնուած 
երախաներուն ու պատանիներուն: Առ այդ, 
համայնքապատկան վարժարանները բաց պահելը 
հրամայական նկատուեցաւ: 
 Հոգեւոր կեանքը եւս ունեցաւ իր 
նպատակադրուած գործունէութիւնը։՝Կիրակնօրեայ 
դպրոցները բաց մնացին, եկեղեցիներու զանգերը 
ղօղանջեցին, եւ անոնք խաղաղ օրերէն աւելի մեծ 
բազմութեամբ լեցուեցան։ Պատերազմի ամբողջ 
ընթացքին, հաւատացեալներով օրըստօրէ առաւել 
յորդող սրահին մէջ, շաբաթական դրութեամբ 
եղան հովուական դասեր եւ Աստուածաշունչի 
սերտողութիւններ։
 2020–ի դժբախտութիւններէն էր պսակաձեւ 
ժահրը, որուն դէմ գոյապայքար մղուեցաւ 
իւրաքանչիւրին կողմէ՝ իր գտնուած վայրին մէջ: 
Օրերը հեղձուցիչ էին, սակայն անոնց դիմաց 
մեր վստահութիւնը եւ ամրութիւնը պահելով՝ 
փորձեցինք առաւելագոյնս պինդ պահել մեր շուրջը 
գտնուող մարդիկը, ըլլային անոնք եկեղեցիներու, 
հաստատութիւններու եւ շարունակաբար համայնքի 
ընդհանուր դրուածքին մէջ: 
 Իսկական յոյսը որ սերմանեցինք մեր 
շուրջիններուն կեանքին մէջ, Քրիստոսի հրաշափառ 
Յարութեան զօրութիւնն էր, որ յաղթանակ մըն էր՝ 
չարին, մեղքին եւ մահուան դէմ, ու միաժամանակ՝ 

հրաւէր մարդուն՝ իր կեանքը հաւատքով շաղախելու 
եւ յոյսով գօտեպնդելու։
 Քրիստոսի Յարութիւնը հարկ է նկատել որպէս 
երաշխիք մարդու յարութեան, նաեւ հրաւէր՝ 
կեանքի տագնապները յարութեան հաւատքով 
ու յոյսով դիմագրաւելու։ Առաքեալը կ’ըսէ՝ եթէ 
Քրիստոս յարութիւն առած չըլլար, մեր հաւատքը իր 
իմաստը պիտի կորսնցնէր։ Քրիստոսի Յարութեան 
վրայ հիմնուած հաւատքը նաեւ աղբիւր է յոյսի։ 
Արդարեւ, դարեր շարունակ մարդիկ սպասեցին 
որ Քրիստոսի մարդեղութեամբ ու յարութեամբ այդ 
յոյսը իրականանայ։
 Քրիստոսի Յարութեան հաւատալ գործնապէս 
նշանակեց յոյսով ապրիլ, յոյսը դարձնել մեր 
կեանքին առանցքն ու ճամբան։ Անդրադարձած 
էինք թէ առանց յոյսի կարելի պիտի չըլլար 
շարունակել կեանքը՝ մեր վրայ փչած ատելութեան, 
մարդասպանութեան ու մահուան մէջ: Առանց յոյսի՝ 
մեր անձնական ու հաւաքական կեանքը պիտի 
ըլլար պարտուողական ու լճացած: Անյետաձգելի էր 
երկնային միջամտութեան աղերսանք բարձրացնելը 
եւ յոյսով սպասելը: Յոյսով ապրիլ ու ապրեցնել էր 
մեր պարտականութիւնը՝ միշտ լաւագոյն օրերու 
արդար ակնկալութեամբ: 
 Կ’ապրինք դժուար ժամանակներու մէջ, ծանր 
ու չնախատեսուած պայմաններով շրջապատուած։ 
Մեր անհատական, ընտանեկան թէ հաւաքական 
կեանքին դիմաց ցցուած են հսկայ դժուարութիւններ 
եւ մարտահրաւէրներ։ Այս կացութեան դիմաց, մենք 
կոչուած ենք հեռու վանելու մեր կեանքէն մեզ դէպի 
յուսահատութիւն առաջնորդող հոգեվիճակներն 
ու քայլերը։ Հաւատքով շաղախուած յո՛յսն է մեր 
կեանքի ճամբան։ Ա՛յս է ճամբան քրիստոնեայ 
մարդուն եւ ա՛յս է գործնական յոյս սերմանողներուն 
ներշնչարանը:
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 Կողակիցս՝ Սաիդա Մարտիրոսեան–Ղուկա-
սեանը ու ես ծնուել եւ մեծացել ենք Սիւնիքի մարզի 
Գորիս քաղաքում: Ամուսնացել ենք 2010-ին եւ 
ունենք երկու որդի` Առնո եւ Ժիրայր: Իմ հոգեւոր 
դաստիարակութիւնս ստացել եմ նախ իմ տատիկից, 
ով Սիրիայի Հալէպ քաղաքից էր, ում ընտանիքը 
ցեղասպանութեան ժամանակ Մարաշից փախչեցին 
եւ մինչեւ 1946 թուականը ապրեցին այնտեղ եւ 
հոգեւոր կրթութիւն ստացան Հալէպի Հայ Աւետ. 
Էմմանուել եկեղեցում: Այնուհետեւ սովետական 
շրջանին ընտանիքով Հայաստան տեղափոխուեցին: 
 1996-ին երբ Գորիսում բացուեց Հայց. Աւետ. 
Եկեղեցին, հայրս այնտեղ՝ որպէս ճանաչուած 
նկարիչ՝ դասաւանդում էր Կիրակնօրեայ Դպրոցի 
երեխաներին նկարչութիւն, ինչը պատճառ եղաւ 
բացայայտելու մեր Աւետ. արմատները: Այնուհետեւ 
2002-ին, իմ զինուորական ծառայութիւնից յետոյ, 
հրաւէր ստացայ մասնակցելու Աւետարանչական 
Ընկերակցութեան կողմից կազմակերպուած 
ամառային երիտասարդական ճամբարին՝ 
Ստեփանակերտի Կառկար կոչուող վայրում, որտեղ 
էլ լսելով Աստծոյ փրկարար սիրոյ աւետման մասին, 
ապաշխարեցի եւ կեանքս նուիրեցի Աստծուն 
ամբողջութեամբ, ապրելով եւ ծառայելով Իր փառքի 
համար: 
 2003 թուականին մկրտուել եմ, այնուհետեւ 
2005-ին ընդունուել Հայց. Աւետ. Ակադեմիա՝ 
Քրիստոնէական Դաստիարակութեան (ՔԴ) բաժին։ 
Երկամեայ կրթութեանս ու ծառայութեանս մէջ 
գործունեայ լինելով, առաջարկ ստացայ Վեր. 
Ռընէ Լեւոնեանի կողմից շարունակելու ուսումս 
Ակադեմիայում՝ Հովուական բաժնում եւս չորս տարի 
սովորելու: Աստուած այդ տարիների ընթացքում ինձ 
տեսիլք էր տուել, եւ ինչպէս որ աւելի ուշ իմացայ՝ 
նոյն տեսիլքը ունէր նաեւ Վեր. Ռընէ Լեւոնեանը, 
որ Սիսիան քաղաքում հովուական ծառայութիւն 
պիտի անեմ: Իսկ կոչումս հովուութեան մէջ 
ձեւաւորուեց Գորիսի Աւետ. Եկեղեցու հովիւ 
Սարգիս Օչինեանի հետ ծառայութեան շրջանին, 
երբ լինելով հովուի օգնական՝ զգացի այդ 
ծառայութեան պատասխանատուութիւնը եւ նրա 
մէջ խոնարհութեան իրական աստիճանը: 
 2011-ին, ստանալով Աստուածաբանական 
Ակադեմիայի Հովուութեան վկայականը, եւս 
երեք տարի ծառայեցի Գորիսի Աւետ. Եկեղեցում՝ 
հովուական փորձառութեան շրջան անցընելով: 

2013-ին՝ հովուութեան փորձառութեան համար՝ 
մէկ ամսով Լիբանանի Պէյրութ մայրաքաղաքը 
մեկնեցինք մի քանի հովիւներով, որտեղ Հայ Աւետ. 
Եկեղեցիներում ունեցանք առիթ ծառայելու, եւ 
աւելին՝ ծանօթանալու Աւետ. արմատներին: 
 2009 թուականից մինչեւ 2014 թուականը, 
ամէն շաբաթ Գորիսից կիրակնօրեայ մանկական 
ծառայութեան համար ՔԴ բաժնի հետ միասին 
կազմակերպում էինք ծառայութիւններ ինչպէս 
նաեւ այցելութիւններ ընտանիքներին, իսկ ամառ-
ները՝ բակային ճամբարներ Սիսիանում, Յոյս 
Հայաստանի Համար կազմակերպութեան կողմից 
գնուած շէնքում: 2014 թուականին Հայց. Աւետ. 
Եկեղեցու աւագ հովիւ՝ Վեր. Մկրտիչ Մելքոնեանի 
կողմից ստացայ առաջարկութիւն՝ տեղափոխուելու 
Սիսիան եւ ստանձնելու հովուական ծառայութիւն:
 2014-ին պաշտօնակոչուեցի եւ մինչ օրս 
ծառայում եմ տիկնոջս հետ Սիսիանում: Այժմ 
Եկեղեցում կազմակերպուում են կիրակնօրեայ 
պաշտամունքներ, մանկական եւ պատանեկան 
կիրակնօրեայ ծառայութիւն, տիկնանց ու եղ-
բայրներու, ընտանեկան եւ մեծահասակների 
համար ծառայութիւններ, սերտողութիւն, աղօ-
թաժողով, մշակութային խմբակներ: Ինչպէս 
նաեւ հովանաւորութեան եւ մանկական կաթի 
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կերի ծրագրեր Յոյս Հայաստանի Համար 
կազմակերպութեան եւ Ամերիկայի Հայ Աւետա-
րանչական Ընկերակցութեան Հայաստանի 
Մասնաճիւղին կողմից: 
 Երբ Սիսիանում սկսեցինք ծառայութիւնները, 
շէնքը որտեղ եկեղեցական ծառայութիւններ պէտք 
է կատարէինք՝ չնչին յարմարութիւններ ունէր, 
քանի որ սովետական շրջանից ի վեր մատնուած 
էր անխնամութեան: Սակայն Յոյս Հայաստանի 
Համար կազմակերպութեան եւ Ամերիկայի Հայ 
Աւետարանչական Ընկերակցութեան Հայաստանի 
Մասնաճիւղին հետ համատեղ հովանաւորութեան 
եւ այլ ծրագրեր կազմակերպելով, ինչպէս նաեւ 
եկեղեցական ծառայութիւնները տեսնելով, որոշում 
առնուեց շէնքը լիովին վերանորոգելու: 
 Սակայն շէնքը լինելով շատ մեծ, այն 
երկու փուլով վերանորոգուեց։ Առաջինը իմ 
խնդրանքով վերանորոգուեց՝ առաջին յարկը, 
որտեղ եւ կազմակերպուում են եկեղեցական ու 
գրասենեկային ծառայութիւնները։ 2017 թուականին 
աւարտուեցին վերանորոգման աշխատանքները 
եւ կատարուեց շէնքին նաւակատիքը, որին ներկայ 
էին Յոյս Հայաստանի Համար կազմակերպութեան 
անդամներ եւ նուիրատուներ, Ամերիկայի Հայ 
Աւետարանչական Ընկերակցութեան Հայաստանի 
Մասնաճիւղի տնօրէնն ու ներկայացուցիչները, 
«Կամրջակ» կազմակերպութեան նախագահը, 
ինչպէս նաեւ Հայց. Աւետ. Եկեղեցու աւագ Հովիւը 
ուրիշ հովիւների հետ։ Ներկայ էին նաեւ Սիսիանի 
համայնքապետն ու այլ պաշտօնեաներ: Այնուհետեւ 
2019-ին վերանորոգուեց շէնքի երկրորդ յարկը, 
որտեղ մի մասը հովուական կացարանն է, իսկ 
միւսը գործածուում է ընկերային ու կրթական այլ 
ծառայութիւնների համար: 
 Ինչպէս գիտենք, Արցախում 2020 թուականին 
տեղի ունեցաւ պատերազմ, եւ այդ շրջանին՝ 
Արցախի մեր հայրենակիցները ստիպուած եղան 
իրենց ընտանիքներին ապահովութեան նպատակով 

Հայաստան տեղա-փոխուել ժամա-
նակաւոր կեցութեան համար: 
Սիսիանում մեր կենտրոնի 
թէ՛ ծառայողները եւ թէ 
աշխատակազմը արագ կազմա-
կերպեցին շէնքի երկրորդ 
յարկում ընտանիքների համար 
յարմարութիւններ, մահճակալներ 
եւ համապատասխան պարագաներ: 
 2020 թուականի Հոկտեմբեր 
2-ին՝ չորս ընտանիքներ ընդունե-
ցինք եւ տեղաւորեցինք, հոգալով 
նրանց համար թէ՛ սնունդ եւ թէ 
անհրաժեշտ տաք հագուստ, 

նաեւ առողջապահական պարագաներ նրանցից 
15 երեխաների, որոնցից 11 դպրոցական: Նրանց 
տեղաւորեցինք Սիսիանի 5-րդ դպրոցում, եւ 
ամէն օր իմ մեքենայով՝ իմ զաւակների հետ 
կազմակերպում էի նրանց դպրոց գնալը: 
Դարձեալ էինք մեծ ընտանիք. ամէն օր 
միասնական աղօթում էինք Արցախ եւ Հայստան 
աշխարհների համար: ՔԴ բաժնի ծառայողները 
ամէն օր երեխաների հետ կազմակերպում էին 
նրանց քրիստոնէական արժէքների ուսուցումը, 
սովորեցնելով աստուածաշնչական դասեր ու 
երգեր, նաեւ երեխաների համար խաղեր, ձեռային 
աշխատանքներ ու պարեր: Մեծահասակները` 
մայրերն ու չափահաս աղջիկները մասնակցում էին 
կիրակնօրեայ պաշտամունքներին, որի ժամանակ 
ապաշխարեցին եւ իրենց կեանքը նուիրեցին 
Յիսուսին: Դա էր որ դարձաւ այս ընտանիքների 
մխիթարութիւնը պատերազմի պարտութեան մէջ: 
 Շատ ծանր դրութեան մէջ էինք. սակայն 
միասնական մեծ ընտանիք դառնալով կարողացանք 
յաղթահարել ամէն դժուարութիւն: Ամենամեծ 
վկայութիւնը նրանց համար այն էր որ այդ 
ընտանիքների տներին եւ ոչ էլ հարազատներին՝ 
ովքեր մնացել էին Արցախում, ո՛չ մի վատ բան չէր 
պատահել, բոլորը ողջ եւ առողջ էին ու Աստծուն փառք 
տալով վերադարձել էին իրենց ընտանիքներին՝ 
իրենց տները: Ինչպէս յայտնի է, Հայաստանում 
եւ Արցախում դեռեւս պատերազմական 
լարուածութիւն կայ, եւ ամէն վայրկեան կարող է 
նորից պատերազմ բռնկուել։ Սակայն Աստուա՛ծ է 
մեր յոյսն ու ապաւէնը. շարունակ աղօթում ենք եւ 
ապրում ենք մեր հայրենիքում, վստահ լինելով որ 
մեր հայրենակիցները սփիւռքում շարունակ մեզ 
հետ են աղօթքի մեջ: 
 Յոյս Հայսատանի Համար կազմակերպութեան 
անդամները շարունակ, ամէն տարի այցելում են 
Սիսիան, որի ժամանակ քննարկուում եւ նոր-նոր 
ծառայութիւններ եւ շինարարական աշխատանքներ 
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են նախագծուում ապագայի համար, որի 
ֆինանսական ծախսերն ու հոգածութիւնը իր վրայ է 
վերցնում կազմակերպութիւնը, լիովին վստահելով 
որ Աստուած իր մեծ ծրագիրն է կատարում 
Սիսիանում: Միայն Ինք թող փառաւորուի ամէն 
ժամանակ :

yBä. AçnBr 
mAåâUåuÑIAq

eváVí ÑVÖVBrV eBp AíJä. 
IdJjJêVV

EåAYôÑAcAq

 Վարդանի երազի հետեւողականութեամբ, 
Յիսուս Քրիստոսը ունենալով Եկեղեցւոյ գլուխը 
եւ Աստուծոյ շնորհքը՝ փրկութեան երաշխիք, 
ամենահամեստ պայմաններու տակ 1846-ին 
ծնունդ առաւ Հայաստանեայց Աւետարանական 
Եկեղեցին: Խղճի ազատութիւնը վահան ըրած 
եւ իրենց աստուածատուր պատկանելիութեան 
ամուր փարած, անոր քառասուն հիմնադիրները 
յայտարարեցին. «Մենք ակնածանքով կ’ընդունինք 
մեր ազգային աւանդութիւնները, սրբագործուած 
մեր մարտիրոսներու արիւնով: Մենք կը սիրենք 
մեր հայ ազգը սրտանց եւ ամբողջ մտքով: Բայց 
ամէն բանէ աւելի թանկագին կը նկատենք խղճի 
ազատութիւնը, եւ թոյլ պիտի չտանք որ ո՛չ մէկ 
իշխանութիւն, կամ աւանդութիւն, կամ հրաման մեր 
ձեռքէն առնէ Քրիստոսի Աւետարանը»։

 1 Յուլիս 2021 թուականը՝ 175-ամեակն է Հայց. 
Աւետ. Եկեղեցւոյ (ՀԱԵ) ծնունդին: Հոկտեմբեր 
2019-ին՝ Հայ Աւետարանական Համաշխարհային 
Խորհուրդը (ՀԱՀԽ) որոշեց այդ տարեդարձը տօնել 
հանդիսաւոր շուքով Մայր Հայրենիքի մէջ՝ Յունիս-
Յուլիս 2021-ին: Յատուկ յանձնախումբ մը գործի 
լծուեցաւ մշակելով բազմաթիւ ծրագրեր, որոնք 
ընդհանրապէս զոհ գացին 2020-էն ի վեր երկրագունդը 
գրոհող թագաժահրին: Շնորհիւ Վեր. Դոկտ. 
Վահան Թութիկեանի ժրաջան ու հետեւողական 
աշխատանքին, թագաժահրի մանգաղէն փրկուեցաւ 
յիշատակելի տարեդարձին նուիրուած՝ այս շքեղ եւ 
բովանդակալից Յուշամատեանը – Յուշամատեան 
Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցւոյ, 
175-ամեակի Տարեդարձին Առթիւ:

«Նա զարմացաւ: Այդ ի՛նչ պարզ, այդ ի՛նչ անշուք եկեղեցի էր: Ո՛չ «Նա զարմացաւ: Այդ ի՛նչ պարզ, այդ ի՛նչ անշուք եկեղեցի էր: Ո՛չ 
բեմ, ո՛չ սեղան, ո՛չ զարդարած տաճար, ո՛չ ոսկեզօծ պատկերներ, բեմ, ո՛չ սեղան, ո՛չ զարդարած տաճար, ո՛չ ոսկեզօծ պատկերներ, 
ո՛չ արծաթեայ խաչեր եւ ո՛չ թանկագին զգեստներ չկային ո՛չ արծաթեայ խաչեր եւ ո՛չ թանկագին զգեստներ չկային 
այնտեղ:.......Ժողովուրդը նստած էր երկայն նստարանների այնտեղ:.......Ժողովուրդը նստած էր երկայն նստարանների 
վրայ այր եւ կին միասին, իւրաքանչիւրը ունէր ձեռքին մի վրայ այր եւ կին միասին, իւրաքանչիւրը ունէր ձեռքին մի 
փոքրիկ երգարան:.........Նա (քահանան) իր հագուստով չէր փոքրիկ երգարան:.........Նա (քահանան) իր հագուստով չէր 
զանա-զանուում հասարակ ժողովուրդից: Նրա քարոզը զանա-զանուում հասարակ ժողովուրդից: Նրա քարոզը 
այնքան պարզ, այնքան հասկնալի էր, որ բոլորը հասկանում այնքան պարզ, այնքան հասկնալի էր, որ բոլորը հասկանում 
էր Վարդանը:»էր Վարդանը:»

Վարդանի Երազը Վարդանի Երազը 
ՐԱՖՖԻ – «Խենթը»ՐԱՖՖԻ – «Խենթը»

ouësAmAâIAq
eAoé. AëIâ. IcIiIéëuo

175-AmIAcU AÇQUë
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 Հայց. Աւետ. Եկեղեցւոյ պատմութեան եւ 
զարգացումին նուիրուած հատորները ստուար 
են: Անոնցմէ անդրանիկը կը պատկանի Վեր. Հ. 
Ստեփան Իւթիւճեանի – «Ծագումն ու Ընթացքը Հայ 
Աւետարանականութեան Ի Հայս», Կ. Պոլիս, 1914: 
Հայ Աւետ. Եկեղեցւոյ ամբողջական թէ մասնակի 
պատմութեան նուիրուած յաջորդող հատորները 
ժամանակագրական կարգով եղած են. – 
 Վեր. Եղիա Ս. Քասունիի «Լուսաշաւիղ»ը, նաեւ 
«Պատմութիւն Հայ Աւետարանական Շարժման» 
հատորը, Պէյրութ 1947։
 Վեր. Տիգրան Ճ. Խրլոբեանի երկհատոր 
«Ոսկեմատեան Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետ. 
Միութեան» հատորը, նուիրուած՝ Հայց. Աւետ. 
Եկեղեցւոյ հաստատութեան Ա. Հարիւրամեակին, 
Պէյրութ 1950 եւ 1951։
 Վեր. Կարապետ Պ. Ատանալեանի «Յուշարձան 
Հայ Աւետարանականաց եւ Աւետարանական 
Եկեղեցւոյ» հատորը, Ֆրեզնօ, ԱՄՆ 1952:
 Աւելի նեղ բովանդակութեամբ հատորներ 
հրատարակած են նաեւ Վեր. Անդրանիկ Ա. 
Պետիկեան, Վեր. Կիրակոս Յ. Չոփուրեան, 
Վեր. Յովհաննէս Փ. Ահարոնեան, Վեր. Վահան 
Թութիկեան, Վեր.Պարգեւ Տարագճեան եւ ուրիշներ:
 Պատմութեան եւ մանաւանդ եկեղեցական 
պատմութեան երկասիրութիւնը գուցէ հասարակաց 
ընթերցման ծառայող առարկայ չէ: Պատմութեան 
արձանագրութիւնը կը ծառայէ սերունդէ սերունդ 
ժառանգութեան փոխանցման գանձանակը 
դառնալու: Ան շտեմարանն է ժամանակի գիտա-
կան մտածողութեան եւ արդիւնաբերութեան, 
պատրաստ՝ գոհացնելու պրպտող, ուսումնասիրող 
եւ սերտող մտաւորականի, բանասէրի կամ 
գիտնականի ծարաւը: Առ այդ, պատմութիւնը պէտք 
է պահպանուի, արձանագրուի եւ հրատարակուի:
 Ժամանակակից Հայ Աւետ. պատմութեան 
մէջ պատմական, բանասիրական, մշակութային, 
հոգեւոր եւ հրապարակագրական անդաստաններու 
մէջ իրենց յուռթի եւ արգասաբեր աշխատանքի 
եւ արտադրութեան մէջ յատուկ տեղ կը գրաւեն 
Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեանը եւ Փրոֆ. Դոկտ. 
Երուանդ Քասունին: Անոնց ստեղծագործական 
ժառանգութիւնը անջնջելի դրոշմ մը ձգած է Հայ Աւետ. 
Եկեղեցւոյ պատմութեան, հայոց պատմութեան, 
մշակոյթին, մամուլին, յափշտակուած հայրենիքի մը 
դատին եւ մարդկային վեհ արժէքներու նուիրուած 
հրատարակութիւններուն մէջ: Նշանակալից է որ 
այս երկու նուիրեալները իրենց ստեղծագործական 
գործը կատարած են մասնագիտական որակով եւ 
սակայն սիրողի տրամադրութեամբ: Ահա՛ անոնցմէ 
մէկն է զոր կը ջանանք ընթերցողին ներկայացնել 
այսօր: 
 Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեան՝ իր 
աշխատասիրած եւ խմբագրած «Յուշամատեան 

Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցւոյ 
175-ամեայ Տարեդարձին Առթիւ» հատորի 
յառաջաբանին մէջ կ’ըսէ. «...Այս գիրքը 
մասնագիտական գործ մը չէ եւ ո՛չ ալ քննական 
պատմութիւնը Հայ Աւետ. Եկեղեցիին, այլ 
ընդհանուր համայնապատկերը՝ սեղմ գիծերով 
ներկայացուած»: Ես քիչ մը աւելի առատաձեռն 
ըլլալով, այս աշխատասիրութիւնը պիտի որակեմ 
«Փոքրիկ Համայնագիտարան» մը ժամանակակից 
Հայ Աւետ. Եկեղեցւոյ եւ «Աւետարանականաց», 
ինչպէս պիտի սիրէր ըսել Վեր. Կարապետ 
Ատանալեանը:
 Արդարեւ, 208 էջերու մէջ ամփոփուած այս 
հատորը, տպուած փայլուն, որակաւոր թուղթի 
վրայ Երեւանի մէջ, հրատարակութիւնն է Հայ Աւետ. 
Համաշխարհային Խորհուրդին, որու Գործադիր 
Տնօրէնն է Վեր. Թութիկեան 2003 թուականէն ի վեր: 
Յուշամատեանի բովանդակութիւնը բաժնուած է 
չորս մասերու: 
 Առաջին մասով՝ Վեր. Թութիկեան համառօտ 
կերպով կը ներկայացնէ Հայ Աւետ. Եկեղեցւոյ 
ծագումը, հոլովոյթը, խորհուրդը, դաւանութիւնն 
ու վարդապետութիւնը, եւ վերջապէս՝ անոր 
ներդրումներն ու ծառայութիւնները ազգին:
 Երկրորդ մասը կը պարփակէ Քրիստոսի 
Աւետարանը եւ փրկութեան բարի լուրը բաժնելու 
եւ տարածելու ծառայութեան դաշտին մէջ կենդանի 
շունչով գործող ժամանակակից հինգ Հայ Աւետ. 
Միութիւններու, Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական 
Ընկերակցութեան եւ Ստեփան Փիլիպպոսեան 
Հիմնարկի հակիրճ պատմականը եւ անոնց 
ծառայութեան դաշտի նկարագրականը: Սոյն էջերու 
հեղինակներն են ՀԱՀԽ-ի անդամ միութիւններու 
եւ կազամակերպութիւններու կողմէ նշանակուած 
անձեր:
 Հատորի երրորդ մասը կը պարփակէ 22 
շնորհաւորական նամակներ՝ եկեղեցական եւ 
աշխարհական ղեկավարներու կողմէ: Եւ վերջապէս 
չորրորդ մասով կը ներկայացուին ՀԱԵ հիմնադիր 
քառասուն անդամները, Եկեղեցւոյ ճանաչման 
կայսերական հրովարտակը եւ հարիւրամեակի 
նուիրուած օրհներգը:
 Յուշամատեանի գունագեղ շապիկի ճակատին 
կը հանգչի 175-ամեակի յատուկ խորհրդանիշը, որ 
ստեղծագործութիւնն ու նուէրն է ճարտար եւ բարձր 
ճաշակի տէր՝ արուեստագէտ Մայք Նահապետի: 
 Հաւատարիմ մնալով 301 թուականէն սկսեալ 
Ամենակալ Աստուծոյ հետ հայ ժողովուրդի 
կնքած ուխտին, հատորի ճակատին կը կարդանք 
175-ամեակի յանձնախումբի ընտրած բնաբանը՝ 
«Անխախտ Պահենք Մեր Հաւատքը», հետեւելով 
Եբրայեցիս 10. 23 ոսկեղէն համարին. «Անխախտ 
պահենք յոյսին դաւանութիւնը, վասնզի հա-
ւատարիմ է Անիկա որ խոստացաւ»։ 
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 Յուշամատեանի հատորը արժանապէս ձօնուած 
է ՀԱԵ բոլոր այն անդամներուն, որոնք հաւատքը 
«անխախտ պահած են անցեալին, անխախտ կը 
պահեն ներկայիս եւ անխախտ պիտի պահեն 
ապագային»։ Որպէս «Փոքրիկ Համայնագիտարան» 
Հայ Աւետ. Եկեղեցւոյ պատմութեան, ներկային, 
դաւանանքին եւ վարդապետութեան, ան մատչելի 
է բոլոր անոնց՝ որոնք ունին այդ գիտութեան 
ծանօթանալու փափաքն ու հետաքրքրութիւնը: 
Օրինակ մը ձեռք բերելու համար կարելի է դիմել 
Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակ-
ցութեան Գրասենեակներուն.– Հայաստանի 
Մասնաճիւղին՝ Մարշալ Բաղրամեան 18, Երեւան, 

Հայաստան, կամ Կեդրոնատեղիին՝ 31 West Century 
Road, Paramus, New Jersey 07652, USA.

 Երազներ կան, որոնք ժամանակի պա-
րտադրանքին տակ իրական կեանքի հետ առնչուած 
պահանջք եւ ակնկալիք են: Երազներ ալ կան, որոնք 
կ’իրականանան:

KBíNr YAqkIAq
EvçbBHVç âröçNr
AnJçVdBpV eBp 
AíJäBçBrxBdBr 
OrdJçBdêvíRJBr

 Երբ ինձ հարց են տալիս, թէ ի՛նչ փոխուեց քո 
մէջ Արցախեան երկրորդ պատերազմից յետոյ, 
իմ պատասխանն է՝ շատ բաներ, բայց առաջին 
հերթին՝ պատկերացումներս Տէրոջ ողորմութեան 
եւ շնորհքի մասին։ Չնայած նրան, որ 28 տարուան 
ապաշխարութեան կեանք ունեմ, որից 4 տարին 
աստուածաբանական կրթութիւն եւ 15 տարին 
հովուական փորձառութիւն, Տէրոջ ողորմութիւնն 
ու շնորհքը նո՛ր իմաստ ստացան ինձ համար 
պատերազմի ժամանակ եւ մանաւանդ դրա վերջում։
 2020-ի Սեպտեմբերի 27-ը ոչ-սովորական 
սկսուեց նաեւ ինձ համար։ Վաղ առաւօտից ինձ էին 
զանգահարում տարբեր ընկերներ, բարեկամներ, ու 
հարցնում թէ արդեօք տեղեակ եմ, որ պատերազմ է 
սկսուել, եւ ի միջի այլոց հարցնում, Ալէնը՝ տղաս, 
զանգահարե՛լ է արդեօք այսօր, թէ՝ ոչ։ Արդէն 
հետագայում ես իմացայ, որ նրանք բոլորն աւելի 
են տեղեկացուած եղել եւ իմացել, որ պատերազմի 
առաջին հարուածը թշնամին հասցրել է Շուշիին, 
որտեղ ծառայում էր Ալէնը, եւ արդէն Գորիս 
վիրաւորներ են բերել։
 Պաշտամունքը անցաւ անսովոր, բոլորիս 
աղօթքներն ու միտքը պատերազմն էր, եւ 
մանաւանդ՝ մեր ծառայող զաւակները։ Սկզբում 
ինձ թուում էր, թէ սա հերթական վրիպեցուցիչ 
(«դիւերսիոն») գործողութիւններ են թշնամու 
կողմից, եւ մի քանի ժամ անց ամէն բան կը 
հանդարտուի: Երբ կէսօրին Գորիսից տեսանք 

uiuåmuëQUëq Ië squåeñ

«Համարձակութիւնով մօտենանք շնորհքի «Համարձակութիւնով մօտենանք շնորհքի 
աթոռին, որպէսզի ողորմութիւն ընդունինք աթոռին, որպէսզի ողորմութիւն ընդունինք 
եւ շնորհք գտնենք՝ պէտք եղած ատեն մեզի եւ շնորհք գտնենք՝ պէտք եղած ատեն մեզի 

օգնելու» օգնելու» – Եբր. 4. 16։
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թէ ինչպէս դղրդիւնով երկինք բարձրացան մեր 
հակաօդային պաշտպանութեան հրթիռները ու 
կարդացինք լուրերը, թէ ինչպէս թշնամին ռմբակոծել 
է մայրաքաղաք Ստեփանակերտը եւ Շուշի քաղաքը, 
որտեղ ծառայում էր տղաս, ամէն բան փոխուեց։ Ես 
ու կինս վերադարձանք եկեղեցի, ծունկի եկանք եւ 
միայն մէկ բան կարողացայ աղօթել. «Տէ՛ր, ողորմի՛ր 
քո արարածներին եւ ինձ՝ բազմամեղիս. ողորմի՛ր 
մեր զինուորներին եւ Ալէնին»։ 
 Այնուհետ սկսուեց փախստականների չվեր-
ջացող հոսքը, որոնց պէտք էր տեղաւորել, կերակրել, 
կացարան փնտռել։ Նրանց մէկը միւսից աւելի 
ահասարսուռ պատմութիւնները ահագնացող 
պատերազմի եւ մեր զոհերի մասին՝ միայն մէկ 
բան էր ստիպում – աղօթել. «Տէ՛ր, ողորմի՛ր քո 
արարածներին եւ ինձ՝ բազմամեղիս. ողորմի՛ր մեր 
զինուորներին եւ Ալէնին»։ Օրէ օր լուրերը աւելի ու 
աւելի էին վատանում թշնամու առաջխաղացման 
պատճառով։ Տղաս զանգահարում էր օրը մէկ անգամ, 
խօսում շատ կարճ, փորձում հանգստացնել մեզ։ 
Մենք ապրում էինք բառիս բուն իմաստով զանգից-
զանգ։ Ամէն անգամ զանգից յետոյ փառք էի տալիս 
Աստծուն, եւ յաջորդ պահին նորից աղօթում...։
 Հոկտեմբերի 8 կամ 9 էր, երբ ինձ մեր Գիւմրիի 
ընկերներից մէկը խնդրեց որ այցելեմ Գորիսի 
դիահերձարանը եւ հնարաւորութեան դէպքում 
ճանաչեմ իր տղայի դին, ով զոհուել էր պատերազմի 
առաջին օրերին։ Այն ինչի ականատես եղայ 
ես այնտեղ, անհնար է արտայայտել բառերով։ 
Մինչ այդ մասնակցել էի բազմաթիւ զինուորների 
յուղարկաւորութիւնների,՝թէ՛ բարեկամների, թէ՛ 
իմ ընկերների զաւակների։ Այդ բոլորից միայն մէկ 
բան հասկացայ, որ անկախ նրանից թէ որտեղ ես 
գտնուում Արցախում, ողջ մնալը հաւասարազօր 
պէտք է լինէր հրաշքի։
 Հոկտեմբերի 19-ին Արցախի նախագահը ելոյթ 
ունեցաւ հեռուստատեսութեամբ եւ յայտարարեց որ 
թշնամին մի քանի քիլոմեթր է հեռու Շուշիից։ Այդ 
լուրը տակնուվրայ արեց առանց այն էլ մեր վիրաւոր 
ու կոտրած հոգիները։ Ալէնի հետ հերթական կարճ 
խօսակցութեան ժամանակ հեռախօսի մէջ լսեցի 
արկի ձայնը՝ թէ ինչպէս եկաւ ու պայթեց, որից 
յետոյ տղաս անջատեց հեռախօսը՝ խօսակցութիւնը 
դեռ չաւարտած։ Ես հասկացայ որ հնարաւոր է 
այլեւս չտեսնեմ իմ որդուն. բայց մէկ բան կայ, որ 
պետք է կառչեմ եւ լինի միակ իմ յոյսը՝– Տէրոջ 
ողորմութիւնն ու շնորհքը։ Ես ո՛չ մի արժանիք 
չունեմ խնդրելու Տէրոջից, որ պահպանի Ալէնի եւ 
մեր միւս զինուորների կեանքը, բայց միայն Տէրոջ 
շնորհքով կարող եմ նրա ողորմութեանը ապաւինել։ 
Մէկ օր անց նորից զանգ ստանալ եւ լսել տղայիս՝ 
որ իր հետ ամէն բան կարգին է, ինձ համար Տէրոջ 
ողորմութեան ու շնորհքի վկայութիւնն էր։

 Հոկտեմբերի 22-ին՝ իմ եւ կնոջս պսակաձեւ 
ժահրի քննութեան պատասխանը դրական եկաւ։ 
Մենք ստիպուած էինք 14 օր մեկուսանալ մեր տանը։ 
Աշխարհից կտրուած մեր կեանքը ամփոփուած էր 
3 բանի մէջ ապասում զանգի, լուրեր, եւ անդադար 
աղօթք՝ գիշեր ու ցերեկ. «Տէ՛ր, ողորմի՛ր մեր 
զինուորներին եւ Ալէնին»։ Մինչեւ Նոյեմբերի 5-ը՝ 
տղաս իր դասակի հետ մնաց Շուշիում։ Նոյեմբերի 
6-ին նրանք ստիպուած էին թողնել իրենց դիրքերը՝ 
շրջափակման մէջ չընկնելու համար: Այդ մասին 
մենք իմացանք պատերազմի աւարտից շատ օրեր 
անց։ Ինչպէս նաեւ իմացայ, ի հարկէ ոչ Ալէնից, այլ 
նրա ընկերներից, թէ ինչպէս Աստուած հրաշքով 
բազմաթիւ անգամներ փրկել է իրենց եւ Ալէնին 
անխուսափելի թուացող մահից։
 Դեկտեմբերի 16-ին ես մեկնեցի Ստեփա-
նակերտ՝ հովուական գործերով։ Այցելեցի մեր 
ընկերներից մէկին, ով դրանից մէկ շաբաթ 
առաջ մի քանի ժամով Ալէնին կանչել էր իրենց 
տուն, որպէսզի Ալէնը կարողանայ լողանալ եւ 
հագուստները լուանալ։ Երբ պատրաստուում 
էի վերադառնալ, տանտիկինը մօտեցաւ ինձ եւ 
լաց լինելով ինձ յանձնեց ինքնաշխատ հրացանի 
մի փամփուշտ։ Իմ զարմացած հայեացքին ի 
պատաասխան՝ նա ասաց, որ լուացքի ժամանակ 
փամփուշտը ընկել է Ալէնի զինուորական բաճկոնի 
գրպանից, որտեղ առանձին դրուած է եղել, 
հասկանալի է՝ ի՛նչ նպատակի համար...։ Նա միայն 
աւելացրեց, որ չի կարողացել փամփուշտը դնել իր 
նոյն տեղում եւ ահա՛ փոխանցում է ինձ։
 Այժմ ես այդ փամփուշտը կրում եմ իմ 
հովուական վերնաշապիկի գրպանում, որպէսզի 
ամէն անգամ յիշեմ Տէրոջ ողորմութիւնն ու 
շնորհքը մեր հանդէպ, որպէսզի ես եւս շնորհք 
եւ ողորմութիւն ցոյց տամ դրա կարիքն ունեցող 
մարդկանց, որպէսզի անընդհատ յիշեմ որ ես ու 
կինս ոչնչով առաւել չէինք եւ չենք այն հազարաւոր 
ծնողներից, որոնց որդիները զոհուեցին պա-
տերազմի ժամանակ։ «Յիշատակն արդարոց 
օրհնութեամբ եղիցի», եւ խոնարհումս բոլոր 
նահատակների ծնողներին։ 
 Ինչո՞ւ Տէրը պահեց մեր տղայի եւ իր ընկերների 
կեանքը, երբ շուրջ բոլորը մահն էր սփռուած, ես չեմ 
կարող ասել։ Բայց միայն կարող եմ ասել, որ դա 
Տէրոջ ողորմութիւնն ու շնորհքն է, որի համար չեմ 
դադարում շնորհակալութիւն յայտնել եւ փառք տալ 
Տէրոջը։

ÜJç. ÑBçFVÖ ôwUqIAq
eváVí EvçVÖV eBp AíJä. 

IdJjJêVV

ÜcAouëQUëq
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yAâmAcAq

úåAqÑAoU eAoé. AëIâ. 
IcIiIéUqIåuë aAEuëmq 

uë KAåEAéuëmO (E.)

 1925-Vr$ «CBrDJç» BnÖBRJçRV JçJívínvá 
rvç Jí BÉvjÅ FçBdBrvíRVír nP bBpç dví äBp: 
Arvç dP fJäJíV «CBrDJçV mBäJrBtBç»P, 
vçnN fBLBçBívçrJç d’öçfrvíVr: âJÖVXò 
Jí dvxvín vírJêvj JçVäBÖBçHrJç îBçVL 
dBn WöLBr dP jçdvíVr$ fvávíBdBr dBn 
nVÖVvrBçBdBr FvçbV zBäçBÖävíJXví fBnBç: 
ApH tBçTnBr zävíjrJçr Jr ÜJçò. K. C. 
yvíäBòJBr, rJçdBpVÖ FrBfBävíBb öFrBdBr 
fváVíP qVí IvçòV eBp AíJä. IdJjJêívp, Ü. 
ÑBfBdJBr, Ñ. yBFFBXJBr, U. ADçBfBnJBr 
Jí q. YBxBävíçJBr, nJjvíBÅBr Jí öçVrBdJXV 
nVÖVvrBç$ mJçhBívç AçJíJXòV nNÅ:
 AÖvç dP pBÅvçHJr «YvfBrvêV TvjvárJçP» 
mBçÖNpXV tçÅBdBpòP: AzB JçVäBÖBçHBê Jí 
nBrdBrê fvFJívç ví ävfnVd HBÖäVBçBdvíRJBr 
FvçbVr dBLnBdJçzvínP, dJHçvrVr Jí 
BçvíBçhBrrJçvír nNÅ: sBçTvínP dP bBíBXV:
 UrxzNÖ pVtJêVrò, nJç TvjvávíçHVr 
LBíBdrJçP dBçl TBnBrBdV nP nNÅ$ áBÖäBdBDJd 
äòrBròvá Jí bBpçBpJj BrhrBLçdvínvá$ 
VçJrê ÖJïBdBr dJHçvrrJçP ÖäJjbJêVr nJb 
òBjBòrJçví ÖBfnBrBFbJçvír áçBp. BpÖzNÖ$ 
mBçÖNpXV tçÅBdBpòP fBÖäBävíJêBr fBpBtBä 
FBjvíRrJç: AÖvç vçzNÖ fJäJíBrò, yvít-äP-
ÇvrV rBfBrFVr nNÅ fJäLfJäN dBLnvíJêBr 

fVrF VçBçnN BrdBZ eBp AíJä. IdJjJêVrJç, 
dJHçvr vírJrBXvá mBçÖNpX.– ÑNr Wví, yönvr, 
ÑJrR ArRvíBr Jí cBçäBr:

 ApÖ PrHBçhBd FvçbVr nNÅ ÜJç. o. q. 
iBLBçvÖJBrV FvçbBdêBb Jr pBÅvçHBDBç 
cVíXtBr JjD. yBäBòJBr, îçvû. E. E. 
YBpVdJBr Jí Ñ. yBFFBXJBr, Ü. ÑBfBdJBr 
ví m. ÜJòVXJBr JjDBpçrJçP: oVtBäBdvíRJBr 
BçTBrV N ôç. IÖRJç âNnVçlJBrV FrBfBäJXV 
BtZBävíRVírP «CBrDJç»V fçBäBçBdxBdBr 
FvçbVr Jí nBrBíBrH cVçBdröçJBp GzçvêV 
ví fBpJçNr HBÖPrRBêòrJçví nNÅ: mvÉrBXví 
xJrò rBJí ôç. ñçVÖäVrN ÜVänBrP, fvFJtBf 
ûçBrÖvífVr, vç òVx TBnBrBdNr fBpJçNrP XBí 
VíçBêvíê ví FváJXV bBÉBpvíRVír nBävíê v#x 
nVBpr mBçÖNpXV, BpX rBJí îBçVLV Jí nJç 
nVíÖ AíJä. HBtäJçvír nNÅ: qJçdBpVÖ d’öFrN 
VçJr ÜJç. o. q. iBLBçvÖJBrV HvíÖäçP$ 
ôç.ñçVÖäBr:

(sBç. 3)

ÜJç. ÑBnvíNX 
yAEEAWIAq

3. AåQquëQIAq yâuëiqIåO

1924 - 2024

ÜdBrJçví
DBLnvíRVír nP
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yuëWcAåUuo eAo AëIâ. 
IcIiIéUqIåO

 1895-էն 1897 տարիներուն ընթացքին, Սուլթան 
Ապտիւլ Համիտի կողմէ կատարուած ջարդերու 
հետեւանքով, 25000 հայ գաղթականներ փախուստ 
տուին Թուրքիայէն եւ հաստատուեցան Պուլկարիա: 
Մասամբ օսմանեան տիրապետութեան տակ 
գտնուող այս երկիրը՝ զիրենք գրկաբաց ընդունեց: 
Հայ Աւետարանական հովիւներ տարբեր երկիրներէ 
հոն փութացին՝ նեցուկ կանգնելու անոնց: Վեր. Հայկ 
Եարտմեան Անգլիայէն Վառնա եկաւ ու ծառայեց 
ինը ամիս, ապա հաստատուեցաւ Ֆիլիպ՝ ներկայիս 
Փլովտիւ, հոն հիմնելով եկեղեցի եւ դպրոց: Նոյն 
ժամանակին՝ Վեր. Գրիգոր Գէորգեան, Թուրքիայէն 
գալով, նախ ծառայեց Վառնայի մէջ, ապա հաս-
տատուեցաւ Ռուշուք, որ ներկայ Ռուսէ քաղաքն է: 
Վեր. Տիգրան Շահուելետեան որոշ ժամանակ մը 
պաշտօնավարեց Վառնա, ապա անցաւ Ռուշուք՝ 
ծառայելու Գերմանական որբանոցէն եւ դպրոցէն 
ներս, որպէս Վեր. Գէորգեանի օգնական, ապա 
ստանձնեց Փլովտիւի եկեղեցիի հովուութիւնը:

 Յատուկ յիշատակութեան արժանի են 
Վեր. Աբրահամ Ամիրխանեանցի մատուցած 
ծառայութիւնները: Ծնած ըլլալով Շուշի, ան 
շատ մը արեւելեան լեզուներ կը խօսէր, ու 
միսիոնարներու կողմէ ղրկուած էր Պազէլ՝ 
ուսանելու: Վերադառնալէն ետք, ան աշխատեցաւ 
Շուշիի եւ Շամեհայի մէջ, յետոյ Թիֆլիս՝ Սուրբ 
Գրոց Ընկերութենէն ներս։ Իր երկու որդիներուն 
օգնութեամբ Աստուածաշունչը թարգմանեց 
արեւելահայերէնի եւ ատրպէյճաներէնի։ 1878-ին 
ան ընտանեօք աքսորուեցաւ Սիպերիա։ Իր եօթը 
զաւակներէն երկու երեց որդիները հոն մահացան։ 
Երեք տարի ետք ան ազատ արձակուեցաւ որպէս 
ճանչցուած արեւելագէտ ու հաստատուեցաւ 
Ֆինլանտա, որ այդ ժամանակ մաս կը կազմէր 
Ռուսիոյ կայսրութեան: Այնտեղ ազատութիւն 
վայելելով՝ բեղուն հովուական ծառայութիւն 
մատուցանեց:

 1894-էն 1896 տարիներու ընթացքին Թուրքիոյ 
մէջ տեղի ունեցող ողբերգական դէպքերը մղեցին 
Վեր. Ամիրխանեանցը որ Պուլկարիա գայ, ուր 
մնաց մինչեւ իր կեանքին վախճանը: Վառնա 
հաստատուեցաւ իր ընտանիքին հետ, եւ 1897-ին 
պնակ մը ապուր մատակարարող ճաշարաններ 
հիմնեց որբերու եւ գաղթականներու համար, 

նախ՝ Վառնա, ապա՝ Շումէն, Ռուսէ եւ Պուրկաս 
քաղաքներուն մէջ: Ամէն Կիրակի կը քարոզէր 
հայերէն եւ թրքերէն լեզուներով. յետագային անոր 
միացաւ իր աշակերտը՝ Յովհաննէս Աւետարանեան, 
նախկին թուրք կղերական մը՝ Մոլլա Մեհմետ Շուքրի 
անունով, զոր Ամիրխանեանց անձամբ մկրտած 
էր Թիֆլիսի մէջ, ապա ուղարկած Գերմանիա 
աստուածաբանութիւն ուսանելու: Այս երկուքը՝ 
Գրիգոր Գէորգեանի հետ աւետարանը կը քարոզէին 
մինչ գաղթականներու կ’օգնէին: Այս ձեւով էր որ 
ծնունդ առաւ Պուլկարիոյ Հայ Աւետարանական 
Եկեղեցիներէն մաս մը:

 1945-1990 ժամանակահատուածին տարիները 
դժուար էին եկեղեցիներուն համար։ Երկիրը 
համայնավար վարչակարգի տակ էր. շատ մը 
սերունդներ դաստիարակուած էին անաստ-
ուածութեան ոգիով. միայն Սոֆիայի եկեղեցին 
կանգուն մնացած էր։ Երբ 1993-ին փոփոխութիւններ 
տեղի ունեցան, Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական 
Ընկերակցութեան աջակցութեամբ, մասնաւո-
րապէս Վեր. Մովսէս Ճանպազեանի եւ 
Ֆրանսահայ հովիւներու այցելութիւններուն 
շնորհիւ, եկեղեցիները վերականգնեցան, եւ 
շարք մը ընտանիքներ, որոնք շարունակած էին 
պահել հաւատքն ու անցեալի յիշատակները, 
այս եկեղեցիներուն տէր կանգնեցան: Այսօր, 
մօտաւորապէս 30 տարիներ ետք, այդ սերունդը 
մեծաւ մասամբ մահացած է, նաեւ երկրի 
սահմանները բացուած են, որուն իբր հետեւանք՝ 
Պուլկարիոյ հայ համայնքը սկսած է նուազիլ:

 Ներկայիս Հայ Աւետարանական համայնք 
գոյութիւն ունի Պուլկարիոյ հինգ քաղաքներու մէջ.– 



CAqCIå iC. âAåU mAoUÑ-ouëqUÑ-ouëWUÑ 2021 QUë 81 ■ 21

Սոֆիա, Փլովտիւ, Վառնա, Ռուսէ եւ Շումէն: Անոնք 
կազմած են Պուլկարիոյ Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու 
Միութիւնը, ղեկավարութեամբ՝ Վեր, Պետրոս 
Ալթունեանի. անդամ են նաեւ Եւրոպայի Հայ Աւետ. 
Ընկերակցութեան: Սեփական կառոյցներ չունին, 
այլ կը հիւրընկալուին որպէս անկախ եկեղեցիներ 
տեղական պուլկարական եկեղեցիներու շէնքերէն 
ներս։ Սոֆիայի ու Փլովտիւի Ժողովական եկե-
ղեցիները զիրենք կը հիւրընկալեն, իսկ Վառնայի եւ 
Ռուսէի մէջ՝ Մեթոտական եկեղեցիները:

 Սոֆիայի Հայ Աւետ. Եկեղեցին Սոֆիայի Հայ Աւետ. Եկեղեցին հիմնուած է Ի. 
դարու սկիզբը եւ վերահաստատուած՝ 1933-ին: 
Անոր ծառայած են հետեւեալ հովիւները.– Տիգրան 
Շահուելետեան, Սարգիս Գոնսիւլեան, Նորայր 
Մելիտոնեան, Մեսրոպ Փարաւազեան, Կարօ 
Ալթունեան եւ Սարգիս Փարաւազեան: Ներկայիս 
պաշտօնավարող հովիւն է՝ Յարութիւն Թադէոսեան:

 Սոֆիայի Հայ Աւետ. Ընկերակցութիւն Սոֆիայի Հայ Աւետ. Ընկերակցութիւնը 
հիմնուած է ԻԱ. դարու սկիզբը. առաջնորդն է՝ 
Սարգիս Յովհանէսեան:

 Փլովտիւի Հայ Աւետ. Եկեղեցին Փլովտիւի Հայ Աւետ. Եկեղեցին ծնունդ առաւ 
1922-ին, երբ խումբ մը հայեր, որոնց մէջ կային 
Աւետարանականներ, փախուստ տալով Թուրքիոյ 
հալածանքներէն, հաստատուեցան այս քաղաքը: 
Անոնց պաշտամունքները տեղի կ’ունենային 
Պուլկարական Ժողովական Եկեղեցիին մէջ։ 
1925-ին կազմեցին Փլովտիւի Հայ Աւետ. Եկեղեցին։ 
Հիմնադիր հովիւն էր Վեր. Տիգրան Շահուելետեան, 
որ ծառայեց մինչեւ 1936։ Իր փոխանորդն էր Վեր. 
Իսահակ Քեշիշեան, որ իր աստուածաբանական 
ուսումը ստացած էր Գերմանիա: 

 Երբ 1948-ին Պուլկարիոյ մէջ քրիստոնեաներու 
դէմ հալածանք սկսաւ, բազմաթիւ հովիւներ 
ձէռբակալուեցան, ու Վեր. Քեշիշեան անոնցմէ 
մին էր։ 1966-ին ան փոխադրուեցաւ Ֆրանսա 
եւ հոն շարունակեց իր ծառայութիւնը: 1992-ին 
ան վերադարձաւ Պուլկարիա եւ ստանձնեց 
իր եկեղեցիին հովուութիւնը մինչեւ իր մահը, 
որ պատահեցաւ 1995-ին: Տիկին Ժոզեֆին 
Քեշիշեան եղաւ զինք յաջորդողը: Ներկայիս 
եկեղեցին կանգուն կը պահեն Հրանդ եւ Ժոզէֆ 
Քեշիշեանները, որոնք Մերձաւոր Արեւելքի 
Աստուածաբանական Ճեմարանի շրջանաւարտներ 
են:

 Վառնայի Հայ Աւետ. Եկեղեցին Վառնայի Հայ Աւետ. Եկեղեցին առաջինն է 
որ հիմնուեցաւ Պուլկարիոյ մէջ: Հոն ծառայող 
հովիւներն են.– Աբրահամ Ամիրխանեանց, 

Յովհաննէս Աւետարանեան, Սարգիս Գոնսիւլեան, 
Նորայր Մելիտոնեան եւ Կարօ Ալթունեան, որ 
ծառայեց համայնավարական տարիներուն 
մինչեւ 1962, երբ եկեղեցին փակուեցաւ: 1993-ին 
Պետրոս Ալթունեան վերսկսաւ պաշտամունքները, 
տեղական Մեթոտական Եկեղեցիին հետ միատեղ: 
Ներկայ հովիւն է՝ Ներսէս Կետիկեան:

 Ռուսէի Հայ Աւետ. Եկեղեցիին Ռուսէի Հայ Աւետ. Եկեղեցիին ծառայած 
են որպէս հովիւ՝ Գրիգոր Գէորգեան, Տիգրան 
Շահուելետեան, Սարգիս Գոնսիւլեան, Մեսրոպ 
Բարապաւեան, եւ 1993-ի փոփոխութենէն ետք՝ 
Երուանդ Գազազեան: Ներկայիս՝ Եկեղեցին կը 
ղեկավարէ Պետրոս Ալթունեան:

 Շումէնի Հայ Աւետ. ԸնկերակցութեանՇումէնի Հայ Աւետ. Ընկերակցութեան երկար 
տարիներ առաջնորդած է Տիկին Մարիամ 
Ալթունեան։ Ան նաեւ ծրագրած է այցելութիւններ, 
նամանաւանդ հիւանդներու կամ հոգեւոր խրա-
խուսանքի կարիք ունեցողներու: Այս քաղաքին մէջ 
կ’ապրին 250 հայեր: Ներկայիս իր որդին՝ Պետրոս 
Ալթունեան հոգ կը տանի այս Ընկերակցութեան:

eBpJçNrV áJçBbJê qBpVçV 
yAåâAEkIAq
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«srvçfBzBçä Jn 
AÖävíbvp...., JçD 
dP näBDJçJn òví 
nNÅH JjBb BrdJjb 
fBíBäòP, vç rBZ 

DrBdJêBí nJb nöçH$ 
WBívHJBpV ví

nöçH$ IírVdNV nNÅ» 
2 âVn. 1. 3,5:

môå mO AKGIéuëQUëqO
 uçzNÖ ïBÖäBDBr, bJçBdvíäBdBr, BzB$ dBÉBáBçVx ôfBpö rBfBrFVr, Jí V 
áJçÅvp$ rBZBFBf AnJçVdBpV mVBêJBX qBfBrFrJçví, uíVXVPn mòñVrXV näJçVn 
pBçBDJçvíRVír dP ntBdNç Vç nöç fJä: Ar dB#n d’BpêJXNç nöç, Jí dBn zBäFBn 
nP dP jçdNç Brvç BnNr öç:

 IçD nBpçP fVíBrHBêBí bBrç dJçzvá, rBZBFBfP fçBnBpJê vç pBävíd 
tvFJdBÉò nP zBäçBÖä áVlBdV nNÅ FärvíV$ LVrò äBrJXví nöç ÖrBçVr nöä: Arvç 
nBfP äJjV vírJêBí Vç 54 äBçJdBr LBíBdVr hJÉòJçvír nNÅ: ApÖ òçVÖävrJBp 
drvÅ BÉBòVrvíRVírrJ#çP dJçäBb NVr rBZBFBfVr rdBçBFVçP, BprzNÖ vç JçD 
Br ÖzBrrvíJêBí xvçÖ äBçV Jäò, v#x nNd HBÉrvíRJBr LFBêvín BçäBpBpäJê 
vlçBFvçbVr fBrHNz: Ar PÖBí. «Qvj AÖävíbvp dBnòP dBäBçvíV»: mBfBêBb 
fÉxBdvíJXN BÉBÅ Br ïBïBòJêBí áJçÅVr BrFBn PÖJX «A#X nöä PXXBn ñJLV» 
JçFP vç Vç nBpçP ÖvçáJêvíêBb Nç VçJr:

 eBíBrBDBç Hv#ír BX dP áBpJXJÖ öçfrvíRVírrJç òçVÖävrNBdBr TBÉBrFvíRJBr 
nP, DBpê zBçBFBrJçví DJçvínvá fJÉBêBb JÖ AÖävíbnN: mBpçJçví ôçvíBr 
PrRBêòVr, JçD dP zBävíJrò nJç nBpçJçP, ZvÖäváBrN# nJjòJçH ví áJçBHBçhV#ç 
AÖävíbvp PräBrVòVr: möçH òBjêç pVtBäBdrJçP$ vç DbBZrHçvíRJBnD dP zBfJÖ 
BpÖòBr äBçVrJçN V áJç, BpÖöç Rvj njJr òJL nöäJrBXví AÖävíbvp: möçH 
fBrHNz vírJêBb ÖNçH Rvj nVÅvê PXXBp vç ÖçäVH nNÅ bBFV rvç ïBïBò nP$ 
BíJXV Jí BíJXV ÖVçJXví LAÖävíBb: oBçFN# nöçH vírJêBb BLHJêvíRVírP dJBròVH 
áçBp, Jí víZäN# fBíBäBçVn nrBX Brvç:

  «CBçJzBtä nBpç vírJêvj v#x nNd 
  Brh xòBívç N» – ADçBfBn WVròPr:



 mJç víçvpr vpTJçvá dBn DBçV dBnJêvjvíRJBnD xJrò dçrBç AÖävíbvp LBíBdV 
zNÖ BzçVX: mJLV zNäò N Uç JçdrBpVr öFrvíRVírP: kVtH nJç ädBç PXXBXvír 
fBnBç N vç AÖävíBb Uç uçHVVr evFVr BÉBòJê nJç ÖçäJçvír nNÅ, vçzNÖLV 
nJç nNÅ ÖäJjbN vçHVBdBr BrdJjb ví frBLBrHvj fvFVr: ApHzNÖ$ BrhrBdBr Jí 
näJçnVd pBçBDJçvíRVír nP dP fBÖäBävíV JçdrBívç eöç ví nJç nVÅJí, vç dP 
DBçJïvZN nJç dJBròP ví dBçJXV dP HBçhrN Vrx vç nJLV BrdBçJXV dP RvíNç:

 AÖävíBb nJLnN LFBpBêvírê DBrJç xV zBfBrÅJç, BpX zBçLBzNÖ 
FvçbrBdBröçNr FVäBdêVX RN Uç uçHVVr evFVr nJç nNÅ dP DrBdV: «ñçVÖävÖV 
fJä ZBxP JXBp, Jí B#X dJrHBrV Jn v#x RN JÖ, fBzB ñçVÖävÖ dJrHBrV N Vn 
nNÅÖ. DBpê JÖ vç fVnB nBçnrváÖ d’BzçVn$ AÖävíbvp uçHVVr fBíBäòváP 
d’BzçVn, vç LVÖ ÖVçJê Jí Vç BrhP VrbV fBnBç nBärJê» – EBj. 2. 10: sBä 
nP fBíBäBêJBXrJç d’BrFVäBrBr RN VçJrò TBÉBrFvçH Jr Jí vírVr BrFVr FBrh 
nP$ oVÖvíÖ ñçVÖävÖ, vç VçJrê nNÅ dP DrBdV Uç evFVvá:

 ApÖ rJçdBpvíRVírP nJLV dP fBjvçHN rvç dJBrò nP, vç JçdrBpVr dJBròVr 
tvírxr N: ñçVÖävÖV evFVr, uçHVVr evFVr, nJç ví JçdrBívç eöç nVÅJí dP 
fBÖäBäN rv#ç pBçBDJçvíRVír nP: qnBr rvç XJLví JXXvj ïvòçVdV nP$ vç ADDB#, 
BpÖVròr eB#pç dP RvRváN: AÖVdB ZvÖäváBrvíRVírr N nJç XnBr dBZJBX PXXBXvír, 
ÖVçvp Jí áÖäBfvíRJBr$ vç BÉBÅVr FçBíBdBrr N JçdrBívç eöç fJä BpÖ rvç 
fBjvçHBdêBdBr dJBròVr: ApXJíÖ LApr nVBpr vçzNÖ zBfBrÅdvä ví fJÉBívç 
AÖävíBb xJrò rdBäJç, vçvír rJçdBpvíRVírP òöjBçdvíBb N bBrç Bnzvá nP: mJç 
nNÅ DrBdvj ñçVÖävÖV evFVr$ äBdBí BÉ äBdBí nJLV dP pBpärN Uç fBpçBdBr 
ÖävçvFJXVrJçP:

 AíJXV#r. BpÖvífJäJí Vrx vç d’PrJrò$ HçvtnvíBb N nJç îçdxVr pBädBrVtvá: 
EVäBdêV#rò nJç nNÅ DrBdvj EBrhVr BÉBrhrBtrvçfvínVr Jí Vç äçBnBHçvíRJBr 
äBd HrJrò nJç NvíRVírP: Apr BäJr nBçHVd zVäV fBíBäBr RN AÖävíBb 
dJBròJçP dP ïvZN:

«AÖävíBb hJç ÖVçäJçvír nNÅ jçdJê 
Vç uçHVVr evFVr, vç d’BjBjBdN$ 

ADDB#, eB#pç»  – EBj. 4. 6:

mIå mMÄ CqAcui Ñ. euEUq
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