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Սիրելի Ժողովուրդ 
Մեծ ուրախութեամբ ձեզի կ՚ուղղեմ 2015-ի տարեվերջին, այս պատգամը Ս. Ծննդեան նախօրեակին, ձեզի 

յղելով առողջութեան, երջանկութեան եւ յաջողութեան լաւագոյն մաղթանքներս։  
Որպէս Ֆրանսայի Թեմի Առաջնորդ եւ Արեւմտեան Եւրոպայի Հայրապետական Պատուիրակ այս 

առաջին տարին շատ յատկանշական էր ինծի համար։ Իմ պաշտօնի ստանձնման առաջին շաբաթներէն սկսեալ 
տեսայ իմ նախորդներուս կատարած հսկայ գործը։ Երախտապարտ եմ Գերշ. Տ. Գիւտ Արք. Նագգաշեանին եւ Գերշ. 
Տ. Նորվան Արք. Զաքարեանին։ Ներկայիս մեր պարտականութիւնն է որպէս ֆրանսահայեր աշխատանք տանիլ 
զորացնելու համար մեր նախնիքներուն մեզի աւանդած եկեղեցւոյ հիմքերը եւ կազմակերպելու համար եւս 
առաւել հզօր Եկեղեցի մը մեր զաւակներուն եւ թոռներուն համար։ Աստուծոյ օրհնութեամբ, եւ Թեմական Խորհուրդի 
եւ Ծխական Խորհուրդներու համագործակցութեամբ, մենք մեր գործունէութիւնը յառաջ պիտի տանինք հետեւելով մեր 
Սուրբ Եկեղեցւոյ կանոններուն եւ կազմակերպելով  նոր ծրագիրներ եւ առաքելութիւններ։ 

Իմ գլխաւոր նպատակներէս մէկը եղած է սերտացնել կապերը ամբողջ Ֆրանսայի հայկական 
համայնքին հետ, եւ այդ նպատակով այցելեցի Մարսէյ, Լիոն, Նիս, Վալանս, Սթրազպուրկ, եւ Ռոման։ 
Զուգահեռաբար, թեմական համացանցային լրատուն (E-Bulltin) սկսաւ լոյս տեսնել իմ առաջնորդութեանս 
սկիզբէն ի վեր։ Քանի մը ամիս ետք Փարիզի մէջ ձեռնարկեցինք Չորեքշաբթի օրերու սուրբգրական 
սերտողութեան շաբաթական հաւագներ։ Մեր ժողովուրդին հետ անմիջական կապ պահելու համար 
ստեղծեցինք Ֆրանսայի Թեմի պաշտօնական կայքէջը՝ www.diocesearmenien.fr։ Նոյն նպատակով Youtube-ի մեր 
բաժինը ստեղծեցինք, պատրաստելով եւ զետեղելով զանազան փոքր լսատեսողական նիւթեր, Ֆրանսայի մէջ 
մեր եկեղեցւոյ գործունէութեան զանազան երեսները ծանօթացնելու համար։ 

Մեր եկեղեցիներուն մէջ մեր հաւատքին հետ կապուած համագումարներ կազմակերպեցինք, յատուկ 
ուշադրութիւն դարձնելով դէպի երիտասարդները, մեր եղբայրներուն՝ ծխատէր հոգեւոր հովիւներուն, 
խորհուրդներով եւ օգնութեամբ։ Անցեալ Յունուարին առաջին անգամ ըլլալով Թեմի երիտասարդներու 
պատկամաւորականներու համագումար տեղի ունեցաւ եւ կեդրոնական վարչութիւն մը ընտրուեցաւ։ Այս տարուայ 
երկօրեայ մեր թեմի հոգեւորական դասի ժողովն ալ շատ յաջող էր եւ պտղաբեր։ 

Նոյնպէս, ամէն ճիգ թափեցինք սերտացնելու համար մեր կապերը քոյր եկեղեցիներու հետ, ըլլան անոնք 
Կաթողիկէ, Ուղղափառ կամ Աւետարանական, փոխադարձ այցելութիւններով կամ միջ-եկեղեցական 
ժողովներու եւ տօնակատարութիւններու մասնակցութեամբ։ Կը յուսանք եկող տարիներուն աւելի զարկ տալ 
այս յարաբեութիւններու զարգացման։  

2015-ը դժբախտաբար զերծ չմնաց փորձութիւններէ եւ մարտահրաւէրներէ։ Իմ պաշտօնավարութեան 
առաջին շաբաթներուն Մարսէյի մեր համայնքը դժուար փորձութենէ մը անցաւ՝ դպրոցական պատանի Միքայէլ 
Ասատուրեանի սպանութեամբ։ Մարսէյլ գացինք  ընտանիքին հետ ըլլալու համար եւ համայնքին հետ 
աջակզելու համար. 7 Յունուարի եւ 13 Նոյեմբերի ահաբեկչական սպանութիւնները ցնցեցին Ֆրանսայի 
ժողովուրդն ու աշխարհը. մենք արձագանգեցինք մխիթարելով եւ աղօթելով։ 

Այս տարի Ս. Էջմիածնի մէջ սրբադասեցինք Հայոց Ցեղասպանութեան նահատակները, 100-րդ 
տարելիցի ոգեկոչումներու ծիրէն ներս։ Այս առթիւ նաեւ նոր միւռոնի օրհնութիւն կատարուեցաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Գարեգին Բ. Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի կողմէ, եւ կոչուեցաւ «Յաղթանակի 
Միւռոն», որու օրհնութեան մասնակցելու պատիւը ունեցայ։ 

Նոր Տարուան եւ Ս. Ծնունդի սեմին, կը շարունակենք մեր աղօթքները Ֆրանսայի, Միջին Արեւելքի եւ 
ամբողջ աշխարհի խաղաղութեան, Հայ Եկեղեցւոյ եւ հայ ժողովուրդի բարգաւաճման համար ի Հայաստան եւ ի 
սփիւռս աշխարհի։ Աստուած օրհնէ եւ զօրացնէ մեր եկեղեցին, Վեհափառ Հայրապետը՝ Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը, մեր 
նուիրապետական աթոռները, Հայաստանի Հանրապետութիւնը իր նախագահով եւ կառավարութեամբ, ինչպէս նաեւ 
Ֆրանսայի Հանրապետութիւնը։ 

Աստուած ձեզ օրհնէ եւ պահէ  հաւատքի եւ խաղաղութեան մէջ։ Շնորհաւոր Նոր Տարի եւ Սուրբ Ծնունդ 
 

Օրհնութեամբ՝ 
 

Վահան Եպս. Յովհաննէսեան 
Առաջնորդ Ֆրանսայի Թեմի 

Հայրապետական Պատուիրակ Արեւմտեան Եւրոպայի 


