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Ս .  ՅԱԿՈԲԻ  ՏՕՆԸ  ԼԻՈՆԻ  ՄԷՋ  

Կիրակի 13 Դեկտեմբերին Լիոնի Ս. Յակոբ Մայր եկեղեցին տօնեց իր անուանակոչութեան 
տօնը։ Այս առթիւ պատարագեց եւ քարոզեց Ֆրանսայի թեմակալ առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան 
Եպս. Յովհաննէսեան, առընթերակայ ունենալով հոգեւոր հովիւ Տ. Իսահակ Ա. Քհնյ. Հէքիմեանը։ 
Պատարագէն ետք տեղի ունեցաւ ճաշկերոյթ, որու ընթացքին գեղարուեստական յայտագրով 
հանդէս եկան եկեղեցւոյ կից դպրոցի աշակերտները եւ երիտասարդները։ Ծխական Խորհուրդի 
ատենապետ Պրն. Ժան-Ժաք Օսմանճեան ներկայացուց իրենց հրատարակած պատարագի նոր 
գիրքը, որ կը պարունակէր գրաբար բնագիրը, ներառեալ՝ պատարագիչի ծածուկ աղօթքներու 
բաժինը, ֆրանսերէն թարգմանութեամբ։ Գիրքը կը սկսի գեղեցիկ ներածականով մը։ Ստանալու 
համար դիմել Լիոնի Ս. Յակոբ Մայր եկեղեցւոյ գրասենեակ՝ 04 78 60 47 18։ Նախորդ օրը 
երեկոյեան Սրբազան Հայրը առիթ ունեցած էր հանդիպելու Ծխական Խորհուրդի անդամներուն 
հետ, ժողովական ընթրիքի շուրջ, ուր քննարկուեցան ծուխի գործունէութեան եւ ծրագիրներուն, 
ինչպէս նաեւ Ֆրանսայի թեմի զօրացման վերաբերող հարցեր։ 
 

ԱՄՍԹԵՐՏԱՄԻ  ՀԱՅԿԱԿԱՆ  ՀԱՄԱՅՆՔԸ  

Վահան Եպս. Յովհաննէսեան որպէս Արեւմտեան Եւրոպայի Հայրապետական 
Պատուիրակ 28-30 Նոյեմբեր 2015-ին այցելեց Ամսթերտամ։ Շաբաթ 28 Նոյեմբերին 
Սրբազանը հանդիպումներ ունեցաւ Ամսթերտամի Ծխական Խորհուրդի անդամներու,  
Հոլանտայի մէջ ծառայող հոգեւորականներու, ինչպէս նաեւ Ամսթերտամի եկեղեցւոյ 
սարկաւագներու եւ խորանի ծառայողներու հետ։ Ան լսեց անոնց խնդրիրները եւ 
շնորհակալութիւն յայտնեց անոնց նուիրեալ ծառայութեան համար։ Երեկոյեան Սրբազան 
Հայրը ժողով ունեցաւ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Հոլանտայի բոլոր ծուխերու 
ներկայացուցիչներուն հետ, քննարկելով Հայրապետական Պատուիրակի Փոխանորդի 
հարցը եւ Հոլանտայի թեմի ստեղծման աշխատանքներու ընթացքը։ Ժողովի 
մասնակիցները որոշեցին ընդունիլ Հոգշ. Տ. Առէն Վրդ. Շահինեանը որպէս Արեւմտեան 
Եւրոպայի Պատուիրակի Փոխանորդ Հոլանտայի մէջ։ Կիրակի 29 Նոյեմբերին Սրբազան 
Հայրը պատարագեց Ամսթերտամի Ս. Հոգի եկեղեցւոյ մէջ, եկեղեցւոյ օծման տարեդարձին 
առթիւ, ապա այցելեց հայկական դպրոց։ Երեկոյեան տեղի ունեցաւ ընթրիք։ 
 
Ս .  ԾՆՈՒՆԴ  –  25 ԴԵԿՏԵՄԲԵ՞Ր  ԹԷ  6  ՅՈՒՆՈՒԱՐ  

Յիսուսի ծննդեան օրը Աստուածաշունչի մէջ ոչ մէկ տեղ նշուած է։ Առաջին 
քրիստոնեաները կը նշէին 6 Յունուարին, Աստուածայայտնութեան տօնին, որ իր 
մէջ կը պարունակէր Յիսուսի ծնունդն ու մկրտութիւնը։ Աստուածաշունչի պատմած 
այս երկու դէպքերը կը հաստատեն որ Յիսուս Աստուած է եւ Ս. Երրորդութեան մէկ 
դէմքը։ Պատմականօրէն մինչեւ 4-րդ դար քրիստոնեայ բոլոր եկեղեցիները Յիսուսի 
ծնունդը կը տօնէին 6 Յունուարին։ Արեւելքի մէջ այս թուականը փոխադրուեցաւ 25 
Դեկտեմբերին փոխարինելու համար արեւի ծնունդին նուիրուած հեթանոսական 
տօնը, որ այդ թուականին կը տօնուէր։ Հայաստանը չհետեւեցաւ այս 
փոփոխութեան պարզապէս այն պատճառով որ Հայաստանի մէջ այս 
հեթանոսական տօնը չէր տօնուէր։ Այսպիսով հայերը հաւատարիմ մնացին իրենց 
նախնիներու աւանդութեան եւ շարունակեցին Ս. Ծնունդը տօնել Յունուար 6-ին 
մինչեւ այսօր, միացնելով Յիսուսի մկրտութեան։ Այս պատճառով նաեւ նոյն օրը 
ջրօրհնէք կը կատարուի հայկական եկեղեցիներու մէջ։ 
 

ԽՈՐԱՆԻ  ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐՈՒ  ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ  

Լիոնի Ս. Յակոբ Մայր եկեղեցի այցելութեան առթիւ Վահան Եպս. Յովհաննէսեան 
հանդիպում ունեցաւ երկար տարիներէ ի վեր տեղւոյն սուրբ խորանին ծառայող 5 
երիտասարդներու հետ, որոնք արդէն պատրաստութեան համար բազմաթիւ անգամներ 
հանդիպած էին իրենց հոգեւոր հովիւին՝ Տ. Իսահակ Ա. Քհնյ. Հէքիմեանի հետ։ Այս 
հանդիպումը վերջին հանգրուանն էր իրենց դպիր ձեռնադրութեան պատրաստութեան։ 
Հանդիպումէն ետք տեղի ունեցաւ ժամերգութիւն, որու ընթացքին 5 երիտասարդները 
ծունկի եկան դպրութեան ձեռնադրութեան համար։ Սրբազան Հայրը անոնց մազերէն 
փոքրիկ փունջեր կտրեց եւ ձեռքերը անոնց գլուխներուն վրայ դնելով յատուկ աղօթքներով 
անոնց տուաւ դպրութեան աստիճանները, որով անոնք իրաւունք կ՚ունենան եկեղեցւոյ 
դռները բանալու, եկեղեցին մաքրելու, սուրբգրական հատուածներ կարդալու եւ 
հիւանդներու վրայ աղօթելու։ Յաջորդ օրը՝ Կիրակի, Պատարագի սկիզբը,  Տէր Հօր 
առաջարկով 5 դպիրներէն երկուքը ստացան կիսակարկաւագութեան աստիճան, 
այսպիսով իրաւունք ստանալով Պատարագի ընթացքին խնկարկելու եւ սուրբ 
հաղորդութեան գինին ու նշխարը պատրաստելու։ Կը շնորհաւորենք բոլորը։ 
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ԹԵՄԻ  ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ  ՏԱՐԵԿԱՆ  ԺՈՂՈՎ   

Առաջնորդի Գրասենեակը ուրախութեամբ կը յայտարարէ, որ Հայ Եկեղեցւոյ Ֆրանսայի թեմի 
երիտասարդաց համագումարը տեղի պիտի ունենայ 6 Փետրուար 2016-ին Լիոնի մէջ, 
ներկայութեամբ Թեմակալ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի եւ ծխատէր 
քահանաներու։ 2015-ի Յունուարին Սրբազան Հայրը շրջաբերականով մը թելադրած եւ քաջալերած 
էր որ հոգեւոր հովիւներն ու ծխական խորհուրդները իրենց ծուխերուն մէջ կազմակերպելու 
երիտասարդական միութեան մասնաճիւղեր։ Իւրաքանչիւր ծխական մասնաճիւղ պիտի ընտրէ իր 
պատգամաւորները մասնակցելու համար Լիոնի մէջ կայանալիք այս թեմական համագումարին։ 
Երիտասարդները պիտի հաւաքուին Առաջնորդ Սրբազանի եւ հոգեւոր հովիւներուն հետ միասին 
մասնակցելու համար հաւաքական աղօթքի պահերու, սուրբգրական սերտողութեան, խոկումի եւ 
երիտասարդութեան առաքելութեան շուրջ քննարկումներու, ինչպէս նաեւ ծրագրելու յառաջիկայ 
ընելիքները։ Միլանի մէջ գումարուած երիտասարդութեան շրջանային ժողովի մասին զեկոյց պիտի 
տրուի ժողովի ընթացքին։ Թեմական երիտասարդական միութեան մասին յաւելեալ 
տեղեկութիւններու մասին դիմել՝ 
 

 

 
 
 

«ՅՈՅՍԻ  ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ  ՄԷՋ  ՁՄԵՌ  ՉԿԱՅ»  
 

Չորեքշաբթի 8 Յունուար 2016-ին ժամը 20-էն սկսեալ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ 
Ֆրանսայի թեմը ձեզ կը հրաւիրէ Առաջնորդարանի «Նուրհան Ֆրէնկեան» սրահը, ուր Էլիզ 
Պօղոսեան մեզի պիտի ներկայացնէ իր մարդասիրական գործունէութիւնը Միջին 
Արեւելքի մէջ եւ իր գիրքը՝ «Յոյսի թագաւորութեան մէջ ձմեռ չկայ»։ « Shennong et Avicenne» 
ընկերակցութեան հիմնադիր Էլիզ Պօղոսեան վճռած է օգնութեան հասնիլ պատերազմի 
զոհ գացող ժողովուրդներու, ասեղնակիտումի շնորհիւ։ Ներկայ ըլլալով Հայաստանի, 
Յորդանանի եւ Իրաքի մէջ, ընկերակցութիւնը դժուար կացութիւններու միշտ օգնութեան 
կը հասնի։ Ջղաբանութեան մասնագիտութեամբ ան երկար տարիներ ուսուցանած է 
Չինաստանի մէջ եւ ապա Վիեթնամի մէջ ուսանած է ասեղնակիտումի միջոցով 
ցաւազրկում, ինչպէս նաեւ թմրամոլներու եւ մանուկներու մօտ ցաւի հոգատարութիւն։ 
Մուտքը ազատ է։ 
 

"

NOUVELLE BREVES… 
• ՃՐԱԳԱԼՈՅՑ  ԵՒ  Ս .  ԾՆՈՒՆԴ :  Ս. Ծնունդի նախորդող՝ Ճրագալոյցի երեկոյեան պատարագի ժամերը 
գիտնալու համար կապ պահեցէք ձեր ծուխի եկեղեցւոյ հետ եւ ուզեցէք արարողութիւններու 
ժամանակացոյցը։ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան Ս. Ծնունդի եւ Աստուածայայտնութեան տօնին 
առթիւ պիտի պատարագէ Ֆրանսայի Թեմի Մայր եկեղեցւոյ մէջ, Փարիզ, Չորեքշաբթի 6 Յունուարին, 
Առաջնորդարանէն թափօրով Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր եկեղեցի առաջնորդուելով ժամը 10-ին։ Տօնական 
օրերու ժամանակացոյցին համար սեղմել այստեղ։ 

• ՍՈՒՐԲ ԳԻՐՔԻ ՍԵՐՏՈՂՈՒԹԵԱՆ ԽՈՒՄԲ։ Սուրբ Գիրքի սերտողութեան խումբը պիտի դադրեցնէ իր 
նիստերը Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդեան գալիք տօներու առիթով։ Յաջորդ հանդիպումը տեղի պիտի ունենայ 
Չորեքշաբթի 13 Յունուարի ժամը 20-ին, Առաջնորդարանի «Նուրհան Ֆրէնկեան» սրահին մէջ։ Բոլորդ 
հրաւիրուած էք մեր յառաջիկայ հանդիպումին։ Աւելի ջերմօրէն հրաւիրուած են անոնք, որոնք կը կարծեն որ 
անաստուած են կամ կը մտածեն որ եկեղեցին որեւէ դեր չունի խաղալիք մեր կեանքին մէջ կամ «յերախայից, 
թերահաւատից, յապաշխարողաց եւ յանմաքրից»։  

 


