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Le plus beau métier au monde c’est celui de 
parent, qui doit être éducateur et pédagogue. 

En effet quoi de plus beau que de mettre un 
enfant au monde. Puis de l’accompagner sur le 
chemin de la vie et le voir grandir, former son 
caractère, franchir les étapes de la vie : enfance, 
adolescence, jeunesse et un jour adulte et à 
son tour de se marier, de fonder un foyer et de 
devenir père et mère.

Si cette mission « croissez et multipliez » que Dieu 
confie au premier couple de l’humanité est belle, 
noble, pleine de joies et riche d'expériences, 
elle n’en reste pas moins difficile à accomplir et 
exigeante.
Lequel d’entre nous peut dire qu’il a été un père, 
ou une mère, un éducateur à la hauteur de cette 
belle tâche ?
Avec beaucoup d’humilité, je réalise mes limites, 
mes faiblesses et les manquements dans ce 
mandat que Dieu m’a confié.

Alors comment palier à ces imperfections 
humaines ? Comment ne pas se culpabiliser 
et se décourager lorsque nous constatons le 
décalage  : petit ou grand, entre l’idéal d’une 
éducation harmonieuse et équilibrée,et le fait 
que nous vivons parfois avec des frustrations qui 
peuvent même devenir des déceptions ou des 
échecs ?

C’est là qu’intervient Dieu.
Sans lui et sans son aide, notre vocation de parent 
et d’éducateur devient «mission impossible».
Car notre bonne volonté et nos bons principes 
spirituels, ne suffisent pas à pallier à l'imprévisible 
du parcours parfois sinueux de nos enfants et 
plus tard de nos petits-enfants.
D’où l’importance de pouvoir intégrer dans 
l'éducation de nos enfants la Parole de Dieu, les 
enseignements du Christ, la prière et l’action du 
Saint-Esprit. 

D’où le choix du thème du dossier de ce numéro 
du Messager. L’éducation chrétienne de l’enfance 
et de la jeunesse est l’élément clé de l’avenir de 
nos familles, de nos églises et de notre société.

Suite à des périodes de vitalité et de dynamisme, 
nos écoles du dimanche, nos clubs d’enfants, nos 
groupes de jeunes et d’adolescents, nos centres 
de vacances et notre mouvement de jeunesse 
sont devenus les parents pauvres de la vie de 
nos églises locales et de notre Union.

Avant qu’il ne soit trop tard, il est temps que 
nous, parents et éducateurs, de nous réveiller de 
notre sommeil, et de faire face à cette situation 
préoccupante. Après une analyse et une réflexion 
sans concession de cette situation : nous devons 
passer des paroles aux actes, cela est urgent.

Je ne remercierai jamais assez Dieu de m’avoir 
permis à l’âge de 14 ans d’avoir ouvert ma vie à 
Jésus-Christ dans le centre de vacances de la 
Fontanelle. Si je suis ce que je suis aujourd’hui, 
c’est une grâce de Dieu que j’ai reçue par 
l'intermédiaire de mes éducateurs chrétiens de 
cette année-là et de celles qui les ont suivies.

Parents et éducateurs, soyons à la hauteur des 
défis que la société nous adresse concernant 
l'éducation chrétienne des jeunes générations.
Nos enfants et nos petits-enfants nous regardent.

Ne les décevons pas.Ne les décevons pas.

Pasteur 
Gilbert LÉONIAN
Alfortville 

Père de trois enfants 
Grand-père de six 
petits enfants 
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Parents, éducateurs chrétiens : 
mission impossible ?
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Jésus s’intéresse beaucoup aux enfants. Il les a 
encouragés à venir à lui :

«Laissez venir à moi les petits enfants…» 
(Mc 10 :13-16) 

Dans la Bible, les enfants ont un rôle important : le 
jeune enfant qui a offert ses pains et ses poissons 
(Jn 6), le fils de la veuve de Naïn (Lc 7), la petite 
servante de Naaman (2 R 5 : 1-3). Jésus aimait les 
avoir autour de lui. Les enfants sont les premiers 
à comprendre son Amour. Jésus les a donnés en 
exemple pour faire comprendre aux adultes des 
enseignements essentiels.

Actuellement, ce sont les enfants de moins de 15 
ans qui sont les plus nombreux et qui constituent 
le tiers des habitants de notre planète. C’est dans 
la première étape d’une vie que les 85% d'une 
personnalité adulte sont déjà formés (dès 6 ans).

La Bible dit : 
«Enseigne aux enfants la voie qu’il doit suivre 

et lorsqu’il sera vieux, il s’en souviendra.»

Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de 
demain, qui seront, dans quelques années, aux 
postes de commandes importantes. Ils sont une 
stratégie pour l’Église et sa Mission.

L’Évangéliste Moody disait que lors d’une réunion 
d’Évangélisation, il se réjouissait de 2 conversions 
et demie. Comment cela pouvait-il être possible ? 

Un adulte qui se tournait vers Christ avait déjà 
passé la moitié de sa vie sans Christ. Les 2 en-
fants avaient toute leur vie devant eux. Ils pou-
vaient alors présenter à Christ tout leur avenir  : 
des choix à effectuer pour leurs études, leur pro-
fession, et leur futur conjoint… C’est ainsi que toute 
leur existence pourra être fondée sur le Roc.

Pour moi, c’est au «Grain de Blé» que j’ai pu ré-
pondre à l’appel en 1970, à l’âge de 19 ans, afin 
de servir Dieu parmi les enfants. J’ai pu, au long 
des années, accueillir beaucoup d’enfants dans 
les différentes activités de camps, ou de clubs. 
J’ai eu la joie de voir plusieurs de ces enfants ac-
cepter Christ, plusieurs se sont engagés pour le 
servir. Chaque génération a pu être un témoin de 
l’Amour de Dieu et s’engager à son tour pour le 
servir. Plusieurs sont devenus pasteurs et d'autres 
missionnaires, responsables d’église ou d’asso-
ciation évangélique. 

Nous n’avons pas de temps à perdre. La moisson 
est grande. Réjouissons-nous de pouvoir encore 
évangéliser tous ces enfants qui nous attendent…. 

Nous devons nous occuper 
d’eux. 
Ce doit être notre PRIORITÉ.

Paul BRIGNON
Membre fondateur de 
Semailles et Création

L'enfant : 
NOTRE 

PRIORITÉNégliger les enfants va à l’encontre 
de ce que la Bible dit à leur sujet.
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Dernièrement, le pasteur Gilbert 
Léonian s'est rendu en Arménie 
et a rencontré l'équipe locale du 
«Grain de Blé Arménie», dirigée 
par Karen. 
Chaque année ce sont des mil-
liers d'enfants impactés qui 
sont pris en charge et auxquels 
l'évangile est annoncé. Leur tra-
vail est formidable et tellement 
encourageant ! 

Le «Grain de Blé» est aussi pré-
sent en France depuis 1965 ! 
(anciennement les «Semailles»). 
Cette association dépend de la 
fondation du Grain de Blé Suisse 
(créée après la seconde guerre 
mondiale), qui œuvre aujourd’hui 
dans plus de 25 pays (dont l’Ar-
ménie). 

Depuis sa création, le «Grain de 
Blé» a eu à cœur de prendre soin 
des enfants et des adolescents 
en les amenant à connaître Christ 
et à devenir des ambassadeurs 
de son amour.
Aujourd’hui pour continuer le 
travail en France, nous sommes 
2 salariés, et travaillons avec de 
nombreux bénévoles. Notre Slo-
gan est que «Chaque enfant 
compte» et mérite de connaître 
sa valeur aux yeux de son créa-
teur.

Nous avons l’assurance que si les 
enfants connaissent leur identité 
en Christ et qu’ils acceptent de 
le suivre, ils deviendront des dis-
ciples, des lumières, des influen-
ceurs pour le royaume. 

Nous n’avons pu que consta-
ter la fidélité et l'œuvre de Dieu 
durant toutes ces années. Notre 
association vit essentiellement 
de dons sans lesquels nous ne 
pourrions poursuivre l’œuvre.

Pour accompagner les enfants, 
le "Grain de blé" met en place 
un certain nombre d’activités :

● Colonies de vacances 
● Clubs d’enfants 
● Cultes familiaux pour aider les 
églises à intégrer l’enfant comme 
faisant partie intégrante du corps 
de Christ
● Camps de familles
● Festivals dans les quartiers : 
pour manifester l’amour de Christ 
à son prochain. 
● Formations auprès des églises et 
clubs, cultes de familles, festivals. 
● Travail international pour des 
projets d’Évangélisation en 
vue d’événements sportifs, en 
partenariat avec de nombreuses 
œuvres (Sport et Foi, Holistic 
Sport, les Flambeaux, JEM, etc…). 
● Développement de projets 
artistiques : comédies musicales, 
vidéos de préventions pour la 
jeunesse (identité en question), 
chorales d’enfants.

Chaque enfant 
compte

graindeblefrance.fr
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Ces paroles de Jésus sont riches d’enseigne-
ments. «Ne les empêchez pas de venir à moi…», 
on voit ici l’importance que le Seigneur accorde 
aux enfants. 

Voici quelques raisons pour lesquelles, il est né-
cessaire d’annoncer l’Évangile aux enfants :  

■ Le message de Dieu s'adresse à tout le monde 
dont les enfants.( Mc 16 :15 ; Jn 3 :16). 
■ Les enfants sont aussi pêcheurs dans leur na-
ture et leur actes, c’est à nous de les rendre 
conscients de leur état devant Dieu et de laisser 
le St Esprit les convaincre.

David Livingstone, missionnaire et explorateur 
écossais a dit : «Notre devoir est d’enseigner les 
enfants en ce qui concerne le péché et le Sau-
veur, sans la moindre référence à un certain âge 
pour accepter Christ. Le Saint-Esprit les convain-
cra de péché en temps voulu. Quand il convainc 
de péché quel que soit l’âge, qui sommes-nous 
pour oser nous immiscer dans Son œuvre ? C’est 
à ceci, en tout temps, que nous témoignons d’un 
intérêt compatissant. N’importe quel enfant est 
assez âgé pour accepter Christ au moment où 

il réalise que son péché est contre Dieu et qu’à 
cause de ce péché, il est perdu sans Christ».

Telle est la volonté du Père «De même, ce n’est 
pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux 
qu’il se perde un seul de ces petits».(Mt  18:14)

■ Les enfants peuvent naître de nouveau.
�■ Les enfants sont plus disposés à recevoir le 
Sauveur :
• Les enfants ont des cœurs ouverts et disposés.
• Les enfants sont naturellement humbles, pleins 
de confiance et ils apprennent facilement.
De jeunes cœurs impressionnables (influen-
çables) risquent de s’endurcir face à sa Parole.

Dans un de ses sermons, Charles Spurgeon dé-
clare : «Un enfant de cinq ans, s’il a été correc-
tement instruit, peut aussi sincèrement croire et 
être régénéré qu’un adulte. Ma conviction est que 
ceux qui se sont convertis enfants font partie des 
meilleures personnes que nous ayons. J’estime 
qu’ils ont été plus nombreux à être authentiques, 
assidus et à la longue, plus solides que n’importe 
quel autre groupe d’âges».

■ Les enfants sont sujets aux attaques
■ Les enfants ont la chance d’avoir de nom-
breuses années devant eux pour servir le Sei-
gneur : beaucoup de pasteurs et évangélistes ont 
été sauvés enfants.
La vie peut être comparée à une falaise, du haut 
de laquelle beaucoup de gens sont tombés. En 
bas, ce ne sont que vies et corps brisés par le pé-
ché. Beaucoup de chrétiens travaillent au pied de 
la falaise et cherchent à construire un «Hôpital 
spirituel» où ces vies peuvent être soignées et 
améliorées par le sang de Christ.
Mais certains pourraient quitter le pied de la fa-
laise pour retourner au sommet où ils pourraient 
monter un mur, une barrière. Nous pouvons ainsi 
«empêcher» les enfants de tomber  en leur ap-
portant l’évangile. Construire un mur au sommet 
de la falaise, c’est évangéliser et enseigner. Quels 
défis pour nous !

Les enfants sont l'avenir de notre pays. Jésus re-
vient bientôt et nous devons les préparer à ce 
glorieux retour !

Sabine FAKHRY
Coordinatrice Régionale 
de l´Association
Évangile & Enfance 
en Ile-de-France

«On lui amena des petits enfants, afin qu’il leur imposât 
les mains et priât pour eux. Mais les disciples les 

repoussèrent. Et Jésus leur dit : Laissez les petits enfants, 
et ne les empêchez pas de venir à moi ; car le royaume 

des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur 
imposa les mains, et il partit de là.» (Mt 19 : 13-14)

L'IMPORTANCE D'ÉVANGÉLISER 

Pourquoi annoncer l'évangile 
                                     aux enfants ? 
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Ce n'est pas la volonté de votre Père 
céleste qu'il se perde un seul de ces petits

L’Association Évangile & Enfance 
est une œuvre protestante évan-
gélique au service des Églises 
dans leur travail parmi les en-
fants. L’AEE France existe depuis 
1949 et fait partie d’une œuvre 
internationale active dans plus 
de 200 pays dans le monde. Ce-
pendant l’AEE France est une 
Association autonome sous la 
direction d’un Conseil d’Adminis-
tration français. L’AEE France est 
membre du Conseil National des 
Évangéliques de France (CNEF), 
mais aussi partenaire des Insti-
tuts bibliques de Nogent et de 
Genève. 

Objectif
L’AEE a pour objectif de favoriser 
le développement de l’enfant 
dans toutes les dimensions de 
sa personne, mais en particulier 
dans le domaine spirituel. Elle 
cherche à rejoindre l’enfant avec 
la Bonne Nouvelle tout en res-
pectant son cadre familial. Elle se 

soucie de la croissance spirituelle 
de l’enfant et de son intégration, 
avec sa famille, dans une Église 
locale.

Vision
Elle rejoint les paroles de Jésus 
exprimées dans Matthieu 18, ver-
set 14 : « Ce n’est pas la volon-
té de votre Père céleste qu’il se 
perde un seul de ces petits». 

Mission
● Apporter l’Évangile aux enfants 
qui ne fréquentent pas forcé-
ment une église, quelque soit 
leur arrière-plan religieux, social, 
etc… en aidant les chrétiens et les 
églises locales à le faire.
● Servir l’Église du Seigneur.

Actions
● Des formations de moniteurs 
d’enfants et également la forma-
tion des formateurs.

Nous avons, à destination des en-
fants, des activités diverses : 
● Clubs Bibliques de la Bonne 
Nouvelle (dans une famille avec 
les enfants du voisinage) ; Clubs 
Bibliques Mensuels , Clubs Ponc-
tuels (Pâques, Noël) ; Clubs de 
Vacances, Clubs en Plein Air, 
camp…(et depuis 2020 Clubs Na-
tionaux et Régionaux sur ZOOM !).
● Campagnes de distribution 
«Osons Semer Ensemble», cours 
par correspondance.
● Sites internet : aee-media.com 
et cliquelavie.com.
● Le projet CityKids depuis 2017.

Enfin, nous proposons des res-
sources, pour équiper les mo-
niteurs et les parents dans l’en-
seignement des enfants. L’AEE 
France compte à ce jour environ 
400 publications.

aee-media.com

J’ai grandi dans le cadre 
des églises évangéliques 
arméniennes de France, à 
Pont d’Aubenas, et j’ai été 
confronté à la notion de la 

foi, dans ma famille mais aussi dans les dif-
férentes églises de l’union et en particulier dans nos 
centres de vacances. 

À 18 ans, dès mon premier séjour comme animateur 
de colonie à La Source, j’ai été passionné par le tra-
vail avec les enfants et puis avec les jeunes. J'ai été 
animateur dans les camps de pré-ados et d’adoles-
cents, puis directeur de 1988 à 2008. 
Le plaisir de travailler parmi la jeunesse m’a conduit 
à devenir formateur BAFA et BAFD et à m’investir 
auprès de différentes associations et centres de 
vacances du milieu chrétien tout au long de ces 

années. Et petit à petit, je me suis engagé à plein 
temps, d’abord dans un centre de vacances des 
églises CAEF en Haute Loire (Teen-Ranch), puis 
avec Jeunesse pour Christ en 2010. 

Et là, ça a été un vrai tournant pour moi, car après 
avoir passé des années dans un cadre où la foi en 
Jésus était un élément important, je me suis trouvé 
confronté à des jeunes pour qui la foi est l’élément 
essentiel et central de leur vie. En effet JPC propose 
des camps d’évangélisation et j’ai vu des jeunes tel-
lement passionnés pour Jésus qu’ils couraient vers 
les gens pour pouvoir leur annoncer l’Évangile. La 
prière était pour eux un mode de vie et le partage 
de l’Évangile faisait partie de leur quotidien. Cela 
m’a impressionné et en même temps m'a remis en 
question dans la manière de vivre ma foi. À cette 
même époque, j’ai lu un livre, ''Crazy Love'' de Fran-

Témoignage de   David KEHEYAN
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Jeunesse pour Christ (JPC) est née 
après la fin de la seconde guerre 
mondiale aux États Unis, et est is-
sue d’un groupe de jeunes qui avait 
à cœur de prier pour leurs amis qui 
n'avaient pas rencontré Jésus. Petit 
à petit cette équipe s’est organisée 
et le travail a commencé. 
Un premier équipier, Billy Graham, 
a été engagé et a permis le dé-
veloppement rapide de l’activité 
d’évangélisation. Le mouvement 
s’est étendu et il est présent dans 
plus de 130 pays.
JPC en France est donc une œuvre 
d’évangélisation qui travaille au 
côté des Églises locales depuis 
1947. Étant une œuvre inter-dé-
nominationnelle, JPC est ouvert à 
travailler avec toutes les Églises du 
milieu évangélique. 

La mission de JPC fait partie de la 
mission que Jésus a confiée à ses 
disciples : «Allez, faites de toutes 
les nations des disciples, bapti-
sez-les au nom du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit et enseignez-leur à 
mettre en pratique tout ce que je 
vous ai prescrit» (Mt 28:19-2O). Mais 
pour JPC, la mission se concentre 

sur un public spécifique, la jeu-
nesse. Une étude a révélé que 
90% des personnes qui se conver-
tissent à la foi chrétienne le font 
avant l’âge de 20 ans, et en France, 
il y a environ 12 millions de jeunes. 

La jeunesse est donc un enjeu im-
portant et l'atteindre est un but es-
sentiel de l'église. C’est pour cela 
que JPC se met à la disposition 
des églises pour partager son sa-
voir-faire en matière d’évangélisa-
tion. 

Si l’objectif est de toucher les 
jeunes, les mieux placés sont évi-
demment d’autres jeunes. Ainsi 
JPC, va à la rencontre des jeunes, 
les forme, les accompagne en lien 
avec les Églises locales afin de 
leur donner les moyens de devenir 
à leur tour des transmetteurs de 
l’Évangile.

Ainsi JPC propose différentes 
activités telles que des camps 
d’évangélisation et de service in-
ter-Églises (Bouge ta Ville, City Sta-
tion), des séjours de vacances pour 
enfants et adolescents, des ren-
contres d’édifications de jeunesse 
inter-Églises (PULSE), des parcours 
courts de formations de disciples, 
des activités de proximité dans 
des quartiers sensibles (street pas-
teur), des camps d’évangélisation 
digitaux, de l’évangélisation et de 
l’édification par les réseaux so-
ciaux etc… et JPC continue de cher-
cher les meilleurs moyens pour at-
teindre la jeunesse, tout cela pour 
permettre à chaque jeune de vivre 
l’Évangile. 

JPC dispose d’un centre de va-
cances dans la Drôme, de bu-
reaux de direction en Alsace et de 
27 Équipiers missionnaires. Évi-

cis Chan qui a aussi contribué à ma remise en 
question sur les enseignements de Jésus et ce 
qu’il attend réellement de tous ceux qui décident 
de le suivre. 

J’ai réalisé que ma compréhension de l’Évangile 
n’était pas tout à fait exacte ; Dieu, Jésus avaient 
une place dans ma vie mais ils n’en étaient pas 
la priorité. Alors je me suis lancé dans une étude 
beaucoup plus approfondie de la Bible afin de 
mieux connaître celui que je voulais servir.  Il n’y 
a pas de secret, c’est là que j’ai commencé à 
grandir spirituellement. Parallèlement, j’ai avancé 
progressivement dans mon ministère avec JPC, 
d’abord en m’occupant des séjours de vacances 
pour enfants et ados et puis, je me suis orienté 
vers l’enseignement des jeunes et la formation à 
l’évangélisation dans les camps et événements. 
Et cela m'a encore plus passionné, car elle me 
permettait de partager ce que 
je découvrais et comprenais 
sur Jésus avec des jeunes qui 

avaient envie de mieux le connaître et de le faire 
connaître autour d’eux.
Ce travail à JPC prend l’essentiel de mon temps, 
ainsi que l’accompagnement individuel de jeunes 
et la formation de disciples. Si certains jeunes dé-
sirent vraiment suivre Jésus et se consacrer à lui, 
ils ont besoin d’un cadre et d’un accompagne-
ment. Mais il est important de les aider à réfléchir 
aux bases de la vie chrétienne, et de comprendre 
clairement ce que représente la nouvelle nais-
sance (Jn 3), la Grâce ( Ep 2 :1 - 10), ou la mort à 
soi (Ga 5 :16-26). Cela me semble la priorité pour 
la jeunesse afin de pouvoir former des vrais dis-
ciples de Jésus qui feront ensuite aussi des dis-
ciples. Comme Jésus nous y encourage : «prions 
donc le maître de la moisson d'envoyer des ou-
vriers dans sa moisson» (Mt 9:38).

sur un public spécifique la jeu Ainsi JPC propose différentes

www.jpcfrance.com



Pierre Vianin, vous avez 
écrit un livre sur la 
pédagogie du Christ et vous 
donnez des conférences 
sur le sujet. D’où vient cette 
motivation ?  

Le livre que j’ai écrit avec Fran-
çois-Xavier Amherdt me tient par-
ticulièrement à cœur, car il m’a 
permis de concilier deux de mes 
passions : ma foi en Jésus-Christ 
et la pédagogie.
Si l’on devait attribuer une profes-
sion au Christ, je pense que l’on 
pourrait dire qu’il était enseignant. 
J’ai toujours été intrigué par la 
force de la pédagogie du Christ 
qui, avec une petite poignée de 
disciples, a su transmettre un 
message qui est encore pertinent 
au XXIème siècle. Avant de rédiger 
cet ouvrage, j’étais persuadé que 
la question de l’enseignement du 
Christ avait déjà été étudiée en 
profondeur, mais peu de travaux 
ont été consacrés à ce sujet. En 
analysant la pédagogie du Christ, 
j’ai redécouvert la force de sa 
parole qui est véritablement une 
parole vivante qui ne cesse de 
questionner et de surprendre.

Que retenez-vous de la 
pédagogie du Christ ?

De nombreux éléments, mais ce 
qui m’a le plus étonné, c’est que 
le Christ est capable de conci-
lier une bienveillance extraordi-
naire et une exigence totale. Par 
exemple, dans l’épisode d’Em-
maüs, il est à l’écoute de la souf-
france des disciples, mais il sou-
ligne également leur manque de 
foi de manière très sévère. Il est 
en même temps ferme, bienveil-
lant et cohérent.

Pouvez-vous appliquer 
cet enseignement à 
votre propre expérience 
pédagogique ?

Bien évidemment, Jésus est un 
modèle pour l’enseignant que je 
suis car il y a une totale cohérence 
entre ce qu’il fait et ce qu’il est. 
Les gens que nous rencontrons 
sont très sensibles à cette co-
hérence, beaucoup plus qu’aux 
discours qu’on leur tient ou aux 
savoirs qu’on leur transmet.
De plus, si le savoir est évidem-
ment essentiel, la qualité de la re-
lation qui s’établit est également 
primordiale. L’apprentissage est 
décuplé, lorsque l’on est accom-
pagné par des enseignants qui 
soignent la relation.
Avec François-Xavier Amerdth, 
nous avons synthétisé la péda-
gogie du Christ en 8 principes 
essentiels qui peuvent nous ins-
pirer en tant qu’enseignants, édu-
cateurs, parents, catéchistes ou 
chrétiens. Pour en citer trois, je di-
rais que le Christ est toujours at-
tentif à bien comprendre ce que 
vivent les personnes qu’il ren-
contre. Mais il se montre égale-
ment ferme et exigeant, lorsque 
c’est nécessaire : ce qui manque 
très souvent dans l’éducation, 
c’est un cadre éducatif clair qui 
permet de se construire en s’ap-
puyant sur des règles stables. En-

fi n, le Christ se montre cohérent : 
il éduque d’abord par la manière 
dont il vit. Un adage amérindien 
nous le rappelle : «Marche ta pa-
role !».

Vous êtes enseignant 
d’appui et vous apportez 
un encadrement person-
nalisé à vos élèves. Mais 
face à un groupe, à quoi 
devons-nous prêter atten-
tion et que nous enseigne 
le Christ à ce sujet ?

Le Christ a pratiqué deux formes 
d’enseignement principales. 
Lorsqu’il enseigne aux foules, il 
utilise très souvent la parabole 
qui permet de s’adresser à un 
nombre important de personnes 
en les interpellant grâce à de 
petites histoires très proches de 
la vie. Par contre, lorsqu’il en-
seigne à un petit groupe ou à 
une seule personne, il diff éren-
cie son enseignement et prend 
en compte les besoins singuliers 
de l’élève. Par exemple, lorsque 
le Christ enseigne à Zachée (le 
prototype du cancre absolu !), le 
Christ s’adresse directement à 
lui, puis il s’invite chez lui. Il indivi-
dualise donc son enseignement 
et s’adapte aux besoins de son 
«élève». C’est bien parce que le 
Christ prend en compte la sin-
gularité de la vie de Zachée que 
son enseignement est pertinent 
et que ce dernier se convertit ra-
dicalement.
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Un enseignement 
ferme, positif et 

cohérent !

demment, tout cela nécessite un 
soutien financier important pour 
assurer la mission, JPC ne fonc-
tionnant qu’avec des dons.

Il y a bientôt 2000 ans Jésus di-
sait : «...levez les yeux et regardez 
les champs: ils sont déjà blancs 
pour la moisson» (Jn 4:35). 

Oui aujourd’hui les champs de la 
jeunesse aussi sont blancs pour la 
moisson, et particulièrement au-
jourd’hui les jeunes ont vraiment 
besoin de rencontrer Jésus.

"À l'école du Christ pédagogue" 
de Pierre Vianin

Pierre Vianin est enseignant spécialisé, professeur à la Haute Ecole 
Pédagogique du Valais en Suisse. À partir du récit des pèlerins 
d’Emmaüs (Lc 24, 13-34), il nous introduit à la pédagogie du Christ 
pour nous en inspirer. 
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Comment est née l'idée 
de cette école ?
L’école Protestante du Cèdre 
est née, en 1994, par la foi, avec 
5 élèves, dans la région d’Anne-
cy. Elle a commencé grâce à la 
conviction profonde d’une femme 
de pasteur et d’une équipe qui l’a 
suivie dans son appel. Je confirme 
par mon expérience personnelle 
à la suite de cette dernière année 
que ce travail en équipe est indis-
pensable. Je bénis Dieu pour cha-
cune des personnes qui sont asso-
ciées avec moi dans ce service.

Quelle en était la vision ?
Le but de l’école était d’aider les 
élèves en difficultés scolaires mais 
aussi en difficulté d’adaptation (har-
cèlement, violence, moquerie…). La 
vision était de donner par-delà l’en-
seignement du programme obliga-
toire l’opportunité à chaque enfant 
de faire une rencontre personnelle 
avec Jésus, afin qu’il puisse avoir 
une vie qui reflète Sa gloire. 

En quoi une école protestante 
chrétienne se différencie d'une 
école laïque ?
La grande différence est que nous 
pouvons partager notre foi, l’amour 
de Jésus, prier en toute liberté, 

avec les élèves et avec l’équipe 
enseignante. L’idée est de ne pas 
uniquement former les élèves 
mais aussi les futurs adultes res-
ponsables et stables. Vivant le plus 
possible leur foi pour la gloire de 
Dieu dans un monde si difficile.

Quelle est la place du cursus 
imposé par l'éducation nationale 
et quelle est votre marge de 
liberté pour l'enseignement de la 
foi et des valeurs chrétiennes ?
Cette année, nous avons été ins-
pectés, et nous avons constaté que 
nous avons la liberté de partager 
notre foi mais en dehors des cours 
purement pédagogiques. Nous en-
seignons dans le respect du pro-
gramme officiel. Cela n’empêche 
pas par ailleurs de partager l’ensei-
gnement biblique.

Quel public touchez-vous ?
Nous accueillons toutes sortes de 
publics, nous demandons le res-
pect et l’adhésion au règlement in-
térieur. Nous précisons aux familles 
que la Bible est notre référence.

Quel a été votre parcours pour 
devenir la Directrice de cette 
école ?
Quelques années après le démar-
rage de l’école en 1994, j’ai été moi-

même élève en classe de 6ème.  
Le baccalauréat en poche et ayant 
conscience des besoins, j’ai décidé 
de consacrer, par reconnaissance, 
une année de bénévolat, qui s’est 
transformée en 15 ans de service.
Au début, j’ai commencé en étant 
une petite main (surveillance, mé-
nage, soutien scolaire...). Au fil des 
années, à la suite d’une formation, 
théorique et sur le terrain, j’ai ob-
tenu une licence en sciences de 
l’éducation, et ainsi développé une 
passion pour l’enseignement des 
mathématiques au collège. 
En 2019, à la suite du départ du pré-
cédent directeur et à la demande 
de parents d’élèves, j’ai accepté 
par la foi de devenir co-directrice 
et de m’occuper du collège et du 
lycée.

Sur quels critères recrutez-vous 
votre personnel ?
Pour être enseignant à l’école, il 
faut avant tout aimer les élèves et 
souhaiter les enseigner pour qu’ils 
deviennent des adultes à part en-
tière, responsables et aimant notre 
Dieu. 
Chaque enseignant atteste avoir 
une relation personnelle avec Dieu. 
Une des meilleures façons de 
transmettre l’évangile reste notre 

J’aimerais aussi ajouter que l’on peut identifi er 
plusieurs étapes dans la démarche pédagogique 
utilisé par le Christ. Dans l’exemple des pèlerins 
d’Emmaüs, le Christ prend d’abord un temps 
d’écoute attentive pour rejoindre les préoccupa-
tions de ses disciples : il questionne les disciples 
et les accompagne sur la route qu’ils ont choisie, 
peu importe si celle-ci est tortueuse. Ensuite, 
à partir des doutes exprimés par les disciples, il 
enseigne de manière exigeante et n’hésite pas à 
être ferme si nécessaire. Pour fi nir, le Christ se re-
tire pour laisser place aux disciples, confi ant de 
leurs capacités à cheminer maintenant tout seuls. 

De cette conférence, nous pouvons retenir qu’un 
éducateur (qu’il soit enseignant, parent, ami…) 
transmet son savoir ou sa foi d’abord par ce qu’il 
est. L’enseignement du Christ et sa pédagogie 
concernent chaque chrétien. Nous sommes en 
eff et tous appelés à suivre l’exemple du Christ 
et à enseigner à toutes les nations. La question 
pédagogique est inscrite au cœur de la mission 
du croyant. : «Allez dans le monde entier, ensei-
gnez l’Évangile à toute la création» (Mc 16, 15).

Propos recueillis par Camille VIANIN
Terre de Compassion

avec les élèves et

Une école chrétienne 
à Montmiral
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exemple de vie. Comme il est écrit : «C’est vous qui êtes 
notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et lue de 
tous.» (2 Co 3:2).

Est-ce que vous arrivez au niveau budget à vous 
autofinancer ?
En 20 ans, tout n’a pas été un long fleuve tranquille, 
nous ne recevons aucune subvention de l’État. C’est 
une vraie œuvre de foi. 
Nous sommes, jour après jour, émerveillés de voir com-
bien Dieu nous fait grâce et prend soin de Ses enfants.

Est-ce que ce genre d'écoles existe en France, où, 
et comment peut-on encourager l'ouverture de tels 
établissements ? Sont-ils viables ?
Oui, ce genre d’écoles existe dans toute la France. 
Nous sommes reconnaissants de pouvoir collaborer les 
uns avec les autres, tout en gardant chacun sa spéci-
ficité et son identité. (Association of Christian Schools 
International, Passerelle Sud…). 
Toute école chrétienne est une œuvre de foi, de persé-
vérance et de dépendance à notre Père céleste. Pour 
créer une école, il y a des besoins financiers mais éga-
lement des besoins humains. 
Sans négliger le côté administratif. Obtenir une autori-
sation d’ouvrir une école chrétienne n’est pas une évi-
dence, sachant que nous n’avons pas uniquement à lut-
ter contre la chair et le sang. 

Pour terminer, voici une question un peu plus 
personnelle. En août dernier vous avez participé à 
une mission humanitaire chrétienne avec Espoir pour 
l'Arménie, à Spitak et Shiragamout. Quel a été votre 
rôle ? Quelle expérience en avez-vous retirée ?
En effet, j’ai eu le privilège de participer à cette mis-
sion, comme ma grand-mère Marinette Maghakian il 
y a quelques années. Etant donné mes origines, com-
ment ne pas être émue de compassion pour ce peuple 
qui souffre. J’ai assisté et aidé Qristiné, enseignante de 
l’école, dans des activités sportives et l’enseignement 
de la langue française dans la ville de Spitak auprès de 
jeunes enfants. J’ai apprécié ce premier contact. Je suis 
heureuse d’avoir pu tisser des liens en attendant notre 
prochain voyage, si Dieu le permet. J’ai été particulière-
ment touchée par la résilience et la foi des Arméniens 
malgré leurs épreuves. 

J’espère que, forte de ces découvertes culturelles, je 
vais pouvoir transmettre aux élèves de l’école le goût 
du voyage, du service, et de l’aide. En effet, à Montmiral 

comme à Spitak, il y a tellement plus 
de joie à donner qu’à recevoir.

Claudia MAGHAKIAN
Directrice Enseignement secondaire
École Protestante du Cèdre

Refl ets de l'été
Quelle joie de retrouver La Source pour sa 
Colo ! Pour notre Colo qui a de nouveau 
vécu en juillet au rythme des enfants, de 
leurs rires, de leurs jeux et de leurs chants 
après 2 ans de fermeture. Tant de souvenirs 
partagés : le chant des clarines des laitières 
du pré d’à côté, le «bona’ bona’», «ma pe-
tite lumière» chantée à tue-tête, la soirée 
arménienne, les JO et le radio-crochet, la 
kermesse et l’incontournable match de foot 
monos contre pré-ados !
Cette année plus encore, c’est une véritable bé-
nédiction d’avoir pu vivre ces moments précieux à 
la Source, après ces mois troubles… Les conditions 
sanitaires et les restrictions pouvaient inquiéter et 
pourtant une fois encore Dieu a répondu présent. 
Dès les préparatifs et pendant tout le séjour, il nous 
a gardé sous sa protection et nous avons vécu 15 
jours hors du temps. 

Nous avons réellement été bénis ! Merci à Dieu pour 
sa fidélité et sa présence à nos côtés. 
Les générations se suivent et l’équipe d’animation 
était fraîchement renouvelée. Nous avons senti une 
réelle entente et une unité au sein de cette jeune 
équipe volontaire et engagée.
Fidèle depuis plusieurs années, l’équipe technique 
était très heureuse de se retrouver. C’est un réel 

 
t 

bblle bbéé NNous aavovonss rréeé llllememenentt ététéé bébéniniss !! MeMerci àà DiD eueu ppour

Des moments 
précieux ! à La Source
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Heureux et enthousiastes à l’idée 
de pouvoir enfin participer à nou-
veau à un camp, bien que cela 
puisse être une source de stress. 
S’occuper de 22 pré-ados dans un 
camping pendant 15 jours n’est pas 
de tout repos. Toute l'équipe (ani-
mateurs, cuisinière, économe, di-
recteur et aumônière), étions déter-
minés à tout mettre en œuvre pour 
offrir à nos pré-ados le meilleur sé-
jour possible : activités, grands jeux, 
veillées, repas… Le responsable de 
chaque équipe était en constante 
ébullition ! 

En ce qui me concerne, mon «sou-
ci» a commencé dès mon enga-
gement à l’aumônerie. Je savais 
que Dieu, à l’aide de notre équipe 
de choc, allait assurer les détails 
techniques et veiller à la bonne 
ambiance du camp, mais qu’en 
était-il de la partie spirituelle ? Je 
me suis mise à douter et ai laissé 

le stress m’envahir. Quelques se-
maines avant le début du camp, j’ai 
noté le prénom de chacun des pré-
ados dans un carnet, puis j’ai écrit 
la prière suivante: «Seigneur, que 
ta volonté s’accomplisse au travers 
de nous lors de ce camp. Que toute 
l’équipe puisse être un témoignage 
auprès des pré-ados, qu’ils soient 
touchés et transformés par ton 
message. Permets leur de décou-
vrir ton amour et d’être affermis 
dans leur identité en Christ. Donne 
leur le désir de te connaitre plus et 
de lire ta parole. Fais grandir leur foi 
et montre leur comment te prier. 
Seigneur je te prie pour que des 
pré-ados décident de te suivre et 
soient sauvés, que nous puissions 
vivre des miracles et des guéri-
sons. Je prie pour que l’impact que 
tu vas avoir sur ces pré-ados puisse 
être si fort qu’ils aient à cœur de 
continuer à avancer avec toi, même 
lorsque le camp sera terminé.»

J’ai vécu un début de camp assez 
difficile. Après trois réunions pen-
dant lesquelles j’avais apporté le 
message, je ne voyais toujours au-
cun résultat, j’ai commencé à an-
goisser à l’idée de passer 15 jours 
sans porter aucun fruit. C’est alors 
que Dieu m’a rappelé le verset 
cité plus haut, je lui ai confié mes 
craintes et mes soucis concernant 
ce camp. Vous voulez savoir ce qu'il 
s’est passé ensuite ? Tout ce pour 
quoi j’ai prié ce jour-là s’est accom-
pli sous mes yeux ébahis ! Dieu a 
répondu à tout et a même dépassé 
mes attentes. Je sais que je n’étais 
pas la seule à porter le «souci» de 
ce camp et je remercie toutes les 
personnes qui étaient impliquées 
et/ou ont prié.

Il ne me reste plus qu’à vous de-
mander deux choses : si vous avez 
ou connaissez des enfants et ados, 
encouragez-les à participer à nos 
camps et colonies pour qu’eux 
aussi puissent bénéficier de ces 
moments précieux. Si vous avez 
des soucis, confiez-les à Dieu, son 
amour est infini et sa fidélité n’a pas 
d’égal, il prendra soin de vous.
Tout ne s’est évidement pas dé-
roulé à la perfection, concernant le 
temps par exemple, malgré cela, 
les pré-ados se sont amusés, ils 
ont noué de nouvelles amitiés, 
appris de nouveaux jeux et même 
dépassé leurs peurs en participant 
à de nombreuses activités comme 
la tyrolienne, le rafting ou encore la 
luge d'été.

Méliné KINOSSIAN
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plaisir de voir chacune et chacun donner de son 
temps année après année et servir au sein de notre 
centre avec autant d’enthousiasme. Un grand merci 
à eux !
Le thème du séjour était celui du cinéma et le Pas-
teur Joël Mikaélian et son épouse Annie qui assu-
raient l’accompagnement spirituel, ont décliné cette 
thématique pendant les temps de réunion. C’est un 
encouragement pour chacun de voir ces enfants 
écouter la parole de Dieu, chanter ses louanges et 
se tourner vers Lui !

Cette colonie a été une réelle grâce pour les en-
fants, mais aussi pour toutes celles et tous ceux qui 
ont donné de leur temps pour servir.
Nous sommes repartis émus, heureux et reconnais-
sants d’avoir pu profiter de ce temps à part.
Vivement l’année prochaine !

Gassia COQUET

à La Source
Refl ets de «Déchargez-vous sur lui 

de tous vos soucis, 
car lui-même prend 
soin de vous.» (1Pi 5:7)soin de vous.  (1Pi 5:7) &
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Se dépenser, se dépasser ...
Le camp de pré-ados de la Fontanelle s’est déroulé avec 
une vingtaine de jeunes qui ont fait l’expérience du camping. 
La colonie des enfants ayant lieu à la même période, nous 
avons pu partager quelques moments dans une bonne am-
biance. Les thèmes du camp étaient la nature et le cinéma. 
Nous avons eu très beau temps, ce qui nous a permis de 
faire plusieurs activités dans les environs : canoë, paddle, 
canyoning ainsi que laser game et accrobranche. 
Ces moments d’aventure ont permis aux pré-adolescents 
de se dépenser, de se dépasser et d’expérimenter une saine 
compétition. Chaque jour, ils bénéficiaient de la magnifique 
piscine de la Fontanelle. Nos quatre animateurs, étaient très 
motivés et ils ont proposé de nombreuses activités de qua-
lité ! Nous avons eu des moments spirituels et des partages 
autour de la Bible avec le pasteur René Léonian, ainsi que 
des moments de louange. Les pré-ados ont été très inté-
ressés par les sujets abordés et ils ont écouté avec attention 
les messages. Des membres de l’équipe ainsi que certains 
pré-ados ont témoigné de leur foi. Ce fut un moment fort et 
très touchant. Merci à celles qui ont assuré l’intendance et 
qui nous ont épaulés. Nous sommes reconnaissants à Dieu 
pour sa présence et sa protection.

Alphée LIADZÉ

L’amour, c’est un joli bouquet de 
fleurs cueilli pendant une randon-
née pour une animatrice,
L’amour, c’est un tcheureg au 
Nutella en forme de soleil pour le 
5ème repas des animateurs,
L’amour, c’est des animateurs qui 
prennent le temps, le soir, pour 
une discussion avec les enfants 
et la prière, à l’écoute des uns et 
des autres, malgré la fatigue,
L’amour, c’est un plateau pe-
tit-déjeuner au dortoir pour leur 
animatrice en congé,
L’amour, c’est un animateur 
portant un enfant qui dort pour 
rentrer de la veillée,
L’amour, c’est un surveillant de 
baignade qui devient guitariste 
pour le temps de la louange, une 
aumônière qui devient anima-
trice pour le jour de congé des 
animateurs, des plonges qui font 
des kilomètres sur leur temps de 
repos pour conduire des enfants 
à l’accrobranche, c’est un pasteur 
qui devient bricoleur en cas de 
besoin, un directeur qui devient 
surveillant de baignade, une lin-
gère qui vient border chaque soir 
un enfant endeuillé,

L’amour, c’est une porte d’infir-
merie qui reste toujours ouverte 
pour un pansement, des pastilles, 
des conseils ou pour sécher 
quelques larmes,
L’amour, c’est deux papis de plus 
de 80 ans remplissant minutieu-
sement chaque trou fait par des 
sangliers pour éviter des entorses 
des pieds des enfants,
L’amour, c’est des enfants 
demandant pardon à d’autres 
auxquels ils ont fait du tort,
L’amour, c’est un animateur qui 
sait reconnaître ses torts et qui 
demande pardon à un enfant,
L’amour, c’est une cuisinière qui 
coupe des cuisses de poulet dans 
les assiettes des petits, des dor-
toirs nettoyés et décorés avant 

que les enfants arrivent, c’est des 
petits mots dans une enveloppe 
pour le départ,
L’amour, c’est des rires et des 
sourires d’enfants pour dire merci,
L’amour, c’est des grogs et des 
bonbons au miel offerts généreu-
sement pour les voix cassées,
L’amour, c’est s’aimer et s’accep-
ter malgré nos différences.
Oui, l’amour, c’est tout cela et tant 
d’autres choses.

L’Amour, 
c’est à La Fontanelle !
Alors, on s’y retrouve 
l’an prochain ?

Vartouhie TOPOUZKHANIAN

Dis-moi, 
c'est quoi l'Amour ?

l'été

L’amour, c’est une porte d’infir- que les enfants arrivent, c’est des 

& à
La Fontanelle
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Je suis confrontée dans mon quo-
tidien aux pressions sociales, aux 
coutumes familiales et religieuses 
qui sont le plus souvent non 
conformes à ce que dit la Parole 
de Dieu. J’ai donc le choix per-
sonnel chaque jour d’obéir à Dieu 
ou d’obéir aux hommes et à mes 
propres désirs.
Cet été j’ai participé au camp de 
jeunes de l’UCJA, j’ai redécouvert 
ce qui est réellement nécessaire 
pour être disciple de Jésus : re-

noncer à moi-même, porter ma 
croix et suivre Jésus (Mt 16 : 24).
Avant, j’avais entendu cela, main-
tenant je choisis de le mettre en 
pratique. Comprendre ce que Jé-
sus à fait pour moi m’a permis de 
mieux vivre cette décision que je 
dois renouveler chaque jour, avant 
chaque choix.
Une fois le camp de jeunes ter-
miné, j’ai compris que la respon-
sabilité d’entretenir une relation 
proche avec Dieu chaque jour 
repose sur moi et sur la grâce de 
Dieu qui me donne le privilège de 
vivre cette relation.
Les combats qui m’entourent 
n’ont pas disparu et d’autres vont 
sûrement arriver, mais je sais que 

Jésus m'aime et que si je m’appuie 
sur Lui pour avoir de l’aide, je serai 
soutenue. Si je m’appuie sur mes 
propres forces ou mon entourage, 
je tomberai toujours et je serai loin 
de celui qui peut me soutenir et 
m'accompagner dans mes com-
bats.
Pendant le camp, on nous a pro-
posé de faire la liste de ce qui nous 
empêche de suivre Jésus. Cet 
exercice m'a permis de prendre 
conscience des obstacles que je 
rencontre dans ma marche avec 
le Christ et de poser des actions 
afin de m'en débarrasser davan-
tage chaque jour.
Le vide qui s’est de nouveau ma-
nifesté en moi doit être mainte-

Certains ont dit que c'était ''la meilleure partie de 
leurs vacances qu'ils attendaient depuis 2 ans''. On 
réalise alors combien ce moment est important 
pour ces jeunes qui ont vécu des mois difficiles. 
Une bouffée d'oxygène au pied du Mont Blanc, 
l'occasion de se dépasser physiquement, de 
participer à des activités originales, de se régaler 
des bons petits plats des cuisinières qui se sont 
surpassées et surtout de se mettre à l'écoute de la 
parole de Dieu pour trouver des réponses ou des 
directions.

Tout un programme donc !
Nous avons vraiment 
été gardés, surtout avec 
les conditions sanitaires 
actuelles et les ados ont pu 
profiter pleinement de cette 
parenthèse bienfaisante. 

Camp d'Ados à Sallanches
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Du 10 au 26 juillet, nous nous sommes retrouvés à nouveau à 
Sallanches avec 26 adolescents pour vivre un temps à part. 

Merci aux animateurs pour leur présence, 
merci à Paul pour les temps de ''Pomicoli'' 
(pour mieux connaître Dieu).
Merci aux équipes qui nous ont bien 
entourés et à tous ceux qui se sont relayés 
pour nous aider.
Merci à tous ceux qui ont prié pour nous. 
Continuez à penser à nos ados dans vos 
prières, certains en ont vraiment besoin. 
Merci enfin à notre Père qui nous a portés 
et qui a veillé sur nous pendant ce séjour. 
Il est celui que nous servons, celui que 
nous voulons mettre au centre de nos 
vies et de nos activités. 

Michaela

Témoignage d'une 
jeune chrétienne 
vivant en 2021
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nant rempli par Dieu en lisant sa 
Parole, chantant des louanges et 
priant comme Jésus nous invite à 
le faire. «Je peux tout par Celui qui 
me fortifie» (Ph 4:13)
Enfin, durant le camp de jeunes, 
différents outils d’évangélisation 
nous ont été présentés et j’en suis 
très ravie car cela me facilite la dé-
marche et m’encourage fortement. 
En tant que disciple, Jésus nous 
demande de faire des disciples et 
je prie pour que cela se concrétise 
dans ma marche avec Lui.

Hélène ORCHANIAN

Notre camp a débuté dans la joie de se retrouver. Nous 
avons eu le plaisir d’avoir David Keheyan, responsable 
de Jeunesse Pour Christ pour nous conduire dans les 
temps de partages autour de la Parole de Dieu.

Le verset clé du camp était «Allez donc, faites de 
toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur 
à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. 
Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin 

du monde.» (Mt 28 : 19-20).

Ce verset a accompagné nos temps de rencontre. Nos discussions 
tournaient autour des questions : Peut-on se dire chrétiens sans 
être réellement disciples de Christ ? Et que signifie vraiment suivre 
Jésus ? Nous avons passé une semaine bénie, dans laquelle nous 
avons eu l’occasion d’être renouvelé dans notre foi en Christ.
Nous avons eu des moments de détente et de convivialité, ainsi 
que des temps de louanges et de jeux.
Ce que nous avons partagé ensemble pendant cette semaine 
était très édifiant pour nos vies. De plus nous avons été 
réellement stimulés dans notre foi après les temps de formation 
sur l’évangélisation et le témoignage.
Dans ces lieux magnifiques, nous avons amassé ensemble des 
bons souvenirs et nous nous sommes encouragés mutuellement 
afin de partager autour de nous notre foi en Jésus-Christ.
 
Nanor BARDAKDJIAN 

Camp de Jeunes
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L'UCJA
l'été avec

Le camp de jeunes 2021 s’est déroulé 
du 22 au 28 août, à Miélan, dans le sud-
ouest de la France.
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Cette parabole de Jésus sur le royaume de Dieu 
est à la fois encourageante et déroutante. En-
courageante par cette référence à la nature qui 
montre que la terre produit d’elle-même du fruit 
à partir d’une semence. Qu’il y a quelque chose 
de miraculeux dans la croissance du royaume 
de Dieu, qui ne dépend pas de l’intervention hu-
maine  : «Qu’il dorme ou qu’il veille… la semence 
germe et grandit…». Dieu fait croître ! C’est encou-
rageant ! Par contre, cette parabole est déroutante 
car d’une certaine façon, elle relativise l’action hu-
maine, le service, le ministère, dans la croissance 
du royaume de Dieu, au point, peut-être, d’encou-
rager la paresse ! Et on pourrait se dire : «À quoi 
cela sert-il de se "casser la tête", de faire des au-
dits, des Synodes, des conventions, des missions… 
si de toutes façons, nous n’avons pas de prise 
sur le processus de croissance ! Certes, je peux 
planter, arroser, travailler la terre… mais je ne peux 
pas faire germer et faire croître la moindre des se-
mences !». De quoi décourager celles et ceux qui 
s’imaginent être "auteurs" de croissance !  

De tout temps, l’Église a eu du mal à se situer 
entre ces deux écueils que sont «la contempla-
tion» et «l’activisme». D’un côté, il y a cette ten-
dance à mettre en avant l’intervention divine, à 
relativiser l’intervention humaine, jusqu’à mettre 
plus ou moins de côté la nécessité du témoi-
gnage, du ministère. Et de conclure que l’Église 
n’a fi nalement d’autre mission dans le monde que 
de louer et d’adorer Dieu. Ou dans le meilleur des 
cas, d’avoir une action sociale ou humanitaire, 
mais sans référence à l’Évangile (on retrouve plu-
tôt cette tendance dans les églises historiques, 

traditionnelles). Et de l’autre côté, il y a cette ten-
dance qui personnalise à outrance le ministère, le 
témoignage, au point de se croire auteur et acteur 
de la croissance du royaume de Dieu, de se croire 
indispensable (on retrouve plutôt cette tendance 
dans les églises évangéliques).

Comment se situer ? Quels sont les 
enseignements de Jésus dans cette 
parabole du royaume ? Comment les 
comprendre et les inscrire dans nos vies 
chrétiennes et dans nos vies d’églises ? 

Certes, il ne faut pas occulter toutes les exhorta-
tions à l’évangélisation, au témoignage, au service 
de l’évangile que nous trouvons dans les paroles 
de Jésus et des apôtres. Elles doivent avoir cha-
cune sa place dans nos réfl exions et dans nos vies 
d’églises. Il n’est pas question de faire l’éloge 
de la paresse ! D’ailleurs, l’apôtre Paul reprenant 
la même métaphore n’écrivait-il pas à l’église de 
Corinthe : «J’ai planté, Apollos a arrosé…» (1 Cor 3 : 
5 - 9). Il faut planter, arroser… Il faut "bosser" ! Il n’y 
a pas de croissance sans planter de semence et 
sans arrosage. Mais Paul rajoute immédiatement 
après : «C’est Dieu qui fait croître…». Il s’agit de 
remettre chacun à sa place. C’est ce que Jésus 
suggère aussi fortement dans cette parabole du 
Royaume. C’est que d’un côté, il y a la nécessité 
de planter, d’arroser, de servir, de témoigner… Et 
de l’autre côté, il y a l’intervention de Dieu qui fait 
croître. Il y a quelque chose de surnaturel dans la 
croissance du royaume de Dieu, quelque chose 
que l’homme ne peut pas maîtriser. Il y a quelque 
chose de surnaturel dans la vie et la croissance de 
l’Église et des églises. Quelque chose de mysté-
rieux qui s’appelle l’intervention de Dieu, la grâce 
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«Qu’il dorme ou qu’il veille…» (Mc 4:26-29) 

Le royaume de Dieu, 
éloge de la paresse ou éloge de la foi ?

91ÈME SYNODE DE L'UNION DES ÉGLISES 
ÉVANGÉLIQUES ARMÉNIENNES DE FRANCE



de Dieu, la puissance de Dieu à travers l’action de 
l’Esprit Saint. 

Notre part est de travailler, de réfl échir, d’utiliser les 
dons spirituels que Dieu nous donne. Notre part est 
de travailler ensemble, dans la prière, le partage des 
idées, les consultations (audit), de faire des préconi-
sations par rapport aux évolutions du monde et des 
modes de vies, par rapport aux nouveaux défi s… Sans 
oublier que «c’est Dieu qui fait croître». Certes, il faut 
planter, il faut arroser, il faut des Paul, des Apollos… 
mais c’est Dieu qui fait croître. Ce qui veut dire qu’il 
faut planter et arroser avec humilité et avec foi ; foi 
dans la puissance de Dieu qui fait croître. Et non 
pas dans nos systèmes, nos stratégies… même s’ils 
ont leur place. Il faut planter et arroser en priant, en-
semble, dans l’unité, dans l’amour. Veiller à ce que 
tous nos projets, nos actions, nos stratégies, nos ré-
fl exions soient empreintes d’humilité, de foi, d’en-
thousiasme spirituel, d’espérance et de prière. En 
ayant à cœur ce monde qui se perd, notre peuple, et 
pas seulement notre bien être spirituel. C’est là aussi 
un point de vigilance qu’il nous faut toujours avoir, il 
faut savoir attendre. Jésus souligne un facteur temps 
à ne pas négliger. «Premièrement l’herbe, ensuite 
l’épi, et puis le plein froment…». 

« Qu’il dorme ou qu’il veille, la semence porte son 
fruit…». C’est une belle promesse ! C’est ce que je 
souhaite pour notre Synode, pour nos églises, notre 
Union, en communion avec l’ensemble du corps de 
Christ. Que l’on plante, que l’on arrose ensemble, 
avec foi et que Dieu fasse croître !

« Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, 
où celui qui laboure suivra celui qui 

moissonne, et celui qui foule les raisins, 
celui qui répand la semence… » (Am 9 : 13)

Pasteur Joël MIKAÉLIAN
Président de l'UEEAF
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Au chapitre 11 de l’épître aux Hé-
breux, l’auteur nous dit : «La foi 
est une manière de posséder déjà 
ce que l’on espère, un moyen de 
connaître des réalités que l’on ne 
voit pas». Puis il évoque la vie de 
plusieurs croyants, certains au par-
cours prestigieux, d’autres plus 
anonymes. Certains parmi eux, 
accomplirent de grandes choses 
par la foi, d’autres subirent des 
souff rances avec la même foi. Cer-
tains obtinrent ce qu’ils espéraient, 
d’autres pas. Et pourtant, tous 
avaient la même foi en Dieu, en 
Jésus Christ, en l’Esprit Saint. Tous 
sont considérés comme des héros 
de la foi et ont hérité du royaume 

de Dieu. Et le chapitre suivant invite 
les générations futures à suivre 
leur exemple, en portant leurs re-
gards sur le Christ, exemple parfait 
de foi et de fi délité.

C’est avec cette même foi que le 
1er juillet 1846, à Constantinople 
(l’actuelle Istanbul), une quaran-
taine de personnes (3 femmes et 
37 hommes), excommuniés de 
l’église apostolique arménienne, 
fondaient l’Église Évangélique Ar-
ménienne. Ils souhaitaient vivre 
une foi vivante conforme à l’Évan-
gile. Depuis, cette église n’a cessé 
de se développer partout dans le 
monde. L’Église Évangélique Ar-

ménienne d’Issy-les-Moulineaux 
est une des héritières de cette 
œuvre. 
Aujourd’hui, rendons grâce à Dieu 
pour la foi de nos anciens. Et à 
notre tour, continuons à vivre avec 
la même foi, afi n que beaucoup 
d’autres encore puissent recevoir 
la bonne nouvelle de l’évangile de 
Jésus Christ.

Bon Bon 
anniversaireanniversaire

À L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE 
ARMÉNIENNE !

Pasteur Joël MIKAÉLIAN

175ÈME ANNIVERSAIRE

le 1er juillet 1846 à Constantinople

DE LA NAISSANCE DE LA PREMIÈRE

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE ARMÉNIENNE

«Nous tous qui sommes environnés d’une si grande 
nuée de témoins… courrons avec persévérance dans la carrière 

qui nous est ouverte… les regards fixés sur… Jésus, le Christ.» (Épitre aux Hébreux 12. 1)



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.

Naissance de l'Union des 
Églises Évangéliques 

Arméniennes de France
Notre Union a été déclarée offi  -
ciellement le 23 Mars 1946. Sur le 
plan local, chaque Eglise est re-
connue par les autorités.
L'Union possède des statuts et 
un règlement intérieur qui ont été 
établis lors de l'Assemblée Géné-
rale du 4 Juillet 1946 à Marseille.
Chaque année l'Union a son Sy-
node auquel participent tous 
les pasteurs et délégués de nos 
Églises. Le Synode est l'organe lé-
gislatif. Il s'occupe de tous les do-
maines relatifs à la vie de l'Union. Il 
confi rme ou modifi e si nécessaire 
le règlement et les décisions qui 
peuvent être prises.
Il procède également à l'élection 
des membres de son comité et 
établit les comptes fi nanciers de 
l'année.
En plus de son rôle administra-
tif et législatif, le Synode a aussi 
pour vocation l'édifi cation spiri-
tuelle des membres qui ont pour 
rôle d'encourager et de stimuler 
les Églises afi n qu'elles soient des 
communautés réveillées et dyna-
miques.

Le comité exécutif
Il est appelé aujourd'hui «Com-
mission Synodale» et était com-
posé à nombre égal, de membres 
arméniens et non arméniens.
Les membres non arméniens 
étaient élus par l'Action Chré-
tienne en Orient. Les membres ar-
méniens étaient élus au cours du 
synode de notre Union.
Les membres du Comité seront 
tous arméniens lorsque notre 
Union sera devenue autonome et 

indépendante en 1964 (quarante 
ans plus tard).
Le Comité exécutif a pour rôle de 
veiller à la mise en application des 
décisions du Règlement intérieur 
de notre Union. Il s'occupe aussi 
des problèmes administratifs des 
Églises. Le Comité exécutif est 
donc le lien entre nos 14 Églises 
locales, lesquelles sont auto-
nomes sur le plan de leur gestion 
interne.

L'Union et l'Évangélisation
La vision de l'Union s'est concréti-
sée en France par une conviction : 
commencer un travail d'évangéli-
sation partout où se trouvait une 
communauté arménienne, sans 
tenir compte ni de l'engagement 
spirituel, ni du nombre.
Ainsi parfois en certains lieux, il 
n'y avait au départ qu'un ou deux 
croyants. Voilà comment nos 
Églises se sont constituées en pe-
tites assemblées pour former des 
noyaux évangéliques.

Notre Union et l'Action 
Chrétienne en Orient (ACO)

Le Pasteur Paul Béron, appe-
lé Docteur Béron, fondateur de 
l'ACO, a été à l'origine de la créa-
tion de nos Églises en France.
Il a joué un rôle capital pour l'im-
plantation et la croissance de nos 
Églises.
Lorsqu'il a vu notre peuple martyr, 
il a considéré la communauté ar-
ménienne de France comme un 
vaste champ missionnaire.
C'est pour cette raison que nous 
sommes redevables à l'ACO pour 
son assistance spirituelle et ma-
térielle de nos Églises. (Note de la 
rédaction : en 2022, l'ACO va com-

mémorer ses 100 ans d'existence. 
Nous aurons dans le prochain nu-
méro l'occasion de revenir sur cet 
évènement.)
Nous éprouvons également beau-
coup de gratitude vis à vis du 
Pasteur suisse Henri Muslé, ami 
des Arméniens. Au cours de la 
seconde guerre mondiale, durant 
l'occupation de l'Alsace, il a pris 
le relais et a remplacé le Docteur 
Béron au sein de notre Union.
Le Pasteur Muslé est mort acci-
dentellement le 10 Août 1950.
Nous gardons le souvenir de ce 
bienfaiteur dont l'assistance a été 
si précieuse pour nous.

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

4 - Les églises s'organisent

Prochain épisode : 
5- VISION ET VOCATION
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Pasteur Paul Béron
Fondateur de l’Action Chrétienne 
en Orient en 1922.
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Il y a, dans la vie, des rendez-vous divins et des 
rencontres humaines qui orientent toute l'histoire 
de l'œuvre de Dieu.
C'est ce que nous avons vécu dans le partenariat 
entre l'AMAA et Espoir pour l'Arménie.

Nouvellement nommé en Juin 1987, le Pasteur 
Movses Janbazian visite le synode des Eglises 
évangéliques arméniennes de France, en Mai 
1988, à Valence. Des liens d'amitié et de confi ance 
se tissent entre lui et les membres de notre Union.

Le 7 Décembre de la même année se produit le 
terrible tremblement de terre en Arménie.

En Avril 1989, une délégation du Conseil mondial 
évangélique arménien visite l'Arménie meurtrie.
Parmi eux, deux Serviteurs de Dieu, qui nous quit-
teront trop tôt, font partie de cette délégation : les 
Pasteurs Daniel Sahaguian,Président de l'Union de 
France et le Pasteur Movses Janbazian , directeur 
exécutif de l'AMAA. Ils reviennent traumatisés de 
ce qu'ils ont vu et vécu. Ils vont communiquer leur 
vision à leur entourage. Pour eux,il faut passer ra-
pidement à l'action, sans perdre du temps.

En Mai 1989, va naître, sous l'impulsion du Pas-
teur Sahagian , l'association Espoir pour l'Arménie, 
avec un double objectif : fournir à cette population 
meurtrie de la nourriture matérielle et de la nour-
riture spirituelle. 

L'AMAA était déjà engagée dans de très nombreux 
pays du monde, depuis 1918, dans une œuvre hu-
manitaire chrétienne. Les deux associations pose-
ront le socle solide de cette collaboration qui se 
poursuit depuis plus de 30 ans. 

C'est en août 1990 qu'aura lieu notre première 
expérience de ministère commun auprès des en-
fants d'Arménie : les colonies de vacances et les 
centres aérés, à Dzargatzor.

Nous sommes en pleine période soviétique : l'an-
nonce de l'évangile est surveillée. Grâce à des 
amis communistes, qui nous ont aidés dans l'or-
ganisation, nous avons vécu notre première colo-
nie de vacance chrétienne en plein régime sovié-
tique !

Dans ce centre nommé «Parvana», nous avons 
accueilli 150 enfants. En plus des repas, des ani-
mations culturelles, des jeux, des travaux ma-
nuels, des promenades, nous leur avons annoncé, 
chaque jour, le message de l'évangile. En utilisant 
les illustrations du fl anellographe de la «Child 
Evangelisation Fellowship», nous leur avons fait 
découvrir la vie du Christ. Nous leur avons appris 
les chants chrétiens pour enfants et les prières.
Notre équipe, dirigée par Boros Haladjian,était 

Les débuts de la collaboration entre 
ESPOIR POUR L'ARMÉNIE & l'AMAA
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30 ANS DE MINISTÈRE EN ARMÉNIE
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composée de 12 Français et de moi-même, ainsi 
que de 4 Américains envoyés par l'AMAA et dirigés 
par le Pasteur Daniel Albarian.
L'un des premiers fruits de ce séjour fut la conver-
sion à Jésus-Christ d'Antranig Mardoyan et de Mé-
lania, son épouse. Aujourd’hui, tous les deux sont 
engagés dans les programmes d’éducation et de 
communication de l'AMAA.

En 1992, nous avons poursuivi notre action dans 
la colonie de vacances à Arzeni. Nous avons col-
laboré avec une équipe de jeunes de l'AMAA, qui 
venait du Canada et était dirigée par Harout Ner-
cessian. Notre partenaire sur place était Lévon 
Bardakdjian, qui venait d'être nommé représen-
tant de l'AMAA en Arménie.

En 1994, nous avons élargi notre collaboration en 
organisant des activités communes à Spitak, épi-
centre du tremblement de terre.
Les conditions étaient très précaires. L'AMAA et 
son représentant nous ont aidés à organiser deux 
sessions de 5 jours chacune, en tout, deux cents 
enfants.
Nous logions dans les locaux en préfabriqués de 
l'école N°2 qui avait été entièrement détruite. Cela 
avait été la cause du décès de nombreuses per-
sonnes.

Ce fut une collaboration entre la France et l'équipe 
de l'AMAA de Vanatsor, qui venait juste de naître.

Cette année-là, l'AMAA a aussi mis à notre disposi-
tion sa clinique mobile, ce qui a permis, avec l’aide 
d’un médecin de France, Serge Tchémazian, de 
soigner de nombreux malades.

La collaboration a pris un nouvel élan lorsque 
le Pasteur René Léonian a été nommé, en 1995, 
comme nouveau représentant de l'AMAA en Ar-
ménie. Avant de venir servir en Arménie, le Pasteur 
René était en France le premier Président d'Espoir 
pour l'Arménie. De ce fait, il a été un lien précieux, 
qui a consolidé notre collaboration dans de nom-
breux domaines. Il est aussi devenu le correspon-
dant d'Espoir pour l'Arménie en Arménie.

À partir de cette année-là et jusqu'à la fi n du man-
dat de René Léonian en 2011, son aide, son sou-
tien, son dévouement et son suivi de nos actions 
ont permis qu’au-delà des colonies et des centres 
aérés, Espoir pour l'Arménie puisse mettre en 
place les douze programmes actuels.

Depuis 2011, c'est Harout Nercessian qui est le re-
présentant d'Espoir pour l'Arménie. C'est lui qui, au 
nom de l'AMAA et de son Directeur exécutif Zaven 
Khandjian, coordonne tous nos programmes et, en 
particulier, celui de parrainage, du restaurant hu-
manitaire, de la réception des conteneurs...

Depuis la guerre de l'Artsakh, avec l’œuvre d’Es-
poir pour l'Arménie et de l'AMAA, nous avons 
encore plus resserré notre collaboration, afi n de 
venir, ensemble, au secours de nos compatriotes 
traumatisés par cette terrible guerre et ses tristes 
conséquences, et cela, aussi bien en Artsakh 
qu'en Arménie.

«Deux valent mieux qu'un, 
car ils retirent un bon salaire 

de leur travail.» (Ec 4 : 9) 

C'est exactement ce que vivent nos deux associa-
tions.

Nous bénissons Dieu pour ce beau partenariat et 
pour les fruits bénis qu'il a portés et qu'il porte en-
core aujourd'hui.

Nous remercions l'AMAA et tous ses dirigeants 
passés et présents pour ce climat fraternel de 
confi ance réciproque depuis 30 ans.

Nous demandons à Dieu de nous aider à être à 
la hauteur des nouveaux défi s que notre peuple 
d'Arménie et d'Artsakh ont à relever.

Pasteur Gilbert LÉONIAN
Membre de l'équipe des fondateurs 
d'Espoir pour l'Arménie
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Plus de trente ans ont 
passé depuis ce terrible 

tremblement de terre. Pourquoi 
y retourner aujourd’hui ?

Les blessures de cette doulou-
reuse épreuve ne sont pas encore 
totalement guéries. De plus, la 
crise sanitaire du Covid-19, ajou-
tée au traumatisme de la guerre 
des 40 jours, ont créé un climat 
de grande fragilité psychologique 
dans toutes les générations.
Depuis de longues années, «Es-
poir pour l’Arménie» a mis en 
place dans ces villes de nom-
breux programmes de soutien, 
tant au point de vue médical, sco-
laire, culturel que spirituel.

Quels étaient vos objectifs 
cette année ? 

Nous nous sommes orientés dans 
quatre directions :
● Animations sportives dans le 
gymnase de l’école Daniel Saha-
gian.
● Cours intensifs de français dans 
le centre culturel franco-armé-
nien, centre aéré pour 52 adoles-
cents à Shiragamout.
● Soutien spirituel à l’église locale. 
● Visites de réconfort à des fa-
milles en souff rance et déplacées 
de la guerre.

Quel bilan faites-vous 
de votre action ?

Les eff ets positifs de ces actions 
de proximité ont dépassé nos es-
pérances.
Un élan de fraternité, de par-
tage, de solidarité et de liens de 
confi ance ont enrichi chacune de 
ces rencontres.
Un climat de joie et d’enthou-
siasme a permis de tisser des 
liens forts qui ne demandent qu’à 
s’approfondir et à se cultiver pen-
dant l’année au travers des ré-
seaux sociaux… en attendant de 
se retrouver l’année prochaine !

Quel regard portez-vous 
sur l’Arménie aujourd’hui ? 

Comme vous le savez, entre 
septembre et novembre 2020, 
les Arméniens de la République 
d’Artsakh ont perdu les deux tiers 
de leur territoire. Chouchi était la 

capitale historique et culturelle 
de l'Artsakh. Cette ville, et de 
nombreux autres villages, ont été 
pris par l'Azerbaïdjan. Les enfants 
et leurs familles ont tout perdu : 
maisons, écoles, centres d'ac-
cueil. Ils ont été contraints de fuir 
pour survivre. Le peuple armé-
nien est brisé et il vit dans la peur 
que les Azéris envahissent cette 
fois-ci l'Arménie.
La présence active et concrète 
de nos équipiers en ces temps de 
grande incertitude quant au pré-
sent et à l’avenir de l’Arménie et 
de l’Artsakh, permet à cette po-
pulation épuisée de réaliser que 
la diaspora ne les a pas oubliés et 
que même si le combat est dur, 
il faut toujours garder l’espoir en 
des jours meilleurs.

Vous pouvez retrouver 
cette interview sur : 
www.croireetvivre.com

Du 2 au 9 Août, une équipe de dix 
membres de l’Association «Espoir pour 
l’Arménie», est allée à la rencontre des 
habitants de Spitak et de Shiragamout 
(Nalbant), deux villes situées à 
l’épicentre du tremblement de terre du 
7 décembre 1988. 

Georges Mary, Responsable de la 
rédaction de Croire et Vivre interroge 
le Pasteur Gilbert LÉONIAN

Garder l'espoir 
envers et contre tout

«Espoir pour l’Arménie» 
est une association humani-
taire issue des Églises Évangé-
liques Arméniennes de France. 
Elle est née au lendemain 
du tremblement de terre du 
7 Décembre 1988. Depuis 30 
ans elle gère 12 programmes 
d’aide à l’Arménie, 
avec son parte-
naire local des 
États Unis : 
l’AMAA.

Pour aller 
+ loin

www.espoirpourlarmenie.org



HORIZONTALEMENT

1. Du Seigneur, par son éclat, écrasera 
l'impie (Thess.) - Préposition.

2. Paul devait y rendre témoignage 
(Actes). - Malmené; Job l'était par les 
discours de ses amis.

3. La cigogne a sa demeure dans 
ce conifère (Ps). - Celle de Jésus a 
connu la tristesse (Matt.).

4. Chat sauvage. - Se jouer de 
quelqu'un ; Dalila en accusait 
Samson (camp. Juges 16:10, 13, 15).

5. Dont la jeunesse n'est plus qu'un 
souvenir. - Mener ; ce n'est pas à 
l'homme de le faire de ses pas (Jér.).

6. De noble extraction. - N'allaient 
pas sans les Mèdes (Esther).

7. Nom de plusieurs rois de Suède.

8. Période. - Fils légitime en la foi, et 
bien-aimé de Paul.

9. Pas de reproche à cette église 
(Apoc.). - Dans la nue, est signe de 
l'alliance de Dieu avec la terre (Gen).

10. Possédées. - Barber.

11. Para à la manière de l'Éternel 
concernant Jérusalem (Ezéch.). - 
Ne pas ressembler à ce meurtrier (1 
Jean).

12. Un des puits d'Isaac, sujet à 
querelles (Gen.) Adroit, éprouvé, tels 
les matelots de Tyr (Ezéch.).

VERTICALEMENT

1. Aura sa fonction lorsque le 
Seigneur descendra du ciel. - Jésus 
l'a livré à ceux qui le frappaient (Es.).

2. Les croyants doivent se 
considérer comme tels, sur la terre 
(Pierre, Héb.) - Gai participe.

3. Avec zèle et assidûment ; c'est 
ainsi que ceux de Bérée reçurent la 
Parole (Actes).

4. Romain que Paul fait saluer 
(Rom). - Monnaie jaune.

5. Conjonction. - Autrement dit, 
pasteur (comp. 1 Pierre 2 : 25).

6. Possessif. - Ne sont pas capables 
de révéler les secrets de Dieu (Dan.).

7. Conjonction. - Galère. - 
Démonstratif.

8. Grands arbres à fruits dans le 
jardin de la Sulamithe. - Instrument 
à vent.

9. Personnel. - Manifestent leur joie. 
- Oiseau, tête en bas.

10. S'y mettre sur, c'est entrer en 
concurrence. -Souvent suscitée par 
la jalousie (Gen.).

11. Prénom féminin. - Nul ne va à Lui, 
que par Jésus-Christ (Jean).

12. Capitale d'un canton Suisse. - Le 
message de Paul aux Galates l'a été 
par sa propre main.
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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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AsYAåeU 
EIiIécAEuoq
AåeIÑâO

YmCAEåAcAq

 Աշխարհի գեղեցկագոյն արհեստը՝ ծնողի, 
դաստիարակի ու մանկավարժի գործունէութիւնն 
է: Արդարեւ ի՞նչ կայ աւելի գեղեցիկ, քան մանուկի 
մը ծնունդ տալ, ապա ուղեկցիլ անոր կեանքի 
ճամբուն մէջ՝ որ մեծնայ եւ նկարագիրը կազմուի, 
յաջորդաբար դառնայ պատանի ու երիտասարդ, 
եւ օր մըն ալ՝ամուսնանալով ընտանիք կազմէ եւ 
իր կարգին հայրութեան կամ մայրութեան դերը 
ստանձնէ:

 Աստուած յանձնարարեց մարդկային առաջին 
զոյգին՝ «աճիլ եւ բազմանալ»։ Այս առաքելութիւնը 
գեղեցիկ եւ ազնիւ է, լի ուրախութիւններով ու 
հարուստ փորձառութիւններով։ Այսուամենայնիւ 
ան միաժամանկ դժուարին է եւ պահանջկոտ:

 Մեզմէ ո՞վ կարող է ըսել թէ իբրեւ հայր կամ 
մայր յաջողած է լիովին կատարել իրեն վիճակուած 
այս գեղեցիկ բարոյական պարտականութիւնը: 
Խոնարհաբար կը խոստովանիմ իմ տկարու–
թիւններս, սահմանափակումներս եւ զանցա-
ռութիւններս՝ Աստուծոյ ինծի վստահած այս 
յանձնարարութիւնը իրագործելու մէջ։

 Ուստի ինչպէ՞ս կարելի է շրջանցել մարդկային 
անկատարութիւնները։ Ինչպէ՞ս յանցաւոր չզգանք 
եւ յուսահատութեան չմատնուինք, երբ կը 
տեսնենք այն տարբերութիւնը, մեծ թէ փոքր, որ 
գոյութիւն ունի ներդաշնակ ու հաւասարակշռուած 
դաստիարակութեան մը եւ մեր ապրած միջա-
վայրին միջեւ, ուր մեր անբաւարարութիւնները 
երբեմն կրնան նոյնիսկ վերածուիլ հիասթա-
փութեան ու ձախողանքի: 

 Ահա՛ այս պարագային է որ Աստուծոյ 
միջամտութիւնը օգնութեան կը հասնի 
մեզի: Առանց անոր՝ անհնար է մեր ծնողի ու 
դաստիարակի կոչումը գործադրել։ Արդարեւ մեր 
բարի կամեցողութիւնը եւ ընտիր սկզբունքները, 
նոյնիսկ եթէ անոնք ըլլան աւետարանական, 
անբաւարար են դիմագրաւելու մեր զաւակներուն 
եւ ապա թոռներուն ընթացած մանուածապատ 
ճամբաներուն մէջ երեւան եկող աննախատեսելի 
անակնկալները:

 Հետեւաբար որքա՛ն կարեւոր է մեր զաւակներուն, 
պատանիներուն եւ երիտասարդներուն դաստիա-
րակութեան մէջ ընդգրկել Աստուծոյ Խօսքը, 
Քրիստոսի աւետարանին ուսուցումները, աղօթքը՝ 
եւ Սուրբ Հոգիին գործունէութիւնը: Ահա՛ թէ ինչո՛ւ 
այս նիւթը կ’արծարծուի Բանբերի ներկայ համարին 
մէջ: 

 Փոքրերու եւ երիտասարդներու քրիստո-
նէական դաստիարակութիւնը՝ մեր ընտա-
նիքներուն, եկեղեցիներուն եւ հասարակութեան 
ապագայի բանալին է: Կենսունակութեան եւ 
ուժականութեան ժամանակաշրջաններ ապրելէ 
ետք, ներկայիս՝ մեր Կիրակնօրեայ Դպրոցները, 
մանուկներու ակումբները, պատանեաց եւ երիտա-
սարդաց խումբերը, արձակուրդի կեդրոններն ու 
երիտասարդական շարժումը կորսնցուցած են իրենց 
աշխուժութիւնը մեր տեղական եկեղեցիներուն ու 
Միութեան կեանքին մէջ։

 Քանի ուշ չէ, ծնողնե՛ր ու դաստիարակնե՛ր, 
արթննա՛նք՛ մեր քունէն: Ժամանակն է դիմակայել 
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AÑâuëAaAsqwAcAq CIm

 qvç cäBdBçBrV xvççvçH AíJäBçBrV 
fJjVrBdP$ ováfBrrNÖ AÉBòJBX, Vç rBZBDBrVr 
nNÅ oVÖvíÖP rvprBêvíêBb N vçzNÖ AÖävíbvp 
YöÖòP, tJtäJXví fBnBç Arvç BÖävíBbvíRVírP$ 
Vç DBÉJçvá.

«AtZBçfV ÖäJjbBFvçbvíRJrNr BÉBÅ 
FvpvíRVír vírNç CBrP: CBrP AÖävíbvp 
fJä Nç Jí CBrP AÖävíBb Nç...: Arvá 
Nç vç AÖävíBb BnNr Vrx ÖäJjbJê...: 
cJBròP Arvá ÖdVLD BÉBí... Jí CBrP 
nBçH JjBí ví nJç nNÅ DrBdJêBí» – 

ováf. 1. 1-14:

 AíJäBçBrVxP ovprJçvír nJdrBDBrJXví 
fBnBç oVÖvíÖV áBçHBzJävíRVírP, Brvrê 
näBbvjvíRJBr nBäxJXV rdBäBb N LApr 
rJçdBpBêrJX vçzNÖ AÖävíbvp CBrP, BpÖVròr 
AÖävíbvp YöÖòP dBn mVäòP, òBrV vç ovprV 
nP fBnBç rtBrBdvíRJrN Lvíçd zVäV PXXBç 
ZöÖVX mJÖVBpV, GBíVRV uçHVV dBn AÖävíbvp 
uçHVV nP nBÖVr:

AÑâuëauo 
YôÑñO

այս մտահոգիչ իրավիճակը: Խելամիտ վերլուծումէ 
եւ խորհրդածութենէ ետք, պարտաւոր ենք խօսքէ 
գործի անցնիլ: Ասիկա հրատապ անհրաժեշտութիւն 
մըն է. շատ ժամանակ վատնեցինք:

 Ես երբեք բաւականաչափ շնորհակալութիւն 
յայտնած չեմ ըլլար Աստուծոյ, որ ինծի թոյլ տուաւ 
14 տարեկանիս իմ սիրտս բանալու Յիսուս 
Քրիստոսի՝ Լա Ֆոնթանէլի բանակավայրին 
մէջ: Ինչ որ եմ ներկայիս՝ կը պարտիմ Աստուծոյ 
շնորհքին, զոր ստացայ այդ տարուան քրիստոնեայ 
դաստիարակներուն միջոցով, ինչպէս նաեւ անոնց 
յաջորդներուն՝ հետագայ տարիներուն:

 ՈրպէսՈրպէս ծնողներ եւ դաստիարակներ, ջանա՛նք 
դիմագրաւել այն մարտահրաւէրները՝ որոնք մեզի 
կ’ուղղէ մերօրեայ հասարակութիւնը, որպէսզի 
լաւագոյնս ապահովենք նոր սերունդներուն 

քրիստոնէական դաստիարակութիւնը: Մեր 
զաւակներուն ու թոռներուն նայուածքները մեզի 
ուղղուած են: Զանոնք յուսախաբ չընենք:

YmCAEåAcAq

ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
eBpç JçJò LBíBdV

ví nJb fBpç áJê RvÉrVdV 
AXûvçáVX

eBpJçNrV áJçBbJê$ 
ováfBrrNÖ AÖzJä AÑAâuëåIAq
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 evFJFBXvíÖäV HNzòNr Jäò oVÖvíÖV 12 
BtBdJçärJçP ÑvíçD evFVvá XJêvíJêBr, VrxzNÖ 
vç nBçFBçNBêBb Nç ováNX (ováX. 2. 28-32), 
Jí ÖdÖBr VçJrê BÉBòJXvíRJBr$ BtZBçfV 
TvjvávíçHrJçvír òBçvLJXví ñçVÖävÖV 
víÖvíêvínrJçP, ÅBrBXvá LBrvrò rJçdBpBêrJX 
Brvrê fBÖdBêvjvíRJBr fBnBhBpr: qdBäV 
BÉrJXví Jrò vç AíJäBçBrrJçP, AÉBòJBXrJçví 
EvçbJçP Jí qBnBdrJçP xFçvíJêBr BÖävíB-
bBDBrrJçví dBn dçörBFNärJçví fBnBç, 
fBzB oVÖvíÖV áBçHBzJävíRJBr – rvç dçörVr 
– zBäFBnP ïvZBrêJXví fçJBp Jí öäBçBLFV 
TvjvávíçHrJçví (mBäR. 28. 18-20):

 IïJÖvÖV pvírBdBr tçÅBrBdVr nNÅ 
DrBdJXvá, ováfBrrNÖ ZvçfJêBí oVÖvíÖV 
òBçvLvíRVírP DrVdrJçvír rJçdBpBêrJX vçzNÖ 
BÖävíBbBpVr näòV BçäBDJçvín, vçváfJäJí 
ovprJçvír fBnBç bBröR Jí PnDÉrJXV JLç Nç 
YöÖò dBn mVäò fBÖdBêvíRVírP: AçHBçJí, 
BrvíBrV pvpr VnBÖäBÖNç eJçBdXVä, vç rvprzNÖ 
IïJÖvÖ òBjBòV DrBdVx Nç q.ñ. 6-çH HBçvír, 
víÖvínrBÖVçJXvá äVJLJçòV pBçBïvZvíRVírP, 
pBrFBb Nç Bpr JLçBdBêvíRJBr, vç «BnNr 
Vrx dP zBäBfV YöÖòVr (Logos) fBnBhBpr», 
BpÖVròr, B#r N nVäòP, zBälBÉP vçnN dBZJBX 
N äVJLJçòV dBrvrBívçvíRVírP:

 ÑävpVdJBr ïVXVÖvïBpvíRVírP JíÖ dP 
HBíBrV vç YöÖòP äVJLJçòV BnJrBdBçJívç 
äBççr N, vçváfJäJí YöÖòP AÖävíbvp mVäòr N: 
ÑävpVd VnBÖäBÖNçrJçví fBÖäBävínvá$ òBvÖP 
áJçBbvíBb N äVJLJçòV ví dP jJdBáBçvíV Jí 
d'BÉBÅrvçHvíV YöÖòVr RJXBHçvíRJBnD:

 qvprzNÖ BjJòÖBrHçBêV fçJBp VnBÖäBÖNç 
îVXvrV äJÖvíRJBnD, YöÖòP AÖävíbvp zBä-
dJçr N, FvçbVòP ÖäJjbBFvçbvíRJBr Jí 
pBçBDJçvíRVírP AÖävíbvp ví nBçH BçBçBbVr: 
YöÖòVr nVÅvêBí ÖäJjbvíJêBí äVJLJçòP Jí 
YöÖòvá AÖävíBb dP fBjvçHBdêV nBçHvír 
fJä:

 ÑJçäJXvá eVr cäBdBçBrP, dP rdBäJrò 
vç fvr BçäBÖBrvíBb YöÖòP frxVír hBprBívç 
DBÉ nP xN nVBpr, BpX rBJí BLHJêVd Fvçbvj 
vpT nPr N: ÑäJjbBFvçbvíRJBr HçvíBFVr 
nNÅ (arrH. 1. 1-31) AÖävíbvp VíçBòBrxVíç 
BçBçxvíRJBr ÖdVLDP FçvíBb N. «Ií AÖävíBb 
PÖBí». VÖd ÑäJjbBFvçbvíRJBr BíBçäVr. 
«AÖävíBb Vç BnDvjÅ PçBbP äJÖBí. BfB# 
tBä DBçV Nç»:

 IÖBpV mBçFBçNr fBíBÖäBb N vç 
«AÖävíbvp DJçrNr JXBb ZöÖòP$ VçJr zBçBz 
zVäV xáJçBHBÉrBp, fBzB Vç dBnòP zVäV 
dBäBçN Jí pBÅvjvíRJBnD FvçbBHçN Bpr 
DBrP vçvír fBnBç jçdvíBb N» (IÖBp. 55. 11): 
ÑBjnvÖJçFvír BX rvpr pBpärBäJÖvíRJBnD 
FçBb N.
 «âNçvÅ ZöÖòvá JçdVròP 

ÖäJjbvíJêBí, uí Vç DJçrVr 
fvFVváP$ Brvç DvXvç LöçòP: ArVdB 
PÖBí ví JjBí, Urò fçBnBpJê ví 
fBÖäBävíJêBí» – ÑBjn. 33. 6, 9:

 eVr cäBdBçBrV tçÅBrVr$ AÖävíBb 
nBçFBçNrJçví DJçrvá ZöÖBb N nBçHdvíRJBr 
(IDç. 1. 1-2): UÖd qvç cäBdBçBrV öçJçvír, 
Vç mVBbVr uçHVVr nBçHJjvíRJBnD ví 
BtZBçf FBXvá$ AÖävíBb víjjBdV, BrhBnD 
ÖdÖBí ZöÖVX Vç BçBçBbrJçvír: oVÖvíÖ N 
BçäBpBpävíRVírP AÖävíbvp ZvçfvíçHrJçvír: 
YöÖòP nBçnVr fBFrJXvá, AÖävíbvp nVäòP 
oVÖvíÖV Brhvá pBpärvíJêBí:

 eVr cäBdBçBrVr nNÅ dBçHBêBb Jrò 
vç AÖävíbvp nöäJrBXP dBn LAÖävíBb 
äJÖrJXP nBfBêví Nç. ÖBdBpr VçvjvíRVírP dP 
pJjBïvZvíV qvç cäBdBçBrV zBävínrJçvír 
nNÅ, víç nBçH dBçvjBêBí AÖävíbvp nöäJrBX 
ví LBpr äJÖrJX:

 AÉBòJBXrJç oVÖvíÖP rJçdBpBêvíêVr vçzNÖ 
AÖävíbvp YöÖòP, Jí Brvç áBçHBzJävíRJBr 
òBçvLvíRJBnD BtZBçfVr bBröRBêvíêVr 
AçBçVxVr näBbvínrJçr ví ÖNçP$ nBçHdvíRJBr 
fBrHNz:

 qBZrBdBr JdJjJêvp eBpçJçví HBíB-
rvíRJBnD$ YöÖòP oVÖvíÖ ñçVÖävÖV nVÅvêBí 
pBpärvíBb AÖävíbvp zBäFBnr N, vç zNäò 
N òBçvLvíV, nBäBdBçBçvíV Jí BrÖBêvíV, 
vçváfJäJí YöÖòP dJBrò N (îVXz. 2. 16), 
ltnBçävíRVír N (IïJÖ. 1. 13), ïçdvíRVír N 
(Evçb. 13. 26) Jí fBtävíRVír N (2 cvçr. 5. 
19):

 AçHBçJí, YöÖòVr pBpärvíRJBnD òçVÖävrJBp 
fBíBäBêJBXrJç hJçDBLBävíJêBr BHBnBdBr 
nJjòVr HBäBzBçävíRJrNr, fBtävíêBr VçJrê 
AçBçVxVr fJä Jí BçTBrBêBr BÖävíBbBpVr 
zBçFJírJçvír:

CBDFNr QôîkIAq
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U?qw M mIå eAëAâñUq AÇAåcAq

 Մի քանի տարի առաջ ձեռնարկեցի ուսումնա-
սիրութեան մը, որ կը վերաբերէր Տուպայի–
Արաբական Միացեալ Իշխանապետութիւններուն 
մէջ՝ Աստուածաշունչի եւ անոր պատգամի 
ընկալումին ու յանձնառութեան։ Դիմեցի 
հնդիկ երկսեռ բանուորներու, որոնք տարբեր 
տեսակի աշխատանքներու լծուած էին իրենց 
արտասահմանեան կեանքին մէջ։ Ի՛նչ խօսք որ 
Արաբական Ծոցի տարածաշրջանի մէջ կ’ապրին 
աւելի քան տասնհինգ միլիոն բանուորներ, 

մեծամասնութեամբ եկած ասիական եւ ափրիկեան 
երկիրներէ։ Ասոնց ընկերա-տնտեսական ու 
կենցաղային վիճակները գոհացուցիչ չեն։ Մէկ կողմէ 
տնտեսական եկամուտները շատ չնչին են. նմանապէս 
բժշկական ու կեցութեան պայմանները խեղճ են, 
գրեթէ անգոյ։ Եւ այս բոլորին վրայ պէտք է աւելցնել 
հոգեկան ու հոգեբանական բարդութիւններն ու 
ճնշումները զորս այս բանուորները կը դիմագրաւեն։ 
Հետեւաբար իրենց կեանքերը կը վերածուին սպառիչ 
եւ նոյնիսկ անմարդկային իրավիճակներու։

Ի՞նչ բառեր գտնեմ՝ Քո 
 մեծութիւնը պատմելու համար,
Ի՞նչ արտաբերեմ ներկայութիւնդ գտնելու համար,
Եւ որտե՞ղ փնտռեմ բառերի շքեղ այն պերճութիւնը
Որն ի զօրու է ինձ՝ Քեզ մօտ բերել,
Քո լոյսը տեսնել եւ Քեզ գովերգել։
Բայց մի՞թէ պերճ բառերն անհամար՝
Այն միակ եւ ճիշդ բանալիներն են
Կենսատու դուռդ բացելու համար։
Մի՞թէ հենց դա է, որով կարող եմ 
Քո աստուածային ներկայութիւնը
Որոնել, գտնել...։
Մի գուցէ ա՛յլ կերպ ես Քեզ կը գտնեմ,
Իմ Տէ՛ր, իմ Աստուած։
Ես Քեզ կը գտնեմ շաչող 
 առուակի պարզ ակունքներում,
Եղնիկի ցատկում,
Արեւի ջերմ ու պայծառ շողերում,
Անձրեւի կաթիլի եւ ծիածանի գունաւոր ցոլքում։
Ես Քեզ կը գտնեմ ամէն մի ծաղկի,
Քո ձեռքով ներկուած ամէն մի 
 թերթի քնքուշ բոյրի մէջ։

Ես Քեզ կը գտնեմ ծովի շառաչող ալիքների մէջ,
Թռչնի թռիչքի, մեղմիկ զեփիւռի,
Երկնի կապոյտի եւ աստղերի մէջ։
Ես Քեզ կը գտնեմ անտուն ու լքուած 
 մարդկանց աչքերում։
Աղքատի,այրու եւ որբի կողքին կը գտնեմ ես Քեզ։
Ես Քեզ կը գտնեմ ա՛յն իմաստունի խօսքերում բարի,
Ում համար Դու ես եղել, կը լինես
Ճշմարիտ ճամբան եւ ուղին կեանքի։
Ես Քեզ կը գտնեմ 
Երիտասարդի անկեղծ աղօթքում,
Մանկան ժպիտում։ 
Փրկարար Խօսքիդ կենսատու լոյսով՝
Ես Քեզ կը գտնեմ Քո տան մէջ, Հա՛յր իմ։ 
Եւ որոնումիս որպէս պատասխան,
Ես Քեզ կը փնտռեմ ու Քեզ կը գտնեմ 
Հենց ինքս իմ մէջ։

AHJXVrB QuÜmAÑIAq
sVçBdBnvíä

CAqAÑâIiaAcAq

AÑâauo mAÑUqAÑâauo mAÑUq

«Մարդուն հաւատամքը հիմքն է անոր կեանքին ինքնութեան եւ գործերուն»։«Մարդուն հաւատամքը հիմքն է անոր կեանքին ինքնութեան եւ գործերուն»։
Վեր. Դոկտ.Թրեւըր Ճոնզ (Անկլիքան եկեղեցիի կղերական)
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 Ուսումնասիրութեան նպատակակէտն էր 
փորձել տեսնել՝թէ ինչպէ՛ս Աստուածաշունչի «Յոյսի 
պատգամը» իր ներգործութիւնը կ’ունենայ եւ կրնայ 
ունենալ այս բանուորներու կեանքերուն մէջ, իրենց 
օտարերկրեայ այս աշխատանքային դժուարին պայ-
մաններուն տակ,՝եւ թէ անոնք՝ նոյն այդ Յոյսով՝ 
ինչպէ՛ս կրնան դիմագրաւել իրենց շատ մը ընկերային, 
տնտեսական ու հոգեբանական ճնշումները։
 Հետաքրքրական էր տեսնել ուսումնասիրութեան 
արդիւնքները։ Մինչ կը փորձէի առնչել բանուորներուն 
ընկալումը Յոյսի պատգամին հետ, անոնք նախ 
խօսեցան հաւատքի գիտակցութեան մասին։ Յայտ-
նեցին թէ Աստուածաշունչի շնորհած հաւատքը եւ 
Քրիստոսով նոր կեանքի գիտակցութիւնը՝ իրենց 
համար դարձած էր գրաւական, դիմադրելու 
համար իրենց կեանքերուն դիմագրաւած բոլոր 
ճնշումներուն։ Անոնք նախ հաստատեցին թէ 
հաւատքի իւրացումն է որ կը շնորհէ յոյսի 
ակնկալութիւնն ու գիտակցութիւնը։ Եւ թէ հաւատքին 
շնորհած այս «Յոյս»ին միջոցաւ կրնան ղեկավարել 
իրենց դժուարին կեանքերը…։
 Սեպտեմբեր 21-ին պիտի նշենք մեր հայրենիքի 
անկախացման երեսուներորդ տարեդարձը։ Պատ-
մութեան այս իրադարձութիւնը դարձաւ մեծ արժէք 
հայ ժողովուրդին համար. Հայուն կեանքը՝ հայրենիքի 
թէ սփիւռքի տարածքին՝ ստացաւ ինքնութիւն։ Եւ 
այդ ինքնութիւնը մեզ դարձուց հպարտ անհատ 
ու քաղաքացի՝ համաշխարհային քաղաքական 
եւ ընկերա-տնտեսական համակարգերուն մէջ։ 
Ա՛լ աւելին, մայր հայրենիքի անկախացումը 
աշխարհասփիւռ Հայուն համար եղաւ մէկ կողմէ 
«տուն», բայց հայրենիքով՝ մենք ստացանք նաեւ 
դիմագիծ։ Մայր հայրենիքի անկախացումը եւ անոր 
պետականութիւնը տուին քաղաքական ինքնութիւն, 
ինչ որ մասնաւորաբար երիտասարդ սերունդներուն 
համար դարձաւ մեծ ապաւէն՝ կերտելու իր ազգային, 
մշակութային եւ ազգագրական դիմագիծը։
 1991 տարիէն ետք՝ մեզի կը ՚սպասէր մէկ մեծ 
առաքելութիւն – անկախութիւնը շարունակել, 
բայց մանաւանդ կերտել, ինչ որ ազգային 
կարեւոր մարտահրաւէր մըն է։ Եւ այս իմաստով՝ 
մեր անկախութիւնը պահելու եւ կերտելու այս 
գործընթացքը չեղաւ երբեք դիւրին։ Կային 
ու տակաւին գոյութիւն ունին միջազգային 
քաղաքական-ապահովական մտահոգութիւններ ու 
վտանգներ, ինչպէս՝ Ղարաբաղեան պատերազմները, 
հայ-թրքական յարաբերութիւն-ճնշումներ, 
սահմանային (ան)ապահովութիւն, ու տակաւին 
ներհայաստանեան իմաստով տնտեսական տագնապ։ 
Եղաւ ճնշող իրավիճակ, որուն մէկ մեծ հետեւանքը 
հանդիսացաւ հայ ժողովուրդին արտահոսքը նոյն 
ինքն իր սեփական հողէն, ինչ որ ստեղծեց՝ դասական 
սփիւռքի կողքին՝ մէկ նոր (ոչ բաղձալի) հայկական 

իրականութիւն մը։ Բայց կար նաեւ քաղաքացիական, 
պետական եւ ընկերային համակարգերու մէջ 
կաշառակերութեան ընթացող ու մեծցող ծաւալը։ 
Այս վերջինը՝ ինչ խօսք՝ ճամբայ հարթեց «Թաւշեայ 
յեղափոխութեան» եւ սկիզբ դրաւ նոր պետական 
համակարգի մը, որ կը խոստանայ ըլլալ արդար եւ 
թափանցիկ։
 «Թաւշեայ յեղափոխութենէն» ետք ծայր առած 
կաշառակերութեան բացայայտումները բաւական 
ցնցիչ էին։ Եւ չենք ալ գիտեր թէ տակաւին ինչ նոր 
զարգացումներ կան որ կրնան երեւան գալ։ Եթէ 
պահ մը կանգ առնենք եւ փորձենք վերլուծել այս 
անկախութենէն ետք մեր պատմութեան տարբեր 
փուլերը, եւ ի մասնաւորի ներհայաստանեան 
կարգավիճակները, որոնք յանգեցան «Թաւշեայ 
յեղափոխութեան», դժուար պիտի չըլլայ տեսնել 
թէ կան բացթողումներ, ու մանաւանդ տեղքայլեր։ 
Տեղքայլ՝մեր քաղաքացիական-ազգային դաստիարա-
կութեան մէջ, նաեւ բացթողումներ՝ դիտուած մեր 
կրօնական-քրիստոնէական ու հոգեւոր գիտակ-
ցութեան պրիսմակէն։ Այսօր ակներեւ է թէ կայ 
«ամլութիւն» մը մեր հայրենիքի մէջ, յատկապէս 
վերեւ յիշուած դաստիարակչական տարբեր 
բնագաւառներուն մէջ։ Մեկնելով այս համընդհանուր 
ու պակասաւոր երեւոյթներէն, կ’արժէ հարց տալ թէ 
ինչի՛ կը հաւատանք։ Որովհետեւ, ինչպէս որ յիշուած 
է, «մեր հաւատամքը հիմքն է մեր ինքնութեան ու 
գործերուն»։ Եթէ մեր ինքնութիւնը մեր անկախացած 
հայրենիքն է (եւ այդպէս է ու պէտք է որ ըլլայ), այս 
կ’ենթադրէ թէ մեր գործերը զայն կերտելու մէջ կը 
կայանան։ Ինքնութիւնը ու գործը արդիւնք են մեր 
կեանքերուն մէջ մեր իւրացուցած հաւատամքին…։
 Եթէ հնդիկ բանուորը իր ընկերա-տնտեսական 
դժուար իրավիճակներուն մէջէն նաւարկելու համար 
գտաւ իր յոյսը, իմա՛ ինքնութիւնը, զայն ստացաւ իր 
կրօնական-քրիստոնէական եւ աստուածաշնչական 
դաստիրակութեան կերտած «հաւատքէն», որ եղաւ 
իր հաւատամքը։ Հապա մե՞նք՝ որպէս հայրենիք, 
պետականութիւն եւ ժողովուրդ…։
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 Հոս կ’արժէ քիչ մը եւս ընդարձակել 
կարգ մը տեսութիւններ։ Քրիստոնէական 
աստուածաբանութիւնը կը միտի փոխել մարդը եւ 
հաւաքականութիւնը։ Աստուծոյ «մարդեղութեամբ» 
մարդուն եւ աշխարհին «նոր կեանք» շնորհուեցաւ։ 
Նորոգուած կեանքի գիտակցութիւնը երկնային 
իրականութիւն չէ միայն, այլ մանաւանդ երկրային, 
որովհետեւ այս նոր կեանքը կ’ապրիս աշխարհի՛ն 
մէջ։ Մարդկային կեանքին մէջ յառաջացած 
«փոփոխութիւնը»՝ունի շարունակականութեան հիմք 
ու գործընթաց։ Մարդը որ կը «փոխուի», պարտի նաեւ 
«փոխել» ուրիշը։ Աստուած, ստեղծելով աշխարհը 
եւ մարդը, եղաւ Արարիչ։ Բայց Ան՝նոյն մարդը նաեւ 
ըրաւ ստեղծագործ։ Աստուած կը փոխէ մարդը, ու կը 
յանձնարարէ որ ան ալ փոխէ ուրիշը։ Այս իմաստով՝ 
քրիստոնէական աստուածաբանութիւնը «փոխուող» 
ու «փոխող» իրականութիւն է, եւ կը գտնուի «նոր 
կեանքի» գիտակցութեան մէջ։ Հոս է գաղտնիքը 
առաջին դարու եկեղեցիին, որ իր ընդհանրական 
հասկացողութեան մէջ սկիզբ առաւ «փոխուած» 
հաւաքականութեան մը միջոցաւ,՝եւ անոր 
առաքելութիւնը մինչեւ այսօր կեանքեր «փոխել» է։
 Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառը քրիստոնէական 
աստուածաբանութիւնը կը ներկայացնէ որպէս 
եկեղեցւոյ «միտք»ը, որուն արգասիքը կը բնորոշէ 
հետեւեալ ձեւով. «Եկեղեցին ինքզինք կ’արտայայտէ 
աստուածաբանութեան ճամբով, որ հիմնուած 
է Աստուածաշունչին, եկեղեցւոյ Հայրերու 
ուսուցումներուն ու տիեզերական ժողովներուն 
վրայ։ Աստուածաբանութեան աղբիւրը Աստուծոյ 
յայտնութիւնն է»։

 Այս «միտք»ը եւ անոր դաստիարակութիւնն է որ 
մենք պէտք է աւելիով ներմուծենք ներկայ օրերու 
հայրենիքին ու հայ ժողովուրդի իրականութեան 
մէջ։ Ինչպէս Վեհափառը կը հաստատէ. 
«Աստուածաբանութիւնը չի կրնար ապաքաղաքական 
ըլլալ, որովհետեւ ան կանչուած է իր տեսակէտն ու 
կեցուածքը արտայայտելու ընկերութեան կեանքին 
հետ աղերս ունեցող հարցերուն մասին»։
 Հայրենիքի անկախութիւնը Հայուն ազգային-
քաղաքական ինքնութիւնն է։ Այս անկախութիւնը 
եւ անոր ինքնութիւնը մէկ կողմէ պէտք է պահել, 
բայց նաեւ շինել՝«Նոր»ին գիտակցութեան համար 
եւ անոր մէջ։ «Թաւշեայ յեղափոխութիւնը», որուն 
տեսլականը «փոխել» էր տիրող համակարգը, 
պիտի կարենայ շարունակել գոյատեւել՝ եթէ կայ 
գիտակցութիւնը թէ Հայը ի՛նչ բանի կը հաւատայ – 
«միտքի՞ն», որ կը «փոխուի՞» եւ կը «փոխէ՞», «նոր 
կեանքի» տեսլականո՞վ…։
 Հայրենիքը, անոր պետականութիւնն ու 
անկախութիւնը՝ մեր ազգային հպարտութիւնն են։ 
Այս հպարտութիւնը պիտի տանինք դէպի լուսաւոր 
ապագան, որ «նոր կեանք»ին մէջ է, եւ կ’արժէ որ զայն 
դարձնենք հիմքը մեր ինքնութեան ու գործերուն։
 Ի՞նչ է մեր հաւատքին առաարկան – անպայ-
մանօրէն «նոր կեանքը»։

Gvdä. eçBpç kMyMkIAq

 ÐáÏï»Ùμ»ñ ³ÙÇëÁ ÝÏ³ïáõ³Í ¿ Øß³ÏáÛÃÇ 
³ÙÇë՝ ³ßË³ñÑ³óñÇõ Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ, 
áñáíÑ»ï»õ ³Ûë ³Ùëáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ¿ áñ հ³Û 
ÅáÕáíáõñ¹Á ·ñ»Ã¿ ³Ù¿Ýáõñ¿ù ÏÁ ïûÝ¿ Ù»ñ ëáõñμ 
Ã³ñ·Ù³ÝÇãÝ»ñáõ ïûÝÁª յÇß³ï³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÛÝ 
÷³é³õáñ Ïï³ÏÁ áñ ³ÝáÝù ÃáÕáõóÇÝ Ù»ñ ³½·ÇÝ:
 ºÃ¿ å³ïÙ³Ï³Ý ³ÏÝ³ñÏ ÙÁ Ý»ï»Ýù, ÏÁ 
ï»ëÝ»Ýù Ã¿ Â³ñ·Ù³Ýã³ó ß³ñÅáõÙÁ ëÏë³õ 

ÑÇÝ·»ñáñ¹ ¹³ñáõÝ՝ հ³Û Ýß³Ý³·ñեñáõ, հ³ÛÏ³Ï³Ý 
³ÛμáõμեÝÇ ÛûñÇÝáõÙáí »õ ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇ հ³Û»ñ¿Ý 
É»½áõÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃ»³Ùμ:

 Ü³Ëù³Ý ÑÇÝ·»ñáñ¹ ¹³ñը, ãÏ³ÛÇÝ Ñ³Û μ³é»ñÁ 
Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ýß³Ý³·ñ»ñ, »õ ³Û¹ 
å³ï×³é³õ աëáñ³Ï³Ý »õ յáõÝ³Ï³Ý É»½áõÝ»-
ñáí ¿ñ áñ ÏÁ Ï³ï³ñáõ¿ÇÝ ²ëïáõ³Í³ßուÝãի 
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ÁÝÃ»ñóáõÙÝ»ñÁ: Ð»ï»õ³μ³ñ Ñ³Û »Ï»Õ»ó³Ï³ÝÝ»ñÁ 
ëïÇåáõ³Í ¿ÇÝ ûñáõ³Ý ÁÝÃ»ñóáõմÝ»ñÁ μ»ñ³Ý³óÇ 
Ã³ñ·Ù³Ý»Éáõ՝ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ñ³ëÏÝ³ÉÇ ¹³ñÓÝ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ:

 ²Û¹ ûñ»ñáõÝ »ñ»ù ïÇï³Ý ¹¿Ùù»ñª ê³Ñ³Ï 
ä³ñÃ»õ Î³ÃáÕÇÏáëը, Ø»ëñáå Ø³ßïáó ì³ñ-
¹³å»ïը »õ ìռ³Ùß³åáõÑ Թ³·³õáñը, ù³ç 
·Çï¿ÇÝ Ã¿ ·»ñÇßË³Ý å»ïáõÃÇõÝ ãáõÝ»óáÕ »õ 
ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ áõ ´Çõ½³Ý¹ÇáÝÇ ÙÇç»õ գտնուող 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³å³·³Ý ÙáõÃ ¿ñ »Ã¿ հ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á 
ã½ÇÝáõ¿ñ μ³ñáÛ³Ï³Ý »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ½¿Ýù»ñáí: ºõ 
Ù»Í³·áÛÝ íï³Ý·Á՝ հ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ñá·ÇÇÝ Ù¿çÝ 
¿ñ:

 ²ÝáÝù Ñ³Ùá½áõ³Í ¿ÇÝ áñ á՛ã Ù¿Ï áÛÅ Ï³ñáÕ 
¿ր ÁÝÏ×»É Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á, »ñμ ³½·Á ½ñ³Ñ³õáñáõÇ 
μ³ñáÛ³Ï³Ý »õ Ñá·»õáñ ½¿Ýù»ñáí:

 ²ÝáÝù ë³Ï³ÛÝ Ï³ï³ñ»³É Ñ³Ùá½áõÙ áõÝ¿ÇÝ 
Ã¿ ÙÇ³ÛÝ քñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ÉáÛë Ñ³õ³ïùáí å¿ïù ¿ 
½ÇÝáõÇ Ñ³Û ³½·Á: ²ñ¹¿Ý Ñ³ñÇõñ ï³ñÇÝ»ñ ³Ýó³Í 
¿ին »ñμ 301 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ Ñ³Û ³½·Á ÁÝ¹áõÝ³Í ¿ñ 
քñÇëïáÝ¿áõÃÇõÝÁ Çμñ»õ å»ï³Ï³Ý ÏñûÝ, μ³Ûó 
վերջիÝÁ ã¿ñ Ïñó³Í Ã³÷³Ýó»É »õ Ëáñ ³ñÙ³ïÝ»ñ 
Ý»ï»É Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ëñïÇÝ ոõ Ñá·ÇÇÝ Ù¿ç:

 ÆÝãå¿±ë åÇïÇ ½ûñ³Ý³ñ քñÇëïáÝ¿áõÃÇõÝÁ 
³é³Ýó Ñ³Û³μ³ñμ³é ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇ »õ ³é³Ýó 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å³ßï³ÙáõÝùÇ:

 ì»ñç³å¿ë՝ 406 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ Ø»ëñáå ì³ñ¹³-
å»ï Û³çáÕ»ó³õ Ï³½Ù»É ու Ó»õ³õáñ»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
³Ûμáõμ»ÝÁ՝ 36 ï³é»ñáí:

 ²é³çÇÝ ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇ Ñ³Û³μ³ñμ³é 
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÁ í³õ»ñ³óáõ»ó³õ 438 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ, 
»õ ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇ Ñ³Û»ñ¿Ý ·ñ³μ³ñ É»½áõÇ 
³Ûë Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÁ Ïáãáõ»ó³õ ¦Â³·áõÑÇ 

Â³ñ·Ù³ÝáõÃ»³Ýó§: ÆëÏ êáõñμ ԳÇñù¿Ý 
Ã³ñ·Ù³Ýáõ³Í ³é³çÇÝ ÇÙ³ëï³ÉÇ ËûëùÁ »Õ³õ՝ 
¦Ö³Ý³ã»É ½ÇÙ³ëïáõÃÇõÝ »õ ½Ëñ³ï, ÇÙ³Ý³É 
½μ³Ýë Ñ³Ý×³ñáÛ§ – ²é³Ï. 1. 2:

 Â³ñ·Ù³ÝÇãÝ»ñÁ Ã³ñ·Ù³Ý»óÇÝ ²ëïáõ³-
Í³ßáõÝãÁ, áñáíÑ»ï»õ ան ²ëïáõÍáÛ Ý»ñßÝãáõÙáí, 
êáõñμ Ðá·ÇÇÝ Ý»ñ·áñÍáõÃ»³Ùμ ·ñáõ³Í ËûëùÝ ¿՝ 
²րարիչէն Ù³ñ¹ ³ñ³ñ³ÍÇÝ ÷áË³ÝóáõáÕ:

 ²ëïáõ³Í ëï»ÕÍ»ó Ù³ñ¹Á, »õ ¹³ñ»ñáõ ÁÝÃ³ó-
ùÇÝ՝ Ù³ñ·³ñ¿Ý»ñáõ »õ ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñáí ç³Ý³ó 
óáÛó ï³É անոր ուղղւոած Æñ ³Ýë³ÑÙ³Ý ë¿ñÁ: 
Æñ ØÇ³ÍÇÝ Ոñ¹ÇÝ ³ßË³ñÑ ÕñÏ»Éáí, Ë³ãáí ոõ 
Û³ñáõÃ»³Ùμ óáÛó ïáõ³õ ÷ñÏáõÃ»³Ý ×³Ùμ³Ý: 
Ð»ï»õ³μ³ñª ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ ¹³ñÓ³õ ÷ñÏáõÃ»³Ý 
»õ ³½³ï³·ñáõÃ»³Ý ³ÛÝ êáõñμ ԳÇñùÁ, áñ Ù³ñ¹ 
³ñ³ñ³ÍÇÝ óáÛó Ïáõ ï³Û ·Çï³ÏóáõÃÇõÝ՝ ³åñ»Éáõ, 
ու Ñ³õ³ïùª ·áÛ³ï»õ»Éáõ:

 ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇÝ ÙÇçáó³õ ÏÁ ï»ëÝ»Ýù 
²ëïáõÍոյ »õ Ù³ñ¹ուն փոխÛ³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÁ, 
ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ù³ñ¹ունը՝ Çñ ÝÙ³ÝÇÝ Ñ»ï: ²é³Ýó 
Ñ³õ³ïùÇ Ù³ñ¹ ÏÁ ïÏ³ñ³Ý³Û ոõ Ïը վրիպի Çñ 
Ýå³ï³Ï¿Ý »õ ³é³ù»ÉáõÃ»Ý¿Ý: Ð³õ³ïùÝ ¿ Çñ³Ï³Ý 
ոõ ×ßÙ³ñÇï ã³÷³ÝÇßÁ μáÉáñ Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñáõÝ, 
ÁÉÉ³ն անոնք Ñ³õ³ù³Ï³Ý »õ Ï³Ù ³ÝÓÝ³Ï³Ý: 
Ասոր կարկառուն օրինակն է Վարդանանցը՝ Ù»ñ 
³½·այիÝ å³ïÙáõÃենէն։

 ºÃ¿ ³éÝ»Ýù Ù»ñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ï»³ÝùÁª ³é³Ýó 
Ñ³õ³ïùÇ áñá±õ ÏÁ ÝÙ³ÝÇÝù: ºÃ¿ Ñ³õ³ïù ãáõÝÇÝù, 
ÇÝãá±õ Ï’³åñÇÝù, Ç±Ýã ¿ Ù»ñ ·áÛáõÃ»³Ý å³ï×³éÁ:

 ºñÏáõ ûñÇÝ³Ï Ï’áõ½»Ù ï³É: ²ëÏ¿ ³ÙÇë մը 
³é³ç »ñÇï³ë³ñ¹ ÙÁ ùáíë »Ï³õ Ûáõë³Ñ³ï íÇ×³ÏÇ 
Ù¿ç։ Ն»ñÏ³Û³óáõó ÇÝù½ÇÝù, ըսելով Ã¿ á՛ã ÇÝù »õ áã 
³É Ñ³ÛñÁ ·áñÍ áõÝÇÝ։ Յáõë³Ñ³ï³Í ¿ր Ï»³Ýù¿Ý, 
»õ ուղղեó Ñ»ï»õ»³É Ñ³ñóáõÙÁ. ¦ä³ïáõ»ÉÇ՛, ÇÝãá՛õ 
Ï’³åñÇÙ՝ ã»Ù ·Çï»ñ, Ç՛Ýã ¿ Ï»³ÝùÇë Ýå³ï³ÏÁ՝ 
ã»Ù ·Çï»ñ, ÇÝãá՛õ ÍÝ³Í »Ù՝ ã»Ù ·Çï»ñ§:

 ÆëÏ áõñÇß »ñÇï³ë³ñ¹ ÙÁ, áñ ÝÇõÃ³Ï³Ýáí É³õ 
íÇ×³ÏÇ Ù¿ç ¿ »õ μ³ÝÇ՛ ÙÁ å¿ïù ãáõÝÇ, ûñ ÙÁ »Ï³õ »õ 
Ûáõ½áõ³Í Áë³õ Ã¿ ³Ù¿Ý ինչ áõÝÇ, μ³Ûó Ï»³Ýù¿Ý Ñ³Ù 
ã’³éÝ»ñ: Æñ»Ý Ñ³Ù³ñ Ï»³ÝùÁ ÙÇûñÇÝ³Ï ¿. ³Ù¿Ý 
μ³Ý áõÝÇ μ³Ûó å³ñ³åáõÃÇõÝ ÏÁ ½·³Û: ²՛Ûë Ï’ÁÉÉ³Û 
Ù³ñ¹ ³ñ³ñ³ÍÇÝ íÇ×³ÏÁ »Ã¿ ·Çï³ÏóáõÃÇõÝ ãÏ³Û 
³åñ»Éáõ »õ Ñ³õ³ïùª ·áÛ³ï»õ»Éáõ: 

 ¦Ðá· ÙÇ° ÁÝ¿ù Ó»ñ Ï»³ÝùÇÝ Ñ³Ù³ñ Ã¿ Ç՛Ýã 
åÇïÇ áõï¿ù, Ï³Ù Ç՛Ýã åÇïÇ ËÙ¿ù. á՛ã ³É Ó»ñ 
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Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ Ã¿ Ç՛Ýã åÇïÇ Ñ³·ÝÇù. 
ã¿՞ áñ Ï»³ÝùÁ Ï»ñ³Ïáõñ¿Ý ³õ»ÉÇ ¿, áõ Ù³ñÙÇÝÁ՝ 
Ñ³·áõëï¿Ý§ – Ø³ïÃ. 6. 25:
 ¦Ò»½Ù¿ á±í ÏñÝ³Û Çñ Ñá· ÁÝ»ÉáíÁ Çñ Ñ³ë³ÏÇÝ 
íñ³Û Ï³Ý·á՛õÝ ÙÁ ³õ»ÉóÝ»É§ –Ø³ïÃ. 6. 27:
 ¦Ò»ñ ³Ù¿Ý Ñá·Á ³Ýáñ íñ³Û Ó·»ó¿՛ù, í³ëÝ½Ç 
³ÝÇÏ³ Ó»½Ç Ñ³Ù³ñ ÏÁ Ñá·³Û§ –². ä»ï. 5.7:

 ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ ÉáÛë ¿ μáÉáñ Ë³õ³ñÇ ÇÝÏ³Í 
Ù³ñ¹áó Ñ³Ù³ñ: ²ն ÛáÛë ¿ μáÉáñ ïÏ³ñ, Ûáõë³Ñ³ï 
»õ ³ÝÛáÛë Ñá·ÇÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ: ՑáÛó Ïáõ ï³Û 
Û³õÇï»Ý³Ï³ÝáõÃ»³Ý ×³Ùμ³Ýª Çñ³·áñÍáõ³Í î¿ñ 
ÚÇëáõëÇ ÷ñÏáõÃ»³Ùμ:

 ²Ûëûñ Ï’³åñÇÝù Ë³éÝ³ß÷áÃ ÅËáñÇ ÙÁ Ù¿ç, 
Ù»ñ Ï»³ÝùÁ ÙÃáõÃ»³Ùμ å³ïáõ³Í ¿ »õ ³Ù¿Ý ûñ 
Ýáñ ï»ë³ÏÇ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ կը հանդիպիÝù – 
տÝï»ë³Ï³Ý ï³·Ý³å, üÇ½Çù³Ï³Ý ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝ, 
Ûáõë³Ñ³ï íÇ×³Ï, »õ ³Ûë μáÉáñÇÝ Ù¿ç ½³Ý³½³Ý 
ï»ë³ÏÇ ³Ýμ³ñáÛ³Ï³Ý Ñáë³ÝùÝ»ñ, áñáÝù ÏÁ 
Ë³Ý·³ñ»Ý Ù»ñ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñն ու ½³õ³ÏÝ»ñÁ:

 ÐÝ³ñ³õáñ ã¿ ÁÉÉ³É քñÇëïáÝ»³Û »õ ã³åñÇÉ 
øñÇëïáëáí:
 ÐÝ³ñ³õáñ ã¿ ³é³Ýó Ñ³õ³ïùÇ ու ÛáÛëáí 
·áÛ³ï»õ»É, áñáíÑ»ï»õ ÚÇëáõë øñÇëïáë ¿ μáÉáñ 
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõ »õ ¹³ñ»ñáõ Ù¿ç ÇëÏ³Ï³Ý 
×³Ùμ³Ý, ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ »õ Ï»³ÝùÁ, ³Ýßáõßï 
Ñ³õ³ï³ó»³ÉÇÝ Ñ³Ù³ñ:

 ²Ûëûñ, Â³ñ·Ù³Ýã³ó տօնÇն ³éÃÇõ, Ù¿՛Ï 
Ïáã Ï³Û – ½³ñÏ ï³É »õ ¹³ëïÇ³ñ³Ï»É Ù»ñ ³ÝÓÁ 
»õ ÁÝï³ÝÇùÁ ²ëïáõ³Í³ßáõÝãáí, áñáíÑ»ï»õ ³ն 
ïñáõ³Í ¿ ²ëïáõÍÙ¿՝ª Ù³ñ¹Á Իրեն ³é³çÝáñ¹»Éáõ: 

 Þ³ï»ñ Ï»³ÝùÁ ÝÙ³Ýóáõó³Í »Ý ßá·»Ï³éùÇ 
ÙÁ, áñáõ í³ñáñ¹Á ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÝ ¿, ÇëÏ 
×³Ùμ³Ý»ñÁª Ù³ñ¹ÇÏ, »õ Å³Ù³ÝÙ³Ý Ï¿ïÁª 
²ëïáõ³Í: ¦ ´áÉáñ ·ÇñùÁ ²ëïáõÍáÛ ßáõÝãÝ ¿ »õ 
û·ï³Ï³ñ ¿ ëáñí»óÝ»Éáõ, Û³Ý¹ÇÙ³Ý»Éáõ, ßïÏ»Éáõ 
»õ ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý Ù¿ç Ëñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñå¿ë½Ç 
²ëïáõÍáÛ Ù³ñ¹Á Ï³ï³ñ»³É ÁÉÉ³Ûª ³Ù¿Ý μ³ñÇ 
·áñÍ»ñáõ å³ïñ³ëïáõ³Í § – ´. îÇÙ. 3. 16-17:

 Î³ñ¹³՛Ýù ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ, 
 áñå¿ë½Ç Ù»ÍÝ³Ýù:
 Î³ñ¹³՛Ýù ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ, 
 áñå¿ë½Ç Ù³ñ¹ ¹³éÝ³Ýù:
 Î³ñ¹³՛Ýù ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ, 
 áñå¿ë½Ç Éáõë³õáñáõÇÝù:
 Î³ñ¹³՛Ýù ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ, 
 áñå¿ë½Ç Ï³ï³ñ»³É ÁÉÉ³Ýù: 
 Î³ñ¹³՛Ýù ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ, 
 áñå¿ë½Ç Û³õ»ñÅ³Ý³Ýù:

ÜJç. ÑJçvD k. 
mcåâUwIAq

 mJç HBçBívç zBänvíRJBr PrRBêòVr, 
tBä BrFBn zJäBdBrvíRJrN Lvíçd PXXBXvá, 
zBfzBrBb Jrò nJç FvpvíRVírP$ dBÉxJXvá 
òçVÖävrNBdBr fBíBäòVr Jí ntBdvpRVr: mJç 
vÖvZrJçP LBrvrò ntäBdBr RVçBZV JrRBçdBb 
Jr: qvprVÖd rJçdBpVÖ fBpçJrVòVr nNÅ BtZBäBrò 
dP RBïvíV BpH víjjvíRJBnD$ HzçvêrJçvír 
nNÅ AÖävíBbBtvírxr ví dçörP fBrJXvá 
víÖvínrBdBr pBpäBFçJçNr: eJòVBRrJçvír 
BíJXV dBçJívçvíRVír dP äçvíV, òBr ÑvíçD 
mBäJBrVr: mtBdvíRBpVr rBZBçBçvíRVírP 
BröFvíä dP ÖJzvíV, Jí fBnBXÖBçBrrJçNr rJçÖ 
fBpvê XJLvíV HBÖBíBrHvíRVírP dP rÖJnBêvíV: 
ujDBXV N rJçdBp dBêvíRVírP, òBrV fBrçBpVr 
fBÖäBävíRJBrê nNÅ ZöÖvíBb XJLvíVr nNÅ 
BfÉJXVöçNr tBä Jr öäBç DBÉJçP...:

 AçHJöò v?á zVäV zBäçBÖäN äVzBç 
eBpP: ApÖ áJf BÉBòJXvíRVírP áVlBdvíBb N 
HBÖäVBçBdVr: sBä víÖvíêVxrJç dBr, DBpê 
ïvòç N RVíP VÖdBdBr HBÖäVBçBdrJçvír: 
AjBxJ#rò evírhòV âNçvÅ$ vç zBäçBÖäN nJLV 
BpH BrfçBTJtä HBÖBdBçFP: mVrx BpH, nJç 
zBçäòr N bBröRBêrJX JjBbrJçP, ví LBrvrò 
DBçV öçVrBd HBçhrJX rvç ÖJçvírHVr:

 cP pVtJn vç mJbV âBrr cVXVdVvp cBRvjVdvÖ 
EBçJFVr ováÖNïJBrêV áBZlBrvínVr 
pBÅvçHvj tBDBRP, JzVÖdvzvÖ nP BpêJXJê 
WVDBrBrV fBpdBdBr HzçvêrJçP Jí dvx PçBí 
BtBdJçärJçvír$ vç nVBrBr mVBDBrvíRJBr, 
nJb dvçvíÖäVr DBêP FvêJXví fBnBç: U 
LBçnBrÖ nJL, HBÖBçBrVr BnJrNr xBçBllV 
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BtBdJçäP BrÖBê BpH fçBíNçVr: oBÅvçH öçr 
VÖd dJçzBçBrBïvZvíBb Nç, áJçÅ HçBb PXXBXvá 
Vç BrêJBXV PrRBêòVr: cP ÅBrBç  ÖVçvp ví 
fBrHvíçTvjvíRJBr nRrvXvçä nP ÖäJjbJX: 
ÄBrò RBïJê vç dBçFVr BÉBÅVrP fBrHVÖBrBp: 
âBçJáBZlBrVr FrBê ArRVXVBÖV GzçJáBròP, 
víç víÖBrJêBí Jí BzBFBpVr HBçhBí pBçFvíBb, 
ÖVçvíBb Jí BÖävíBbBfBlvp ÑçDBLBr nP, 
ïräÉÉíBb äBçDJç fBnBpròrJçví dvjnN: 

 ÑïVíÉòBfBp BrvíBrV ví DBêBÉVd 
HBÖäVBçBdrJçNr nVr fBrHVÖBêBí oBdvD 
yvílVFBrJBr, vçHVr mJb IjJÉrV Lvf ví 
YBçDJçHV IïçBä EvXNlV uíÖvíêxBzJä 
ováfBrrNÖ yvílVFBrJBrV, vçvír FXZBävíBb 
PräBrVòP$ FBjRBdBrVr êvízP BÉBb$ fBÖBí 
WVDBrBr: uítVn Jí BÉBÅBäBç BtBdJçä nPr 
Nç oBdvD: Uç RvíBDBrBFNäV fBnDBíP tvíävá 
äBçBbvvíJêBí öäBç tçÅBrBdrJçví nNÅ, Jí 
WVDBrBrV eBrçBzJävíRJBr mBfnJäBdBr 
cçörBzJäP VçnN ZrHçJê vç ävírP FBp Jí 
víÖvjvíRJBr BrfBäBdBr HBÖJç äBp Vç 
BjÅdBr:

 Uç näBívç dBçvjvíRJBnD$ oBdvD 
yvílVFBrJBr dçrBç tBä HVíçvíRJBnD tBfBíNä 
BÖzBçNL nP PräçJX. DBpê rBZPräçJê föçP rnBr 
HBÖäBçBd HBÉrBX$ fvF xN RN òVx rVíRBdBr 
áBçhBäçvíRJBnD: 

 1930-1937 yNpçvíRV ALFBpVr ÑBfBdJBr 
ÜBçTBçBrNr rJçÖ HBÖBíBrHJê fBpJçNr, 
ûçBrÖJçNr, víÖvjvíRVír Jí FVävíRVír:

 1937-1938 äröçNrvíRVírP áBçJê evFJívç 
IjDBpçvíRJBr cJrBê GzçvêVr, vçvír BrvírP 
V#rò PräçJê:
 1938-1942 äröçNr HBçhBí eBp AíJä. 
cJHçvrBdBr CBçhçBFvpr ÜBçTBçBrVr:
 1942-1945 víÖvíêVx Nç ArRVXVBÖV GzçJáBròVr 
Jí ÑBfBdJBr ÜBçTBçBrVr nNÅ, rvpr BäJr 
fJäJíJXvá yNpçvíRV AnJçVdJBr eBnBXÖBçBrV 
nBrdBáBçTBdBr HBÖPrRBêòrJçvír:
 1945-1947 ÜJfBïBÉ EBçJFVr ováÖNïJBrêV 
dvjnN dP fçBíVçvíV ArRVXVBÖV GzçJáBrò$ 
fvr bBÉBpJXví vçzNÖ rJçòVr äJÖvíx: evr dP 
HBÖBíBrHN rBJí ûçBrÖJçNr, víÖvjvíRVír Jí 
FVävíRVír: Uç BrDBÖVç dJBròvá nJb HçBdBr 
BLHJêvíRVír dP hFN TBÉBrFBívçrJçvír áçBp: 
SBnBrBdVr nJb nBÖP fv#r d’BrêPrNç, tBDBRP 
nVBpr nNd öç ävír FBXvá:
 1947-Vr dP nJdrV îBçVL, víÖBrJXví ÑvçzvrV 
eBnBXÖBçBrVr nNÅ: cP fJäJíV mBrdBáBçTBdBr 
Jí cVçBÉBdBr evFJDBrvíRJBr HBÖPrRBêòrJçvír, 
rBJí AçtBd wvzBrJBrV fVnrBb eBpBFVäBdBr 
AnzVvrV HBÖBZöÖvíRJBrê: mVBTBnBrBd 
CBçhçBFvpr AçHV úçBrÖJçNrV ádBpBdBrP 
dP ÖäBrBp AXVBrÖ úçBrÖNL fVnrBçdNr$ tBä 
zBävíBDJç pVtBäBdvíRJBnD: 
 1949-Vr d’BnvíÖrBrBp mBXáVrN cNrlJBrV 
fJä, HvíÖäçP BLFBpVr FvçbVx ArHçBrVd 
cNrlJBrV, vç ÅBrBê cVXVdVvp VròrBáBçvíRVírP 
hJÉò hFJX úçBrÖBpV cBÉBáBçvíRJrNr: 
AíBçäBb PXXBXvá fBnBXÖBçBrBdBr víÖvínP, 
drvÅP fJä dP áJçBHBÉrBp WVDBrBr:
 1949-1950 äröçNr d’PXXBp e.C.O.m.-V GBçvífV 
oBdvDJBr ÜBçTBçBrVr: 
 1950-1956 dçdVr dP fçBíVçvíV ArRVXVBÖV 
GzçJáBròP vçzNÖ rJçòVr äJÖvíx, víç 
nVBTBnBrBd dP HBÖBíBrHN víÖvjvíRVír Jí 
FVävíRVír:
 1952-Vr dP DBZäBívçvíV BjÅVd LBíBdvá 
nP$ mBç-AX (mBçVêB-AXVÖ), ví fJäBFBpVr$ 
Jçdví RvÉrvífVrJçvá.– îçvû. âVBrB îVXvpJBr$ 
äräJÖBFNä, Jí mBçBXVRB$ fBrçBpVr 
pBçBDJçvíRVírrJçví nBÖrBFNä:
 1956-1959 äröçNr d’PXXBp yvíçl eBnvíäV 
eBp AíJä. IçdçvçHBdBr ÜBçTBçBrVr: 
 1959-1960 dçdVr cJHçvrBdBr CBçhçBFvpr 
ÜBçTBçBrV äröçNrvíRJBr dP dBrxvíV:
 1960-1966 IçvíÖBjNnV ÑçDvê oBdvDJBrê 
yBäçVBçòBçBrP dP fçBíVçvíV, vçzNÖLV zBt-
äörBáBçN VDç rJçòVr äJÖvíx SBÉBrFBívçBê 
ÜBçTBçBrV Jí OrbBpBçBrV: evr rBJí dP 
HBÖBíBrHN fBpJçNr, VnBÖäBÖVçvíRVír, 
PrdJçBDBrvíRVír Jí fvFJDBrvíRVír:
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 21 Սեպտեմբեր 2021-ը Հայաստանի 
Հանրապետութեան վերանկախութեան 30-րդ 
տարեդարձն է: Դարերու գերութենէն եւ ստրկութենէն 
ետք, մեր հայրենիքը իր ազատութեան տիրացաւ 
եւ Առաջին Հանրապետութիւնը հաստատեց 28 
Մայիս 1918-ին: Երկուքուկէս տարի ետք՝ դաժան 
պարագաներու դասաւորումով խորհրդայնացաւ 29 
Նոյեմբեր 1920-ին: Շուրջ 70 տարի ամբողջատիրական 
վարչակարգի տակ գտնուող Հայաստանը իր 
անկախութիւնը կրկին հռչակեց՝ Սովետական 
Միութեան անկումէն քանի մը ամիս առաջ: Այսպէս 
ուրեմն, Խորհրդային Միութեան մաս կազմող 15 
Հանրապետութիւններէն առաջիններէն մին եղաւ մեր 
փոքրիկ Հայաստանը՝ ազատ եւ անկախ պետութիւն 
դառնալու:
 1988-ի աւերիչ երկրաշարժէն շուրջ երկուքուկէս 
տարի ետք ծնունդ առած հայ պետականութեան 
ծագումը, օրէ օր աճումն ու զարգացումը հրաշալի 

երեւոյթ մըն է մեր ժողովուրդի կեանքին մէջ: 
Մանաւանդ եթէ նկատի առնենք մեր թուրք-
ազերի դրացիներուն պարտադրած տնտեսական 
շրջափակումն ու քաղաքական սեղմումները, Հայաս-
տանի գոյատեւումը հրաշքի համազօր իրողութիւն 
մըն է:
 Տարօրինակ կրնայ թուիլ, որ կեանքի 
դժբախտութիւնները մեր ժողովուրդին տուած 
են հոյակապ դիմադրական ոյժ եւ միասնութիւն: 
Յիրաւի, Հայաստանի վերանկախութեան սկզբնածագ 
օրէն ասդին, մեր ժողովուրդը վճռած է տէր կենալ 
իր ճակատագրին, եւ իր ցաւին ու տառապանքին 
մէջ իսկ արիանալ եւ իր արցունքէն ծիածան շինել, 
իր փուշերէն՝ պսակ, եւ իր կողին խրած աւազէն՝ 
մարգարիտ: 
 Մեր պատմութիւնը ցոյց կու տայ թէ իր ամենէն 
յուսահատ պարագաներուն մէջ իսկ մեր ժողովուրդը 

 1966-V ÑJzäJnDJçVr PräBrJöò dP 
áJçBHBÉrBp WVDBrBr, víç dP ÖäBrhrN 
EBXûBpJBr eçBäBçBdxBdBr eVnrBçdV 
äröçNrvíRVírP, nVBTBnBrBd HBÖBíBrHJXvá 
ÑBfBdJBr WVÖNVr nNÅ:
 1967-Vr dP fVnrN eBp AíJä. uíÖBrvjBê 
âvírP$ ñwAc-V nNÅ, víçdN JXBr BçTNòBívç 
fváVírJç:
 1969-Vr äröçNrvíRVírP dP áBçN QvçvÖJBr 
ÜBçTBçBrVr Jí uíÖBrvjBê âBr: 

 oBdvD yvílVFBrJBr FçBb N öFäBtBä 
pöHvíBbrJç, Jí fçBäBçBdBb föçP FvçbJçNr 
«âVzBç uíÖvíêVxP», «âVzBç ñBjBòBêVr», 
ví nBrBíBrH Brvç «AnDvjÅBdBr EvçbJçP»: 
Uçç öçfrBDJç ví DJjvír dJBròP áJçÅ FäBí 
1974-V ovíXVÖVr, tçÅBzBävíBb ÖVçJXVrJçvá, 
nJbBRVí ÖFBdVç BLFBdVêrJçvá ví DBLnBRVí 
JçBZäBzBçä rBZdVr BtBdJçärJçvá:

 Uç ïBpïBpBb JçBLP VçBdBrBêvíê, HBÉrBXvá 
BrDBÖVç, öçVrBdJXV ví äVzBç HBÖäVBçBd nP: 
Yvç HçBdBr BLHJêvíRVír hFJê Vç DBLnBRVí 
dçörBdBr RN BtZBçfBdBr BtBdJçärJçvír áçBp: 
ÑïÉvíBb äBçDJç êBnBòBnBÖJçví áçBp, Brvrò 
BdrBbBròvá ví Zvç JçBZäBFVävíRJBnD dP 
pVtJr VçJrê víÖvíêxBzJäVr ZrdJXV pVtBäBdP:

 oBpärV djJçBdBr nP PÖBí. «IçD 
HTvíBçvíRJBr BÉÅJí FärvíVn, JÖ VrbV fBçê 
dví äBn. "U?rx zVäV PrNç víÖvíêVxÖ JRN 
Vn zBçBFBpVÖ nNÅ FärvíNç"», Jí PÖä Bprn 
d’vçvtJn PrJXVòÖ»:

 AjöRJrò BÉ AÖävíBb, vç rnBr BrhrBLvf 
HBÖäVBçBdrJç zBçFJíN nJç BLFVr, vçvrê 
BpròB#r zNäòP vírVrò: «AçHBçVr pVtBäBdP 
pBíVäJBr zVäV nrBp» – ÑBjn. 112. 6:

ováVd ÑBçdBíBF
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չէ ընկրկած. փոյթ չէ թէ քանի,՜ քանի՜ հարուած 
ստացած է իր գլխուն, դեռ կրցած է ոտքի կանգնիլ 
եւ ամրապնդել իր հոգեւոր ու բարոյական մկանները, 
իր ապրելու եւ ստեղծագործելու արժանիքը ցոյց 
տալ, փիւնիկի մը պէս իր աւերակներու փոշիներէն 
ու մոխիրներէն յարութիւն առնել եւ իր վերապրելու 
կամքին ոյժը յայտնաբերել:
 Արդարեւ, Ա. Աշխարհամարտին վաղորդայնին, 
կոտորակուած հայութեան բեկորներն էին որ ծնունդ 
տուին մեր Առաջին Հանրապետութեան: Ազգային 
դժբախտութիւն... ապա ազգային վերականգնում, 
ազգային բնաջնջում ու գերեզմանում... ապա 
ազգային  յարութիւն եւ զարթօնք: Այսպէ՛ս եղած է 
մեր պատմութիւնը:
 Եթէ ա'յս է մեր պատմութեան պատկերը, 
այն ատեն երկիւղի եւ յուսաբեկութեան պատճառ 
չունինք: Այդ մշտանորոգ ոյժի եւ կենսունակութեան 
յատկանիշ եղող մեր ազգային նկարագիրը պէտք է 
միշտ մնայ որպէս մեր հաւատքի ու յոյսի խարիսխը: 
Այդ զարթօնքն ու վերականգնումը մոգական 
գաւազանով մէջտեղ չեն եկած, այլ՝ հոգեկան 
ներքին զօրութենէ մը: Առհասարակ, անցնող հայ 
սերունդները անո'վ կրցած են յաղթահարել ամէն 
կերպ նեղութիւններ, ճնշումներ ու հալածանքներ: 
Մեր ժողովուրդը կարողացաւ կերտել այդ ներքին 
հրաշագործ զօրութիւնը՝ յարելով իր ցեղային, 
տոհմային, մշակութային ու քրիստոնէական 
արժէքներուն: Ասոնք երկնատուր «մանանայ»ի 
պէս սնունդ տուին անոր, եւ ապրապնդեցին անոր 
դիմադրականութիւնը՝ մեր ազգային կեանքի 
«անապատ»ներուն մէջ:
 Այսօր Հայաստանի ապագան շատ անստոյգ եւ 
անապահով է: Բայց, ինչպէս անցեալին, ներկայիս ալ 
մեր մարտահրաւէրը նոյնն է –չյանձնուիլ վհատումի եւ 
ընկճումի յորձանուտին, չընկղմիլ յուսահատութեան 
ալեկոծ ովկիանին մէջ: Ընդհակառակը, հաւատքով 
մեր աչքերը սեւեռել դէպի ապագան: Այսօր անգամ 
մը եւս մեր հայրենասիրութիւնը փորձաքարի 
կ'ենթարկուի՝ տեսնելու թէ մեր խօսքերը իրօք 
կը համապատասխանե՛ն մեր գործերուն: 
Որեւէ ընկրկում եւ վհատում կրնայ իր ահաւոր 
հետեւանքներն ունենալ: 
 Հայեր ո՛ւր որ ալ գտնուին, այս մոլորակին որեւէ 
երկնակամարին ներքեւ՝ կը պատկանին նոյն ազգին 
եւ անբաժանելի են. որպէս ժողովուրդ՝ միացած են 
միեւնոյն ճատակագրով: Արդ, ինչ խաւի, դաւանանքի 
եւ գաղափարաբանութեան ալ պատկանին, ինչ լեզու 
որ խօսին՝ ունին հասարակ յայտարար մը, իրենց 
հայկականութիւնը: Եթէ այս էական իրողութիւնը 

դառնայ մեզ մղող ներզօր ոյժը, մենք վախ չենք 
ունենար ապագան դիմագրաւելու: 
 Հայաստանի Հանրապետութիւնը, իր բոլոր 
թերութիւններով հանդերձ, մեզի կու տայ ազգային 
ինքնութեան հպարտութիւնը, թէ մենք ազգ ենք, 
ունինք մեր ինքնավար հայրենիքը, մեր ազգային 
դրօշը: Այս հպարտութիւնը, անտարակոյս, 
կ'ամրապնդէ աշխարհացրիւ հայորդիներու 
հայրենասիրութեան զգացումը:
 Որեւէ ժամանակէ աւելի պատմական այս 
հանգրուանին, Հայրենիք եւ Սփիւռք պէտք ունին 
իրարու զօդուելու անքակտելի կապերով՝ ի սէր մեր 
ազգային գոյութեան եւ յաւերժութեան: Ի վերջոյ, 
հայ մարդիկ ո'ւր որ ալ գտնուին, իրարու կապուած 
են հասարակաց պատմութեամբ մը, հասարակաց 
յուշերով ու յոյզերով, հասարակաց երազներով եւ 
ճակատագրով:
 Ժամանակն է որ իւրաքանչիւր հայ անդրադառնայ 
թէ Հայաստանը վերացականօրէն պէտք չէ սիրուի: 
Միակ օգտակար կերպը՝ գործնականն է—սիրել ամէն 
հայ առանց խտրականութեան եւ շահադիտութեան: 
Սէրը սոսկ զգացական բան մը չէ. գործնական 
արտայայտութիւն ըլլալու է: Ճշմարիտ հայրենասէրը 
կարող չէ անփոյթ եւ անտարբեր կենալ, երբ գիտէ թէ 
իր հայրենակիցները կը տառապին, կը տագնապին 
ու կը մեռնին: Ան չի կրնար ձեռնածալ նստիլ եւ 
լուսանցքի մէջ մնալ: Ընդհակառակը, անձկութեամբ 
կը ջանայ ձեռքը կարկառել եւ օգնութիւն հայթայթել 
իր արմենական եղբայրներուն ու քոյրերուն, անոնց 
ցաւը ամոքելով եւ յոյս ներշնչելով:
 Պատմութեան դասերը ազդանիշեր են: Իրազեկ Պատմութեան դասերը ազդանիշեր են: Իրազեկ 
ըլլանք թէ ոչ, մենք մէ՛կ ազգ ենք, անբաժանելի ըլլանք թէ ոչ, մենք մէ՛կ ազգ ենք, անբաժանելի 
ազգ: Կա'մ բոլորս միասին պիտի բարձրանանք, կա'մ ազգ: Կա'մ բոլորս միասին պիտի բարձրանանք, կա'մ 
բոլորս միատեղ պիտի իյնանք: Ինչո՞ւ չբարձրանանք՝ բոլորս միատեղ պիտի իյնանք: Ինչո՞ւ չբարձրանանք՝ 
գործնապէս զիրար սիրելով եւ իրերօգնութեան ձեռք գործնապէս զիրար սիրելով եւ իրերօգնութեան ձեռք 
երկարելով: Միթէ Հայաստանը ամենուս հայրենիքը երկարելով: Միթէ Հայաստանը ամենուս հայրենիքը 
չէ՞: Միթէ մենք բոլորս Հայկ Նահապետի թոռները չէ՞: Միթէ մենք բոլորս Հայկ Նահապետի թոռները 
չե՞նք:չե՞նք:

ÜJç. Gvdä. ÜBfBr o. 
QuëQUcIAq

EvçbBHVç âröçNr
eBp AíJäBçBrBdBr 

eBnBtZBçfBpVr YvçfvíçHVá
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eAåéAKåuoé ÜIå. Gucâ. 
ÇOqM WIëuqIAqU eIâ

iJdBáBç WVvrV cBRvjVdN 
eBnBXÖBçBrV eBpBFVävíRJBr AnDVvrV

 Վերջերս Վեր. Ռընէ Լեոնեանը նշանակուել է Լիոնի Կաթողիկէ Համալսարանի Վերջերս Վեր. Ռընէ Լեոնեանը նշանակուել է Լիոնի Կաթողիկէ Համալսարանի 
Հայագիտութեան Ամբիոնի վարիչ՝ համալսարանի վերատեսուչի կողմից, նաեւ՝ Աստուա-Հայագիտութեան Ամբիոնի վարիչ՝ համալսարանի վերատեսուչի կողմից, նաեւ՝ Աստուա-
ծաբանութեան Մասնաբաժնի տեսուչի հետ խորհրդակցութեամբ։ծաբանութեան Մասնաբաժնի տեսուչի հետ խորհրդակցութեամբ։

Դոկտոր Լեւոնեան, կարո՞ղ եք համառօտ Դոկտոր Լեւոնեան, կարո՞ղ եք համառօտ 
ներկայացնել Ձեզ:ներկայացնել Ձեզ:
 – Ես Ռընէ Լեւոնեանն եմ, Ֆրանսիայի Հայ 

Աւետ. Եկեղեցու հոգեւոր հովիւ: Ամուսնացած 
եմ, ունեմ երկու երեխայ և վեց թոռնիկ: Ծնուել 
եմ Մարսէլում: Ե՛ւ հայրական, ե՛ւ մօրս կողմից 
պապերս ու տատերս 1915 թուականի Հայոց 
Ցեղասպանութեան վերապրողներ են եղել՝ 
ծագումով Կիլիկիայից:

Ո՞րն է ձեր մասնագիտական ուղին:Ո՞րն է ձեր մասնագիտական ուղին:
– Աստուածաբանական կրթութիւնս ստացել 

եմ Փարիզի Աւետ. Աստուածաբանութեան 
Համալսարանում: Լիոնում իմ առաջին 
հոգեւոր ծառայութիւնն անցկացրի ինը 
տարի: Առիթից օգտուելով, դոկտորական 
աւարտաճառս շարունակեցի գրել Լիոնի 
Կաթողիկէ Համալսարանում: Մի քանի տարի 
անց ներկայացրեցի Հայ Աւետ. Եկեղեցու ծագման 
վերաբերեալ իմ աւարտաճառը: Գիտական 
խորհրդականս Պրոֆեսոր Գրիգոր Պըլտեանն էր, ով 
այդ ժամանակ Լիոնի Կաթողիկէ Համալսարանի 
Հայագիտութեան Ամբիոնի վարիչն էր: 
 Ստացել եմ նաեւ Լիոնի Համալսարանի 
Ընկերային Հարցերի Ուսուցչութեան տիտղոսը 
եւ աւարտել Փարիզի Սորպոն Համալսարանի 
Արեւելեան Լեզուների Ու Քաղաքակրթութիւնների 
Ազգային Ուսումնարանը: Լիոնի Համալսարանում 
եղել եմ նաեւ գիտութեան և կրթութեան գծով 
թեկնածու:
 Իմ ծառայութեան ողջ ընթացքում ապրել եմ 
բազմաթիւ երկրներում։ 
 Նախ` Հայաստանում, որտեղ տասնեօթ 
տարի եղել եմ Հայ Աւետ. Համաշխարհային 
Խորհրդի, Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական 
Ընկերակցութեան և Ֆրանսիայի «Յոյս 
Հայաստանի Համար» կազմակերպութեան 
ներկայացուցիչը։  

 Եղել եմ նաեւ Հայաստանի Աւետ. 
Եկեղեցու Աւագ հոգեւոր հովիւ, Հայաստանի 
Աւետ. Աստուածաբանութեան Ակադեմիայի  
հիմնադիր-նախագահ, նաեւ Հ.Հ. նախագահի 
աշխատակազմի խորհրդական։
 Որպէս հոգեւոր հովիւ՝ ծառայել եմ  նաեւ 
Ուրուկուէյում, Յունաստանում, Գանատայում, 
նաեւ Ֆրանսիա՝ Լիոն, Փարիզ եւ Վալանս 
քաղաքներում: 
 Եղել եմ Ֆրանսիայի Աստուածաշնչային 
Ընկերակցութեան Գլխաւոր Քարտուղար, 
նաեւ՝ բանտերի հոգեւոր հովիւ: Աշխատել 
եմ Ֆրանսիայում որպէս Հայաստանի 
Դեսպանութեան Գրասենեակի Վարիչ։  
Լիոնի քրիստոնէական Ռատիօ-Ֆուրվիերի  
համահիմնադիր եմ:
 Ներկայումս Եւրասիայի Հայ Աւետ. Եկեղե-
ցիների Միութեան նախագահն եմ:

Ինչո՞ւ է կարեւոր, որ քրիստոնէութիւնը Հայաս-Ինչո՞ւ է կարեւոր, որ քրիստոնէութիւնը Հայաս-
տանում ներկայացուած լինի ակադեմական տանում ներկայացուած լինի ակադեմական 
աշխարհին:աշխարհին:
 – Քրիստոնէութիւնը Հայաստանում ծագել 

է ամէնաառաջիններից մէկը աշխարհում։ 
Դրա հաւատը, պատմութիւնը, աւանդոյթները 
եւ նահատակութիւնը յարգանքի առարկայ 
են: Ակադեմական աշխարհի համար առիթ եւ 
պատիւ է Հայ Եկեղեցուն առանձնայատուկ տեղ 
յատկացնելը:
 Յիշեցնե՛նք, որ Լիոնի Կաթողիկէ Համալսարանի 
Հայագիտական Ամբիոնը ստեղծուել է 1987 թ.-ին 
Հայ Առաքելական Եկեղեցու Լիոնի այն ժամանակ 
հոգեւոր առաջնորդ՝ Նորվան Եպիսկոպոս Զաքար-
եանի նախաձեռնութեամբ:

Որո՞նք են Ձեր նպատակները, երբ ստանձնէք Որո՞նք են Ձեր նպատակները, երբ ստանձնէք 
այս պաշտօնը:այս պաշտօնը:
 – Նպատակս է յարատեւ դարձնել Հայա-
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eAåéAKåuoé ÜIå. SUWyIå 
WIëuqIAqU eIâ

evFJívç eváVí AXûvçáVXV eBp. AíJä. IdJjJêívp

 «Նոր Յառաջ»«Նոր Յառաջ» - Կարելի՞ էր հակիրճ կերպով 
ներկայացնէիք ձեր անցած ուղին եւ ընդհանրապէս 
ձեր առաքելական գործունէութեան դաշտը։
 Վեր. Ժիլպեր ԼեւոնեանՎեր. Ժիլպեր Լեւոնեան - Նախ շնորհակալութիւն 
«Նոր Յառաջ»-ի կողմէ ինծի տրուած այս առիթին 
համար։ Արդէն գրեթէ 50 տարուան ծառայութեան 
անցեալ ունիմ։ Աստուած ինծի շնորհ ըրաւ որ 
ծառայեմ ժողովուրդիս։ Ընտանիքս քանի մը 
սերունդէ ի վեր Ֆրանսա հաստատուած է։ Մինչեւ 
16 տարեկանս հայերէն լեզուի ու ինքնութեանս 
մասին շատ բան չէի գիտեր, եւ անկէ ետք է որ ձեւով 
մը վերածնունդ ապրեցայ եւ սկսայ Մարսիլիոյ մէջ 
եկեղեցի յաճախել, ուր օրուան հոգեւոր հովիւը 
մի՛այն հայերէնով կը քարոզէր։ Հոն էր որ հոգեւոր 
սնունդ ստացայ եւ միեւնոյն ժամանակ հայկական 
ինքնութիւնս արթնցաւ մէջս՝ հայերէն լսելով, 
հոգեւոր երգեր ու պատգամներ ունկնդրելով։ Կրնամ 
ըսել թէ այդ հովիւէն շատ բան ժառանգեցի եւ ինչպէս 
ըսի, կերպով մը վերագտայ ինքնութիւնս։ Գիտէք, 
ամէն ծառ իր արմատին կը կարօտի առողջ մնալու 

համար, բայց ծառը նաեւ ճիւղ պէտք է տայ՝ որպէսզի 
յարատեւէ։ Ես Ֆրանսայի մէջ գտայ իմ հայկական 
եւ քրիստոնէական հոգին։ Անկէ ի վեր տարիներու 
ընթացքին Աւետարանական տասը տարբեր 
եկեղեցիներու մէջ հովիւ եղած եմ։ Այդ տարիներու 
ծառայութեանս ատեն հոգեպէս հարստացած եմ՝ 
ժողովուրդին օգնելով, հաւատք ներշնչելով։ Հոս 
փակագիծ մը բանալով՝ ըսեմ թէ տակաւին երէկ՝ 
այցելեցի Դամասկոսէն եկած ընտանիքի մը, որ 
դժուար պայմաններու մէջ կ’ապրի։ Շուրջ երկու ժամ 
այդ ընտանիքի անդամներուն հետ անցընելով եւ 
Աստուծոյ ու անոնց միջեւ կամուրջ հանդիսանալով՝ 
կ’ենթադրեմ կարողացայ օգտակար ըլլալ եւ յոյս 
ներշնչել անոնց։

 Անցնող շաբթուան ընթացքին սրտբաց  Անցնող շաբթուան ընթացքին սրտբաց 
զրոյց ունեցանք մեր համայնքի ծանօթ զրոյց ունեցանք մեր համայնքի ծանօթ 
դէմքերէն Վեր. Ժիլպեր Լեւոնեանի հետ, դէմքերէն Վեր. Ժիլպեր Լեւոնեանի հետ, 
որ ամփոփ գիծերու մէջ ներկայացուց որ ամփոփ գիծերու մէջ ներկայացուց 
իր հոգեւոր բազմամեայ ծառայութեան իր հոգեւոր բազմամեայ ծառայութեան 
անկիւնադարձային երեւոյթները։  անկիւնադարձային երեւոյթները։  

գիտական այս Ամբիոնը: Ուզում եմ յարգանքի 
տուրք մատուցել իմ բոլոր նախորդներին, ովքեր 
հիացմունքի արժանի գործ են կատարել: Ուրախ 
կը լինեմ կրկին տեսնել այս դասընթացքների 
կանոնաւոր մասնակիցներին: Յուսով եմ` 
նորեկներին նոյնպէս կը գրաւեմ:
 Ապագայում ուշադիր կը լինեմ մասնա-
կիցների եւ ապագայ մասնակիցների առա-
ջարկների նկատմամբ: Միասին մենք կը փորձենք 
աւելի մեծ լսարանի համար աւելի մատչելի 
դարձնել Հայաստանը, հայերին եւ հայկական 
քրիստոնէութիւնը:

Ո՞րն է լինելու այս տարի հայագիտութեան Ո՞րն է լինելու այս տարի հայագիտութեան 
ամբիոնի կողմից առաջարկուող դասընթացքի ամբիոնի կողմից առաջարկուող դասընթացքի 
բնաբանը:բնաբանը:
 – 2021-2022 թուականների համար մենք 

ընտրել ենք հետեւեալ նիւթերը.
 • Հայաստանի եւ հայերի պատմութիւնը 
ծագումից մինչեւ մեր օրերը։
 • Հայկական Եկեղեցիները (Առաքելական, 
Կաթողիկէ, Աւետարանական). պատմութիւն, 
աստուածաբանութիւն եւ հոգեւոր արժէքներ: 
 • Եկեղեցիների միջեւ փոխյարաբերութիւնների  
հեռանկարներ:

Արտատպուած «Առաւօտ»-ի Արտատպուած «Առաւօտ»-ի 
Երեքշաբթի, 20 Յուլիս 2021 թիւէնԵրեքշաբթի, 20 Յուլիս 2021 թիւէն
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«ՆՅ»«ՆՅ» - Երբէ՞ն ի վեր Ալֆորվիլի եկեղեցւոյ 
մէջ կը ծառայէք։

 Վ.Ժ.Լ.Վ.Ժ.Լ. - Վեց տարիէ ի վեր Ալֆորվիլի եկեղեցւոյ 
հովիւն եմ։ Ես մեծ քաղաքներու մէջ ծառայած 
եմ, իսկ հոս աւելի փոքրիկ է, այդ պատճառով ալ 
ժողովուրդը աւելի ամփոփուած է ու մտերիմ։ Այստեղ 
գաղութային աշխոյժ կեանք կ’ապրինք եւ ինչպէս 
գիտէք, քաղաքին մէջ կը գործեն Աւետարանական 
եւ Առաքելական եկեղեցիները, կուսակցական 
խումբերը՝ ՀՅԴ, Հնչակեան եւ Ռամկավար, Հայ 
մշակոյթի տունը, ԱՅԲ ձայնասփիւռը, ուրկէ ամէն 
Կիրակի առտու հաղորդումս կը սփռուի։
 Պէտք է ըսեմ թէ՝ ոչ-Հայերու հետ շփումն ալ 
շատ կարեւոր է։ Օրինակ Վալ-տը-Մառնի շրջանի 
Աւետարանական եկեղեցիներու 40 հովիւներու հետ 
միշտ կապի մէջ եմ, նմանապէս՝ Կաթողիկէներու 
հետ։ Ըստ իս երբեմն մենք՝ Հայերս, մեկուսացած 
կ’ապրինք մեր աշխարհին մէջ եւ կը մոռնանք 
մեր կողքը բնակող անձերը, եկեղեցիները, 
տարբեր շրջանակները, որոնց հետ յարաբերելով՝ 
փոխադարձաբար պիտի հարստանանք։ Այս 
առումով կրնամ ըսել որ երջանիկ հովիւ մըն եմ, որ 
ամենուն հետ լաւ յարաբերութիւն ունիմ։ Այժմ իմ 
օճախս եւ ծառայութեանս ասպարէզը Ալֆորվիլն է։

«ՆՅ»«ՆՅ» - Տեղեակ ենք, որ բացի Ֆրանսայէն՝ ձեր 
գործունէութեան դաշտը տարածուած է նաեւ 
այլ երկիրներու մէջ։ Կրնայի՞ք մանրամասնել։

 Վ.Ժ.Լ. Վ.Ժ.Լ. - Հարկա՛ւ։ Ֆրանսայէն դուրս կը ծառայեմ 
նաեւ այլ գաղութներու հօտերուն, որովհետեւ երբեք 
չեմ մոռնար որ պապերս, Ցեղասպանութենէն ետք, 
դժուար ճամբայ անցնելով սփռուած են տարբեր 
երկիրներու մէջ։ Կ’երազեմ օր մը վերադառնալ 
հոն եւ տեսնել ու ճաշակել անոնց ծնած վայրերը։ 
Իբրեւ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ՝ մենք պէտք է 
ընդունելութեան հոգի ունենանք նոր եկողներուն 
նկատմամբ։ Պէտք է օգնենք անոնց՝ որ օտար չզգան։ 
Ըսեմ թէ մեր փոքրիկ եկեղեցւոյ մէջ 11 տարբեր 
երկիր ծնած անձեր կան, ինչ որ հարստութիւն մըն է։

 Սփիւռքի մէջ այսօր դժուար օրեր կ’ապրինք՝ 
Լիբանան, Սուրիա, Իրաք, Իրան, Թուրքիա…, ուր 
ծանր կացութիւն կը տիրէ։ Միշտ կը մտածեմ թէ 
ի՛նչ ձեւով կարելի է օգնել անոնց։ Բացի տեղական 
հովուական ծառայութենէն, Աստուծոյ կամքով 
երկու առաքելութեամբ կը զբաղիմ. առաջին՝ 
Միսիոնարական Յանձնախումբի մը ատենապետն 
եմ, որ ամէն տարի կ’օգնէ Միջին Արեւելքի 
ժողովուրդներուն։ Օրինակ՝ անցնող Օգոստոս 
4-ին, երբ Պէյրութի պայթումը պատահեցաւ, ան 
անմիջապէս օժանդակութեան ձեռք երկարեց 

տեղւոյն կարօտեալ ժողովուրդին։ Նոյնը՝ Սուրիոյ 
պատերազմի պարագային, ուր տասը տարիէ ի վեր 
կը շարունակէ իր մարդասիրական առաքելութիւնը։ 
Լիբանանի մէջ իմ կապս Վեր. Փօլ Հայտոսթեանն 
է, Հալէպ՝ Վեր. Յարութիւն Սելիմեանը, Իրաք՝ 
Վեր.Նորեկ Յովսէփեանը, Իրան՝ Վեր.Սերկէյ 
Շահվերդեանը եւ Թուրքիոյ մէջ՝ Վեր.Գրիգոր 
Աղապալօղլուն։ Ամէն տարի գաղութի մը հոգեւոր 
հովիւը կը հրաւիրենք, որ թարմ տեղեկութիւններ 
հաղորդէ իր ապրած շրջանին վերաբերեալ։ 
 Երկրորդ՝ Եւրոպայի Հայ Աւետ. Եկեղե-
ցիներու Ընկերակցութեան ատենապետն եմ։ 
Ընկերակցութիւնը կը ծառայէ՝ Պելճիքայի, Հոլան-
տայի, Գերմանիոյ, Պուլկարիոյ, Յունաստանի եւ 
Թուրքիոյ տարածքին։ Տարին անգամ մը արշաւներ 
կը կազմակերպենք՝ հոգեպէս ու նիւթապէս կա-
րօտեալներուն օժանդակելու նպատակով։

«ՆՅ»«ՆՅ» - Ի՞նչ կ՚ըսէիք հայաստանեան ձեր առա-
քելութեան առնչութեամբ։

 Վ.Ժ.Լ. Վ.Ժ.Լ. - Բնականաբար Հայաստանը սրտիս մէջ 
մեծ տեղ կը գրաւէ։ 1979-ին Վազգէն Ա. Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսը հայրապետական այցելութեամբ 
Ֆրանսա կը գտնուէր։ Այն ժամանակ ես Մարսիլիա 
էի, 29 տարեկան, եւ շատ քիչ հայերէն գիտէի։ 
Փրատոյի մայր եկեղեցւոյ կողմէ նշանակուեցայ 
մաս կազմելու Վեհափառի շքախումբին։ Ամէն 
տեղ իր կողքին էի, բայց հայերէնս տկար ըլլալով 
չէի խօսեր եւ լուռ կը հետեւէի անոր։ Ան օր մը ինծի 
հարցուց.– «Պատուելի՛, Հայաստան գացա՞ծ էք», ու 
երբ բացասական պատասխան տուի, ըսաւ.– «Կը 
հրաւիրեմ որ անպայման գաք Հայաստան»։ Յաջորդ 
տարին առաջին անգամ ըլալլով հայրենիք գացի։ 
Պէտք է խոստովանիմ որ լաւ ու վատ զգացումներ 
ունեցայ։ Ուրախ էի որ արմատներուս երկրին 
մէջ կը գտնուէի, բայց միաժամանակ հաճելի չէր 
տեսնել համայնավարական անաստուածութեան 
վարչակարգին ներկայացուցիչները, որոնք ամէն 
քայլափոխի կը հետեւէին ինծի։ Ամէն մարդ կը 
վախնար ազատ խօսելու, քանի «ականջներ» կային 
որոնք կը լսէին մեզ։ Այլ խօսքով՝ հոն հարազատ չէի 
զգար։
 Այնուհետեւ վրայ հասաւ 1988-ի ահաւոր 
երկրաշարժը։ Այն ատեն Վալանս էի եւ ամբողջովին 
տակնուվրայ եղայ։ Մեր աղէտահար ժողովուրդը թէ՛ 
հոգեւոր եւ թէ՛ ֆիզիքական հացի պէտք ունէր։ Այն 
ատեն է որ ստեղծեցինք «Յոյս Հայաստանի համար» 
բարեսիրական կազմակերպութիւնը։ Անկէ ի վեր 
աւելի քան 30 տարի է որ այդ կազմակերպութեան 
ճամբով կը ծառայեմ հայրենիքիս։ Շուրջ 40 անգամ 
գացած եմ Հայաստան, եւ առանց Հայաստանի 
ապրիլն անկարելի է ինծի համար։ 
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«ՆՅ»«ՆՅ» - Միշտ ըսած էք թէ Սպիտակը ձեր «սրտի 
քաղաքն է»։ Ի՞նչն է բուն պատճառը։

 Վ.Ժ.Լ. Վ.Ժ.Լ. - Անգամ մը Երեւանէն դէպի Սպիտակ 
կ’ուղղուէինք։ Քաղաքին մօտակայքը, ճամբուն 
զառիվեր հատուածէն դիտելով, յատկապէս 
ուշադրութիւնս գրաւեց ճերմակ, երկաթէ շինուած 
մատուռը եւ քովի գերեզմանատունը։ Այդ պահուն 
տարօրինակ զգացում ունեցայ եւ վերջնապէս 
վճռեցի որ իմ տեղս հոն է։ Անկէ ի վեր գրեթէ 
ամէն ամառ կ’երթանք եւ բարեսիրական տարբեր 
ծրագրեր կ’իրագործենք։
 Այս ամառ 11 հոգինոց խումբով կրկին Սպիտակ 
կ’երթանք։ Ըսեմ որ քաղաքին մէջ բժշկական կեդրոն 
մը ունինք, ուր բժիշկները անվճար կը խնամեն 
հիւանդները։ Սպիտակի մէջ կը գործէ նաեւ մեր 
կողմէն հիմնուած ֆրանսեւհայկական մշակութային 
կեդրոնը, ուր ֆրանսերէն կը դասաւանդուի։ Ի դէպ 
ըսեմ թէ տեղւոյն մեր ֆրանսերէնի դասատուն 
Հայաստանի մէջ դեսպան Ժոնաթան Լաքոթի կողմէ 
գնահատուեցաւ իբրեւ լաւագոյն ուսուցիչներէն 
մէկը։
 Այսօր կարելի է ըսել թէ վերականգնած է 
Սպիտակը, բայց պէտք է միշտ մեր ուշադրութեան 
կեդրոնը հանդիսանայ։ Գիտէ՞ք, Հայաստանի մէջ՝ 
13-էն 17 տարեկան 70 պատանիներու կեցութեան 
5 օրուան ընդհանուր ծախսը մի՛այն 800 եւրօ 
կ’արժէ։ Կարելի չէ՞ նման արշաւներ կազմակերպել, 
որպէսզի երիտասարդները կապուին հայրենիքին։

«ՆՅ» «ՆՅ» - Ինչ կը վերաբերի Արցախին՝ անցեալ տարի 
համայն հայութիւնը մեծ ցաւ ապրեցաւ 44-օրեայ 
պատերազմի օրերուն։ Այդ ուղղութեամբ ի՞նչ 
աշխատանքներ տարուած են։

 Վ.Ժ.Լ. Վ.Ժ.Լ. - Այդ օրերուն՝ առտուընէ մինչեւ իրի-
կուն կը դիտէինք պատերազմի սարսափելի 
տեսարանները։ Այնքա՜ն ազդուած էի, որ նոյնիսկ 
աղօթել չէի կրնար։ Նաեւ՝ ինքզինքս անզօր կը զգայի 
օգնելու համար։ Այն ատեն կոչ մը հրապարակեցինք, 
թէ՝ «Աշխարհի մեծերու ընդհանուր անտա-
րբերութեան մէջ, Փարիզէն օդանաւով 4 ժամ 
հեռաւորութեան վրայ գտնուող քրիստոնեայ 
ժողովուրդ մը կը կոտորուի…»։ Այս կոչը շատ մեծ 
ազդեցութիւն ունեցաւ եւ անմիջապէս 153 հազար 
եւրօ հանգանակուեցաւ, ըսել կ’ուզեմ թէ ժողովուրդը 
իրապէս կը վստահի մեզի։ Հոս՝ բնականաբար չեմ 
ուզեր ուրիշ կազմակերպութիւններու աշխատանքը 
թերագնահատել, քանի որ ամէն մէկ բարեսիրական 
գործ իր տեղը եւ դերը ունի, ու բոլորն ալ կարեւոր 
են։ Ներկայիս ամէն ամիս յատկանշական գումար 
մը կ’առաքենք իբրեւ օժանդակութիւն՝ թէ՛ 
գաղթականներուն եւ թէ տեղացիներուն համար։

 Արցախի վերաշինութեան համար ալ 
անցեալ Մայիսին չորս հոգիով հոն գացինք, չորս 
ուղղութիւններով ծրագիր մշակելու՝ բնակարանի, 
աշխատանքի, առողջապահական խնամքի եւ 
հոգեւոր սնունդի։ Նոյն ամսուան 28-ին, այս ծրագրին 
ի նպաստ «Արուեստագէտները Արցախի համար» 
ձեռնարկը կազմակերպեցինք, որ ժողովուրդի լայն 
խաւերուն կողմէ մեծ ընդունելութեան արժանացաւ 
եւ շուրջ 55 հազար եւրօ հանգանակուեցաւ։ Սոյն 
ծրագրին նպատակն է՝ Շուշիի եւ շրջակայքի 
գիւղերէն տեղահանուած մանուկներու եւ 
պատանիներու համար Ստեփանակերտի մէջ 
բանալ «Յոյսի Տունը», ուր ամէն օր, ժամը 13-էն 17 
մեր պատանիները պիտի հաւաքուին այդ տաքուկ 
օճախին մէջ, եւ անոնց պիտի տրուին մշակութային 
գիտելիքներ, դասարանային աշխատանք, ճաշ ու 
հոգեւոր սնունդ, բայց մա՛նաւանդ բռնագրաւուած 
շրջաններուն մշակութային աւանդութիւններու 
ուսուցումը, որ յոյժ կարեւոր նշանակութիւն ունի։ 
Արդ կ’ուսումնասիրենք այդ ծրագրին իրագործման 
մանրամասնութիւնները՝ գտնել շէնք մը, 
վերանորոգել զայն եւ շուտով սկսիլ աշխատանքը։

«ՆՅ»«ՆՅ» - Կրնայի՞ք խօսիլ նաեւ Հայ Աւետ. 
Եկեղեցւոյ «Նոր Արեգակ» ծրագրին մասին։

 Վ.Ժ.Լ.  Վ.Ժ.Լ. - Ինչպէս գիտէք, համաճարակին 
պատճառով երկար ատեն ինքնամեկուսացման 
պայմաններու մէջ դժուար օրեր ապրեցանք։ 
Որոշ ժամանակ փակուեցան նաեւ եկեղեցիները։ 
Խորհելով որ ժողովուրդին մէջ պէտք է վառ պահել 
հոգեւոր հուրը, շաբաթը երեք անգամ առցանց 
զանազան միջոցներով կրցայ Աստուծոյ պատգամը 
փոխանցել եւ կապի մէջ մնալ մեզի հետեւողներուն 
հետ։ Արդէն տարիէ մը աւելի է որ Դիմագիրքի 
էջ ունինք եւ հաղորդակցութեան համար անկէ 
մեծապէս կ’օգտուինք։
 Իսկ «Նոր Արեգակ» ծրագրով նպատակ 
ունինք ժողովուրդին մէջ վերարծարծելու 
սահմանափակումներու հետեւանքով քիչ մը 
խամրած հաւատքի բոցը՝ ձեւով մը նոր կեանքի 
վերադառնալու յոյսը ներշնչելով։

 «ՆՅ»«ՆՅ» - Դուք նաեւ «Բանբեր»-ի խմբագիրն էք։
 Վ.Ժ.Լ. Վ.Ժ.Լ. - Այո՛, արդէն 16 տարի է որ երկլեզու 
«Բանբեր» թերթի խմբագիրն եմ, որ 2800 տպաքանակ 
ունի եւ կը ղրկուի 50 տարբեր երկիրներ։

eBçêBLçvpêP áBçJê$
sBrR mIåkAqIAq

Արտատպուած «Նոր Յառաջ»-էն
Երեքշաբթի, 20 Յուլիս 2021



EåAYôÑAcAq

 «UçJr fJä BzçBb näòV ví FçxV FvçbB-
ívçrJçví PräçBrVVr» fBrHNz vírJêBb 
«zBçäòV ïvòç ävdvÖP» fBävíêBrJXví fBnBç$ 
DBLnBáBÖäBd fJjVrBd IçvíBrH ñBÖvírV 
2019-Vr fçBäBçBdJê JçdçvçH fBävç nP$ 
GVnBòBrHBdrJç ZvçBFçvá: Arvrò dP dBLnJr 
áJçBäzvínP 1994-Nr nVrxJí 2007 Vç ZnDBFçBb 
«ÄBrBÖNç» zBçDJçBRJçRVr nNÅ XvpÖ äJÖBb 
dBçl pöHvíBbrJçví: Uç brrHBáBpçVr$ eBXNzV 
nNÅ öçVrBd vírJêBb Nç «uíÖvínrBÖVçBê»V 
fVnrBHVç WJívr WJívrJBrP Jí ÖJïBdBr 
fVíBrHBrvê fBÖäBäBb rtBrBívç BdrBDvpT 
âvòR. ÇvDJçä kJzJlJBrP: yNpçvíRV nNÅ 
fBpBFVävíRVír víÖBrBb Nç$ nJb víÖvíêVx 
eBpç ováfBrrNÖ ÜçH. mPÖPçJBrV tvírxVr 
äBd, Jí BtZBäBdêBb Nç «ÑJíBr» fçB-
äBçBdxBäBr Jí «ÑïVíÉò» tBDBRBRJçRV 
fVnrBHVç-ZnDBFVç ÑVnvr ÑVnvrJBrV fJä: 
UÖd IçJíBrV nNÅ nöäNr bBröRBêBb Nç 
äBÖrJBd nP nJbBrvír FçBFNärJçví, Jí 
nBÖrBívçBDBç$ yBçvpç ÑJíBdV fJä, vçvír 
fBpRBpRBb Nç Brvç tBä êBrdBêBb FçBDBç 
AÖävíBbBtvírxP, ÖvíçDFçBdBr eBnBDBçDBÉP 
Jí«qBçJd»V BtZBçfBDBç RBçFnBrvíRVírP:

 Ñvpr pvítBnBäJBrP JçJò DBTBrvín 
PrHFçdBb N: AÉBÅVrVr nNÅ dP fBrHVzVrò 
«IçdrBpVr yBçFJívá yBpbBÉBêBb» BrhJçví, 
V nVÅV BpXvê$ mZVRBç ADDBpVr, YçVnJBr 
eBpçVdVr Jí ÜJfBïBÉrJç$ EBçJFVr A.-Vr 
Jí ÜBLFNr A.-Vr: IçdçvçHP pBädBêvíBb N 
«AçBçBäV svíòVr âBd» ÖäJjbBFvçbBb 
fÉxBdBívç DBrBÖäJjbrJçví Jí BçhBdBFVç-
rJçví, AíJäVò UÖBfBdJBrNr ÖdÖJBX nVrxJí 
ováfBrrNÖ sVçBL Jí ÑVXáB cBzvíäVdJBr: 
ÜJçÅVr nBÖP dP áJçBDJçV «EvpBzBpòBçV 
uí yBfBrÅBäVçvíRJBr mBçäVdrJçvír», Köç. 
ArHçBrVdNr ÖdÖJBX$ nVrxJí eçBrH âVrò, 
BrêrJXvá ÜBfBr QNòNJBrNr, SBF oBdvDJBrNr 
Jí sBçX ALrBívíçNr: 

 ÜJçBäzvíBb Jr dBçF nP fJjVrBdrJçví 
dvjnNr hörBFçvíBb Jí rvíVçvíBb FçòJçví 
äVäjvÖBRJçRJçví XvíÖBzBälNrrJçP: UÖd, 
vçzNÖ áJçÅBDBr, «ovítJçví kBnDvá» 
zBänvíBb Jr Jçdví BrnvÉBrBXV fBr-

HVzvínrJç, nVr$ ÜBLFNr A. AnJrBpr 
eBpvê cBRvjVdvÖVr fJä, nVíÖP$ «ArXÉJXV 
KBrFBdBäBr» fJjVrBdVr$ yBçvpç ÑJíBdV 
fJä:

 eBp FçBdBrvíRJBr fVr RN rvç ntBdrJçvír 
Jí zBänBdBr HNnòJçvá fJäBòçòçvívjrJçvír 
dP pBrhrBçBçJrò áJçvrtBrBdJBX fBävçVr 
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«ՆՐԱՆ ՊԱՀՊԱՆԵՑ ԻՐ ԱՉՔԻ ԲԻԲԻ ՊԷՍ»
«Նրան ամայի երկրում գտաւ, վայրի, «Նրան ամայի երկրում գտաւ, վայրի, 

ոռնացող  անապատում նրան շրջապատեց, ոռնացող  անապատում նրան շրջապատեց, 
խրատեց, պահպանեց իր աչքի բիբի պէս» խրատեց, պահպանեց իր աչքի բիբի պէս» 

– 2 Օրին. 32. 10։

ÜcAouëQUëq

 Սա՛ է մեր Աստծոյ օրհնեալ էութիւնը։ Նա 
այսպիսին է ամէն ժամանակներում, ամէն 
իրեն հաւատացողի, վստահողի եւ սիրողի 
հանդէպ. «Նրան պահպանեց իր աչքի բիբի պէս»։ 
Այս փորձառութիւնը ունեցել են շատ Աստծոյ 
զաւակներ, եւ ինձ էլ՝ անարժանիս շնորհք եղաւ այս 
փորձառութիւնը ճաշակելու. այժմ ցանկանում եմ 
ձեզ հետ բաժնեկցել։

 2021թ.-ի Յունուարի մէկին ես եւ իմ ընտանիքը 
ինձ հետ միասին վարակուեցանք պսակաձեւ ժահրով 
(Covid 19)։ Ես 10-15 տոկոս թեթեւ երկկողմանի 
թոքային բորբոքում ունեցայ, իսկ ընտանիքիս 
միւս անդամները աւելի թեթեւ անցկացրին 
հիւանդութիւնը – միայն ջերմութիւն եւ համի 
զգացումի կորուստ։ Ընտանիքով մեկուսացանք 
երկու շաբաթ։ Թէեւ հիւանդութիւնը յաղթահարուած 
էր համարուում, դեռ շարունակում էի թոյլ զգալ։ 20 
օր ետք ստանձնեցի եկեղեցական ծառայութեան 
պարտականութիւններս, եւ Փետրուարի 3-ին՝ 
Քրիստոնէական Դաստիարակութեան (ՔԴ) 
ծառայութեան ծրագրով՝ մեր եկեղեցու ՔԴ ծառա-
յողական կազմի ու կնոջս հետ գնացինք Երեւան։ 
Ճանապարհին զգացի որ սիրտս ծակում է, սակայն 
ուշադրութիւն չդարձրեցի։ Երբ հասանք եկեղեցի, 
աստիճանները բարձրանալիս եւ իջնելիս՝ սիրտս 
սկսեց աւելի ցաւոտ ծակել։ Ստիպուած էի նստել 
ու հանգստանալ. կարծում էի որ սա պսակաձեւ 
ժահրի արդիւնքն է։ 

 Ծրագիրը թողնելով, ես ու կինս՝ Մարիամը 
գնացինք մեր բարեկամի տուն։ Երբ բարձրացայ 
աստիճանները, սիրտս սկսեց սարսափելի ցաւոտ 
ծակել, ճնշումս բարձրացաւ ու ես ինձ շատ ծանր 
էի զգում. ցաւը շատ սարսափելի էր եւ անտանելի։ 
Մենք ստիպուած դիմեցինք բժշկի օգնութեան։ 
Երբ նրանք եկան՝ ստուգեցին սիրտս, սակայն 
տեղեկացրին որ սրտիս հետ ո՛չ մի խնդիր չկայ. 
հանգստացնող եւ ցաւազրկող սրսկելուց յետոյ՝ 
գնացին. դրանից յետոյ ինձ լաւ զգացի, ճնշումս 
իջաւ եւ ցաւը անցաւ, սակայն այն կրկնուեց երկու 
ժամ ետք։ Այս անգամ արդէն գիտէինք ինչ պէտք է 
անէինք. եւ նոյն միջոցը կրկնելուց յետոյ ամէն ինչ 

անցաւ, եւ այդ օրը մենք Աստծոյ ողորմութիւնով 
հասանք մեր ընտանիքներին։ Յաջորդ օրը, 
եկեղեցում՝ սերտողութեան ընթացքում, նոյնը 
կրկնուեց, ու մենք ցաւը անցկացնելու համար նոյն 
միջոցը կրկնեցինք։ Ցաւը որոշակիօրէն անցաւ, 
սակայն դեռ կար ու ես եւ կինս վերադարձանք տուն։ 
Կնոջս հետ միասին խորհրդակցելով՝ հասկացանք, 
որ իրավիճակը լուրջ է, եւ պէտք է դիմենք մեր 
ընտանեկան բժշկին։ Յաջորդ օրը այցելեցինք 
թաղամասի անկլիքան եկեղեցին։

 Սիրտս ելեկտրասրտագիր անելուց յետոյ 
տուեալները փոխանցեցին ընտանեկան բժշկին։ 
Շուրջս ամէն ինչ արագօրեն փոխուեց։ Կնոջս եւ 
բժշկի դէմքը այլայլուած էին ու վախեցած։ Ես չէի 
հասկանում թէ ինչ է տեղի ունենում. կարծում էի 
ինչ որ մէկը իրեն վատ է զգում։ Բուժ անձնակազմը 
շփոթուած վիճակում էր գտնուում։ Մի կարճ 
ժամանակ ետք կինս եկաւ եւ ինձ ասեց թէ ես մէկ 
շաբաթ առաջ սրտի կաթուած եմ ունեցել, ու այդ 
պահին ինձ ուղեկցեցին բժշկի սենեակ։ Մի քանի 
րոպէից շտապ-բուժ մեքենայի աշխատակիցները 
մտան սենեակ եւ ինձ շտապ տեղափոխեցին 
հիւանդանոց։ 

 Հիւանդանոցում երկու օր ինձ նախապատ-
րաստում էին սիրտս զօնդաւորելու եւ անհրաժեշտ 
միջամտութիւնը կատարելու։ Այդ օրերի 
ընթացքում, օրը 2-3 անգամ ունենում էի սրտի 
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ցաւոտ երկար կծկումներ։ Երբ ժամանակը եկաւ, 
ինձ տարան վիրահատարան. ես յոյս ունէի որ 
սրտիս անօթները կը բացեն ու ես շուտով տուն կը 
վերադառնամ։ Սակայն բժիշկը երկար դիտելուց 
յետոյ ասաց, որ սիրտս 33 տոկոս է սնուցանուում եւ 
վիճակը շատ ծանր է. շտապ բաց վիրահատութեան 
կարիք կայ, որ պէտք է կատարուի Երեւանում։ 
Հոն տեղափոխուելու համար ես դեռ 2 օր պէտք է 
սպասէի, ու մինչ սպասում էի մարմինս գնալով 
թուլանում էր՝ կծկումների եւ ցաւերի պատճառով։ 

 Մի գիշեր չկարողացայ քնել։ Ցաւերը ուժգին 
էին, բաւականին ցաւազրկող էի խմել եւ ոյժերս 
լքել էին ինձ. այնպիսի զգացում ունէի, որ 
հիմա տեղափոխուում եմ երկինք։ Պառկած էի 
պատուհանի մօտ, նայում էի աստղերին եւ մտքով 
սլացայ դէպի երկինք։ Մտովի վերանայեցի կեանքս, 
գործերս, ծառայութիւններս եւ ինձ հարցրեցի. 
՚«Եթէ հիմա տեղափոխուեմ երկինք, կեանքիս 
ո՞ր արժէքները աւելի կարեւոր պէտք է լինէին»։ 
Շատ բաներ կային, որ ինձ համար արժէքաւոր 
էին եւ առաջին տեղում էի դնում. նրանց համար 
շատ էի աշխատել ու չարչարուել, եւ այդ պահին 
շատ արժէքներ զրոյացան։ Միայն մի բան լաւ 
հասկացայ, որ սիրոյ կատարած գործերն են 
յաւիտենականութեան մէջ մնայունը։

 Երեւան տեղափոխուելու համար ես ու կինս 
աղօթքով փնտռում էինք թէ ո՛ր հիւանդանոցում 
եւ ո՛վ պէտք է վիրահատէր ինձ։ Փառք Աստծոյ, 
մենք շուտով գտանք հիւանդանոցը եւ բժշկին, ու 
ես տեղափոխուեցի Երեւանի Աստղիկ Բժշկական 
Կենդրոն։ Այնտեղ բժիշկները աւելի փորձառու 
էին եւ հասկացան սրտիս ծանր վիճակը, որ 
կարող էր ամէն կծկումից դադարել բաբախել։ 
Ես չէի գիտակցում սրտիս այս լուրջ վիճակը, որ 
կարող էի որեւէ մի պահի կորցնել կեանքս. անգամ 
բժիշկները յոյս չունէին թէ կը հասնե՛ն արդեօ՞ք 
վիրահատութեան։ Բայց փառք Աստծոյ, նրանք ինձ 
արագ նախապատրաստեցին վիրահատութեան եւ 
երկու օր ետք ինձ վիրահատեցին։ Վիրահատութիւնը 
պէտք է տեւէր 7-8 ժամ, սակայն անցաւ 4 ժամ 
ու բոլորովին յաջող։ Նրանք զարմացած էին, որ 
այդքան կարճ տեւեց վիրահատութիւնը։ 

 Երբ աչքերս բացեցի, բժիշկները եւ 
հիւանդապահները մօտեցան ինձ եւ ուրախութեամբ 
յայտնեցին որ այդ օրուան վիրահատուածներից 
ամենայաջող վիրահատութիւնը ինձ հետ է եղել։ 
Ես զարմացած նայում էի նրանց դէմքերին. նրանք 
ինձանով շատ ուրախ էին։ Ես նրանց յայտնեցի 
որ ես եկեղեցու հովիւ եմ ու ինձ համար թէ՛ 

Հայաստանում եւ թէ՛ Հայաստանից դուրս շատ 
աղօթողներ կան։ Ապաքինումս շատ արագ էր 
ընթանում. վիրահատող բժիշկս զարմացած էր, ու 
երեք օր ետք ինձ տեղափոխեցին հիւանդասենեակ։ 
Իսկ հիւանդասենեակում երեք օր մնալուց յետոյ 
բուժող բժիշկները ինձ յայտնեցին որ ես կարող եմ 
տուն գնալ։ Շատ հիւանդներ 2-3 շաբաթ պառկում 
էին, բայց ես՝ երեք օր, եւ այս բանի համար էլ փառք 
Աստծոյ։ 

 Այս բոլոր պատմութեանս մէջ վարագոյրի 
յետեւում տեսնում էի ինձ սիրող Հօր Աստծոյ 
ձեռքը, որ իսկապէս ինձ Իր աչքի բիբի պէս պահեց։ 
Ես այդ օրերին առատապէս, շռայլօրէն վայելում 
էի Հօրս սիրոյ հոգատար ներկայութիւնը եւ 
առաջնորդութիւնը։

 Եւ այժմ փառք եմ տալիս Աստծուն, որ 
շարունակում եմ Իրեն ծառայել։ Աստծոյ շնորհքով 
այս տարի ունեցանք մանկական եւ պատանեկան 
բակային ճամբարներ, ինչ որ շատ օրհնութիւն 
էր մեզ համար։ Աստծուն փառք եմ տալիս 
Վեր. Ժիլպեր Լեւոնեանի եւ իր կնոջ համար, 
որ մեծ սիրտ ունեն Հայաստանի համար, եւ 
պատրաստակամութիւն՝ ծառայելու հայրենիքի 
մէջ։ Նաեւ փառք եմ տալիս Աստծուն Յոյս 
Հայաստանի Համար կազմակերպութեան համար, 
որ մեծ սիրտ ունի Հայաստանի նկատմամբ։ 
Իր սիրոյ նուիրատուութեամբ կարողացանք 
այս տարի անցկացնել պատանեկան բակային 
ճամբար։ Նաեւ ցանկանում եմ շնորհակալութիւն 
յայտնել այս կազմակերպութեանը, որ իրենց սիրոյ 
նուիրատուութեամբ կարողացանք եկեղեցում 
ունենալ երաժշտական գործիքներ.– ելեկտրոնական 
երգեհոն (սինթեզաթոր), սարքաւորումներ եւ 
կազօճախ։ 

 Շիրակամուտի եկեղեցու բոլոր անդամների 
կողմից՝ խորին շնորհակալութիւն ենք յայտնում 
Յոյս Հայաստանի Համար կազմակերպութեան 
բոլոր անդամներին։ Տէրը Իր առատ շնորհքով եւ 
օրհնութիւններով հարստացնի ձեզ։

ÜJç. AçBn mcåâwIAq
sVçBdBnvíä



yAâmAcAq

úåAqÑAoU eAoé. AëIâ. 
IcIiIéUqIåuë aAEuëmq 

uë KAåEAéuëmO (G.)

 A.– cBLnBdJçzvín
 «úçBrÖBfBp AíJä. IdJjJêVrJçví mVvíRVí-
rP» ûçBrÖBdBr cBÉBáBçvíRJBr dvjnN 
lBrxêvíBb N 23 mBçä 1946-Vr: AÖdN LBä 
VíçBòBrxVíç JdJjJêV dP lBrxêvíV Vç äJjBdBr 
dBÉBáBçvíRJrNr$ vçzNÖ BÉBrhVr zBtäörBdBr 
nBçnVr: uírV Vç ÑBfnBrBHçvíRVírr ví 
açBFVç-cBrvrBFVçP, fBÖäBävíBb mBçÖNpXV 
nNÅ, mVvíRJBr TvjváV PrRBêòVr (2-4 ovíXVÖ 
1946): mVvíRVírP äBçVr BrFBn nP Vç 
fBnBTvjváP d’vírJrBp, vçvír zBtäörBzNÖ dP 
nBÖrBdêVr LVrò dBLnvj DvXvç JdJjJêVrJçvír 
fváVírJçr ví zBävíVçBdrJçP: eBnBTvjváP 
ôçNrÖHVç mBçnVrr N, vç dP LDBjV mVvíRJBr 
zBädBr PrHfBrvíç fBçêJçvá, Jí dP fBÖäBäN 
dBn dP ïvZN dBrvrrJç ví vçvtvínrJç: c’PräçN 
Vç áBçxvíRJBr BrHBnrJçP Jí dP fBÖäBäN 
äBçJdBr JXJínvíäòP:
 eBnBTvjváP, Vç áBçxBdBr Jí öçNrÖHçBdBr 
FvçbBÉrvíRJrNr LBä, rzBäBd vírV nVJírvpr 
TBnBrBd RBçnBêrJX ví ZvçBêrJX DvXvç 
TvjváBdBrrJçvír fvFJívç dJBròP, Jí Brvrê 
nVÅvêvá$ BçRvír ví dJrÖvírBd zBfJX nJç 
JdJjJêVrJçP:
 C.– EvçbBHVç mBçnVr
 cP dBLnvíV dNÖ BÉ dNÖ öäBç Jí fBp 
BrHBnrJçN: ôäBç BrHBnrJçP d’PräçvíVr 
Action Chrétienne en Orient-V dvjnNr, VÖd 
fBp BrHBnrJçP$ mVvíRJBrÖ fBnBTvjváVr 
dvjnNr: EvçbBHçV dBLnP BnDvjÅvíRJBnD 
fBp BrHBnrJçN zVäV DBjdBrBp, JçD nJç 
mVvíRVírP VròrBzBf PXXBp:
 EvçbBHVç mBçnVrP zBtäör vírV fÖdJXví 
mVvíRJBr vçvtvínrJçvír Jí dBrvrBFçV 
FvçbBHçnBrP, Jí LDBjJXví JdJjJêVrJçví 
pBävíd áBçxBdBr fBçêJçvá: Ar mVvíRJBr 
dBzr N nJç JdJjJêVrJçvír nVÅJí, vçvrò VçJrê 
rJçòVr FvçbJçvír nNÅ VròrBáBç Jr:
 E.– mVvíRJBrÖ AíJäBçBrxBdBr 
 eBrFBnBròP
 mVvíRVírÖ ÖdLDvíròvá FvçbV ÖdÖBí 
úçBrÖBpV nNÅ BnNr víç vç vçvt RVívá fBpJç 
ZnDvíBb NVr, BÉBrê rdBävjvíRJBr BÉrJXví 

AíJäBçBrBdBrrJçví vçBdr ví òBrBdP: 
IçDJnr rvprVÖd BprzVÖV äJjJç$ víç fBLVí nNd 
dBn Jçdví fvFJívç BrhJç dP FärvíNVr, FvçbV 
hJÉrBçdJê, rzBäBd vírJrBXvá BíJäBçBrJX 
nJç TvjvávíçHVr DvXvç ZBíJçP BrZäVç: 
ApÖzNÖ dBLnvíJêBr nJç JdJjJêVrJçP, vçvrò 
ïvòçBRVí$ DBpê BíJäBçBrxBdBr dvçVLrJç Jr:
 G.– mVvíRVírÖ Jí Action 
 Chrétienne en Orient-P
 OrRJçêvjP Brtvítä rtnBçJê RN Action 

Chrétienne en Orient-V fVnrBHVç âvòR. îöX 
yJçvrP rBZBhJÉrBçd JjBb N Jí nJb HJç 
dBäBçBb úçBrÖBfBp AíJä. IdJjJêVrJçví 
bBFnBr Jí LBçFBênBr FvçbVr nNÅ: Urx vç 
JjBb N AnJçVdJBr «yvçä»V HJçP AçJínäJBr 
eBpBÖäBrV nNÅ, rvprP JjBí A.C.O.-V HJçP 
ûçBrÖBfBpvíRJBr nNÅ: eBnBhBpr Vç 
ádBpvíRJBr, âvòR. îöX yJçvr rJçtrxvíBb N 
cvnÖ éVrêPrävçûV BÖzJäBdBr öçVrBdNr: 
UrxzNÖ éVrêPrävçû, äJÖrJXvá VçJrê AíJäBçB-
rBdBr fBíBäòVr fBnBç fBXBbvíBb Jí Vç 
BräBÉrJçvír nNÅ BzBÖäBrBb mvçBíJBr 
JjDBpçrJçP, zBäÖzBçJê ví dBLnBdJçzJê 
LBrvrò vçzNÖ nVÖVvrBçBdBr fBnBprò, âvòR. 
yJçvr rvprP PrJXví njvíJêBí, JçD äJÖBí nJç 
nBçäVçvÖvívj TvjvávíçHVr úçBrÖB nvíäòP:
 ApÖzNÖ, AÖävíbvp trvfòváP, A.C.O. nVÖVv-
rBçvíRJBr fvFJívç ví rVíRBdBr hJÉrävívíRJBr 
dP zBçäVrò nJç JdJjJêVrJçvír brvírHr ví 
dBLnBdJçzvínP:
 evÖ pVtBäBdvíRJBr ví JçBZäBFVävíRJBr 
BçTBrV dP ÖJzJrò LvíVêJçVBêV fBpBÖNç 
ÜJç. eBrçV qVíÖXNr: ÑRçBLzvíçdV FçBínBr 
tçÅBrVr (1940-1945) Br dBäBçJê âvòR. î. 
yJçvrV FvçbP nJç mVvíRJBr nNÅ: cP êBíVrò 
ÖBdBpr vç BpÖ fvFJívç Jí DBLnöFvíä 
DBçJçBçP nJLnN ZXvíJêBí BçdBbvá nP$ 10 
AzçVX 1950-Vr: 

(sBç. 4)

ÜJç. ÑBnvíNX 
yAEEAWIAq

4. ÜAåwAcAq cAKmAcIåyuëQUëq

1924 - 2024

ÜdBrJçví
DBLnvíRVír nP
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yAoaAÇAcIåyuëQUëq yAoaAÇAcIåyuëQUëq 
oUÑuëÑ ñåUÑâuÑUoUÑuëÑ ñåUÑâuÑU
(mBäR. 17. 1-13, A. ováf. 1. 1-7)

 eBpê. IdJjJêVr Vç äBjBíBç äörJçNr nNdvír nNÅ 
dP pVtBäBdN oVÖvíÖV BpXBdJçzvínV HNzòP DBçhç 
XJçBr nP áçBp, V rJçdBpvíRJBr JçJò BtBdJçärJçví: 
ApÖ äörVr JçFvíJXví fBnBç nJç fBpçBzJärJçP 
pöçVrBb Jr fJäJíJBX tBçBdBrP.

 «Gv#ír vç XJçBr áçBp BpXBdJçzvíJXvá êvpê ävíVç 
òví BÖävíBbBpVr LöçvíRVírH, òJL dP ïBÉBívçJrò, 
v#á VnBrBXV XvpÖ»:

 «Gv#ír vç òví ïBÉòVH lBÉBFBpRrJçP êvpê 
ävíVç Jí BíJXV ïBpXvírvíRJBnD BpH BçBçBbrJçP 
XvíÖBívçJê, òJL dP ïBÉBívçJrò, v#á VnBrBXV XvpÖ»:

 «Gv#ír vç ÖBçÖBïJêvíêVx äJÖVXòvá 
LBçfvíçJêvíêVç BtBdJçärJçP$ RnçvíRVír zBälBÉvj 
fçBtòrJçvá, òví BÖävíBbBpVr ïBÉòVH V ÖNç, òJL dP 
ïBÉBívçJrò, v#á VnBrBXV XvpÖ»:

 oVÖvíÖV JçdçBívç dJBròV FVçòVr Bpr NÅr N 
BpÖ, víç nBçHdvíRVírP$ BtBdJçärJçví BxòJçvá$ dP 
dBçHBp Jí dP ÖòBrxBrBp BrrdBçBFçJXVöçNr zBpbBÉ 
BpXBdJçzvíJXví äJÖVXòVr áçBp: ApH DBçhç XJçBr 
FBFBRP HBçhBí dBnvíçÅ nP vç dBzJê JçdVròP JçdçVr: 
UÅBr fvr ÑVrB XJçBr áçBp äBÖrBDBrJBr PrHvírvj 
mváÖNÖP Jí nJb nBçFBçNr$ IjVB, ZvçfçHBdêJXví 
oVÖvíÖV BÉBòJXvíRJBr nBÖVr: Ií fvr, BrFBn nP JíÖ 
XÖvíJêBí fBÖäBä hBprP eBpç AÖävíbvp vç d'PÖNç. 
«AÖVdB# N Vn ÖVçJXV uçHVÖ, vçvír fBílJç Jn. Bäv#ç 
näVd PçNò» – mBäR. 17. 5:

 ñÖBr JçdBç HBçJçví BrêòP xN rÖJnBêvíêBb 
HNzòVr VnBÖäP Jí BLHJêvíRVírP DvXvç Brvrê áçBp, 
vçvrò nBçHdBpVr ädBç Jí nJjBívç BxòJçvá dP rBpVr 
oVÖvíÖV dJçzBçVr: cP rBpVr XvíÉ Jí BdrBbBròvá, 
ví xJr FärJç DBÉJç$ BçhBrBFçJXví fBnBç VçJrê 
LFBêvínrJçP: mJb ÜBçHBzJäP HBçhBb Nç fBnBd XvpÖ, 
LFJÖäP BíJXV ÖzVäBd òBr BçJíV lBÉBFBpRrJçP, Jí 
BnDvjÅ nBçnVrP JRJçBpVr: âJÖVXòP BtBdJçärJçvír 
fvFVrJçP fçlvíJêvíêBb Nç BpròB#r Jí nVÅBáBpçP 
LFJêBb Nç BprzVÖV# DBêBÉVd nBFrVÖBdBrvíRVír nP, 
vçnN Brvrò xNVr víLJç DBTrvíVX, vçP xNVr víLJç 
dvçÖrêrJX:

 U?rx N zBpbBÉBdJçzvíRVírP: úVLVòBdBr nBçnrV 
zBpbBÉBrBXP$ rJçòVr XvíÖBívç NvíRJBr BLHJêvíRJBr 
äBd: kVtH xN? BçHJöò Bpr ZöÖòP RN nBçHvíÖ 
BçäBòVrP$ JçJíêvj Jí fzJXV nBÖr N Brvç rJçÖVHVVr: 
Urx vç dP äJÖrJÖ$ zBädJçr N rJçÖV nBçHvír: CBpê 
nJjBívç nBçHP Vç nBçnVrP dP zBfN HVnBdV JäVr, 
vçzNÖLV víçVtrJçP xäJÖrJr Vç VÖdBdBr NvíRVírP: 
oVÖvíÖ HVnBd xvírNç: WJçBr FBFBRVr äJÖrvíJêBí 
Ar Bpr dJçzBçvá vç dP zBädBrNç eBpç AÖävíbvp 
ÖäJjbBb nBçHvê rBZBfBpç AHBnVr ví IíBpVr, JçD 
Brvrò ÖvíçD, nBòvíç, zBpbBÉ Jí BrnJj fvFVrJç NVr$ 
HçBZäV JçBrBdBr nVÅBáBpçVr nNÅ Bzçvj:

 «AÖVdB# N Vn ÖVçJXV uçHVÖ, vçvír fBílJç Jn. 
Bäv#ç näVd PçNò:» ÜJçNr XÖvíBb BpÖ hBprP fBÖäBäJê 
RN vá N BpÖ dJçzBçBrBïvZvíBb BrhP: Urxv?í VÅJç 
N BtZBçf, HBçhJç N nBçH, Jí BpH XJçBr DBçhvíròVr 
BrFBn nP JíÖ dP ÖäBrBp ádBpvíRVírP RN V#rx PrJXví 
N Vç dJBròV PrRBêòVr: IçJò BtBdJçärJçP$ yJäçvÖ, 
oBdvDvÖ Jí ováfBrrNÖ, XÖJêVr ZöÖòP Jí LFBêVr Brvç 
zBäFBnVr LöçvíRVírP: AçHBçJí JçdBç TBnBrBd 
xNç vç Brvrò ÜBçHBzJäVr fJä JjBb NVr, Jí VçJrê 
FVäBdêvíRJBr nNÅ Br äBdBíVr Vç VÖdBdBr äJjP 
xNç FçBíBb:

 U?rx zVäV PrNVç Hvír, v#á òçVÖävrJBp, JRN 
BpÖzVÖV ïvçhBÉvíRVír nP vírJrBpVç pBrdBçb: yVäV 
áJçBrBpV?ç, RN ÖBçÖBïvá zVäV XJêvíNç fvFVH: yVäV 
DBrBpV?ç DJçBrH Jí ïBÉBívçNVç LAÖävíBb vç òJL 
BçTBrV PçBb Nç Vç rJçdBpvíRJBr nNÅ FärvíJXví: U 
äJÖ BpXBdJçzvíRJBr ïvçhBÉvíRJBr, BtBdJçärJçP 
VrdBr VçJrê JçJÖrJçvír áçBp: oVÖvíÖ äJÖBí VçJrê 
áVlBdP, nöäJêBí, HzBí Brvrê Jí PÖBí. «uäòV# JXNò, 
nV# áBZrBò» – mBäR. 17. 7:

 ApÖ BÉBÅVrP xNç Jí áJçÅVrP zVäV xPXXBç JçD Ar 
pvíÖBHçNç Jí òBÅBXJçNç UçJrrJçP: oVtJrò EBXVXVvp 
XVlVr áçBp zBäBfBbP, RN VrxzN#Ö nNd BïNr nVíÖP 
rBíBçdBb TBnBrBd Brvrò vírJêBr ïvRvçVdV 
ïvçhBÉvíRVírP: AÉVR nPr Nç BpH, JçD oVÖvíÖ Vç 
hJÉòP JçdBçJê yJäçvÖV vç xPrdjnV, Jí ïçdJê LBpr 
fvFJdBr BrdvínV JrRBçdvíJXN:

 ñBrV!, òBrV! BrFBnrJç LFBêBb Jrò RN vçòB#r 
ädBç Jrò Jí nJjBívç: ñBrV!, òBrV! BrFBnrJç 
äBÉBzBb Jrò JçD nJç êBíP Jí äçänvíRVírP 
BräBrJXV PXXBXví xBï rrtBb Jr nJç áçBp: ñBrV!, 
òBrV! BrFBnrJç ïräÉBb Jrò nJL näBfvFvj 
fBçêvínrJçvír zBäBÖZBrP: ñBrV!, òBrV! BrFBnrJç 
VrdBb Jrò JçJÖrVáBç BÉBrê öFrvj Jí áJçêrvj hJÉòV 
nP fBrHVzJXví: ERBêvj fvFV nP xN nöäJêBb nJLV, 
áBÖrLV nJç ïräÉävíòP JjBb N ÖZBX äJj: îvZBrBd 
nJrò nJL DBçhvíròV áçBp FärJXví$ nrBêBb Jrò áBçP, 
hvçV nNÅ: 

 IdN#ò, îçdxVr ApXBdJçzvíRJBr nJb äörVr 
öçP, ïvZJ#rò nJç HVçòP, nJç fBÖdBêvjvíRVírP, 
nJç dJêvíBbòP, Jí tBçBdBrV DBÉJçvá fBpêJrò vç 
XJçBr áçBp BpXBdJçzvívj oVÖvíÖ îçdVxP ïçdN nJL 
Uç BÖävíBbBpVr LöçvíRJBnD Jí nJrò dBçvjBrBrò 
BçTBrBzNÖ ïBÉBívçJX ví FváBDBrJX LUrò nJç 
dJBròV PrRBêòVr: Urò vírV XvíbvínP nJL äBÉBzJêrvj 
Jí BrzBäBÖZBr fBçêvínrJçvír: Uç XvpÖVr nNÅ 
dBçvj N fBrFVÖä äBX nJLV, ïBçBäJXvá nJç êBír 
ví äçänvíRVírP:

sBfN A. ñfrp. AWQuëqIAq



 uíVXVPn uíVXzPçûvçÖ lBçzVd òBjBòBFNä nPr Nç. 21 äBçJdBrVr JçJÖïvZBr PräçvíBb Nç 
ArFXVvp YvfçHBçBrVr: SO. HBçví JçdçvçH dVÖvír$ Vç JçdVçP VrdBb Nç DBçvpBdBr Jí fvFJívç 
nBdBçHBdV BnJrNr êBb BÖäVlBrVr: eBçvíÖärJçP BrFvíR áJçBDJçvín vírNVr, FJçJáBlBÉvíRVírP 
nJb fBnJnBävíRVírrJçví fBÖBb Nç, BjòBärJçP d’VçBíBLçdvíNVr:

 uíVXVPn TBnBrBd nP nBÖrBdVê JjBí JçdçVr DBçvpBzNÖ VrdBb áVlBdVr, ZvçfJXvá nVBpr Vç 
nBÖVr: 25 äBçJdBrVr úçBrÖB FrBê, Vç rBZdVr víÖvíêVxrJçNr nNdvír$ mVXrPçV fJä, Jí Brvç fJä 
ÖJçäJê ÑvíçD EVçòP: sBä xBrêBb Brvç dJBròP fVnrváVr pJjBtçÅvíJêBí: ñçVÖävÖvá rvç BçBçBb 
JjBb Nç Br$ VrxzNÖ FçvíBb N. «qBZdVr DBrJçP BrêBr, Jí BfB# BnNr DBr rvç JjBí» – C. cvçr. 5. 
17: eJäJíBDBç ÖdÖBí äBÉBzVX Vç JçdçVr nNÅ äVçvj äZvíç zBpnBrrJçvír zBälBÉvá: uíVXzPçûvçÖV 
vítBHçvíRVírP dJHçvrBêBí FJçJáBlBÉvíRJBr áçBp Jí ÖdÖBí Övíç zBpòBç njJX Brvç HNn, nVrxJí vç 
1833-Vr Br BzöçNr fÉxBdvíJêBí: 

 ApÖ nBçHvír dJBròP ïvZvíJêBí vçzNÖ BçHVírò AÖävíBbBtvírxP dBçHBXvír ví nBrBíBrH Brvç 
frBLBrHJXvír: Gvír dP ïBïBòV?Ö lBrxrBX LAÖävíBb Jí dBäBçJX Brvç dBnòP: cBçHB# Ñ. EVçòP 
Jí XçÅöçNr fJäJíN# Brvç zBäFBnrJçvír: Arvç PrRJçêvínP zVäV BÉBÅrvçHN òJL PXXBXví AÖävíbvp 
PräBrVòVr nNd BrHBnP: IRN fBíBäBêJBX JÖ, Ñ. EVçòP zVäV äBp òJLV FBjärVòP pBjRBdBr dJBròV:

 yJäçvÖ AÉBòJBX d’PÖN RN òçVÖävrJBrJç «ÖvíçD BLF» nPr Jr, vçvrò dP fÉxBdJr ïBÉòP Arvç$ 
vç LVçJrò ZBíBçNr XvpÖV dBrxJê: AÖävíbvp XvpÖVr nNÅ N ltnBçVä BLBävíRVírP: AÖävíBbBtvírxP 
dP ÖvçáJêrN nJLV nJç VçBívíròrJçP áBpJXJX:

 AÖävíbvp xBïBrVtJçP AÖävíBbBtvírxVr nNÅ Jr, Jí Br nJLV ävíBb N rBJí nJç ZjlnäBròP$ 
FVärBXví fBnBç ÖZBXP Jí tVäBdP: Ñ. EVçòVr BçTNòrJçP DrBí xJr dvçÖrêrJç VçJrê BpTnNBdBrvíRVírP: 
Arvrò nrBpvír ÖdLDvíròrJç Jr, vçváfJäJí dví FBr pBíVäJrBdBr Jí ïvïvZvíRVír xvírJêvj AÖävíbvp 
dvjnNr: 

 cBçHB# AÖävíBbBtvírxP bBpçN bBpç, Jí zVäV äJÖrJÖ AÖävíbvp ïçdBFvçbBdBr bçBFçVr 
VçBdBrBêvínP, vçvá Br òJLV pBpärBb N Vç ÖNçP: KVrò lBrxrBXví, Vç rdBçBFVçr ví dBnòP 
FVärBXví fBnBç zNäò vírVÖ Vç YöÖòVr: Arvç nBÖVr ZvçfçHBbJXvá Jí Brvç ävíBb zBävíNçrJçP 

FvçbBHçJXvá N vç dçrBrò lBrxrBX nJç AçBçVxP: mVBpr BpÖ dJçzvá N vç dçrBrò vírJrBX 
ÑBjnvÖJçFvíVr ïvçhBÉvíRVírP Jí pBpäBçBçJX. «ñví fçBnBrrJçH ïräÉJêV....: âJÖBp RN 

BnNr dBäBçJXvíRVír áBZlBr vírV, nVrxHJÉ òví zBävíVçBrH xBïBLBrê PrHBçhBd 
N» – ÑBjn. 119. 94-96: 

«ñví dBrvrrJçváH zVäV víç
BZBrBn, 

ví òví YöÖòH zVäV xnvÉrB
n»

– ÑBjn. 119. 16:

oAiQAcAq cIAqñU EAiâqUñO
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