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Ս.	ԾՆՆԴԵԱՆ	ՊԱՏԳԱՄ 
Գերաշնորհ	Տ.	Վահան	Եպիսկոպոս	Յովհաննէսեան	

Ֆրանսայի	Թեմի	Առաջնորդ	եւ	Արեւմտեան	Եւրոպայի	
Հայրապետական	Պատուիրակ	

	
Քանի մը օրէն պիտի տօնակատարենք Նոր Տարին եւ Ս. Ծնունդը։ Երբ կը հաշուենք 

տարուան վերջին օրերը այս տօնական օրերու սպասումով, մեր սրտերն ու մտքերը անգամ 
մը եւս մեզ կը տանին դէպի Բեթղեհեմի մսուրը, ուր ծնաւ մեր Տէրը եւ Փրկիչը Յիսուս 
Քրիստոս։ Աստուած մարդացաւ որպէսզի մեզի հետ յարաբերութեան մէջ մտնէ եւ մեզ 
վերստին հրաւիրէ դէպի ուրախութեան, խաղաղութեան եւ սրբութեան յաւիտենական 
կեանք։ Ս. Ծննդեան պատգամը՝ «խաղաղութիւն աշխարհի», եկեղեցիներու զանգերու 
ընդմէջէն ինչպէս նաեւ փողոցներու եւ  վաճառատուներու մէջ անգամ մը եւս մեր 
սրտերուն կը հասնի։ Ամէն կողմ կարելի է զայն զգալ, նոյնիսկ երբ բառերը բացակայ են։ 

2017 տարիներ առաջ մանուկ մը ծնաւ, անտուն, մսուրի մէջ, որովհետեւ ոչ ոք ուզեց 
ընդունիլ դուրսէն եկած եւ օտար մնացած ընտանիք մը։ Յղի կին մը իր ամուսինով 
օտարութեան մէջ չէր կրցած սէր եւ հոգածութիւն գտնել ծննդաբերելու համար իրենց մանուկը։ 
Հետեւաբար մեր Փրկիչը ծնաւ ցուրտ մսուրի մը մէջ ձմրան գիշեր մը, Բեթղեհէմի ծայրամասը։ 
Ինչքան տխուր եւ դաժան կրնայ ըլլալ մարդկային անտարբերութիւնը երբեմն, 
անձնասիրաբար կեդրոնանալով մարդու անձնական անմիջական կարիքներուն վրայ միայն։ 

Բայց հակառակ տեղացիներէ շատերու անտարբերութեան, երեք իմաստուն մոգեր 
փնտռեցին եւ գտան նորածին մանուկը մսուրին մէջ եւ յարգանք մատուցին անոր, 
որովհետեւ գիտէին որ միայն Անոր միջոցով պիտի կարողանային խաղաղութիւնը գտնել 
երկրի վրայ եւ վայելել յաւիտենական ուրախութիւնը։ Իրենց իմաստութեամբ անոնք 
չենթարկուեցան օրուան քաղաքական ուժերու առաջարկներուն եւ պահանջքներուն, երբ 
այս ուժերը փորձեցին շեղել այս իմաստուն մոգերը ճշմարտութեան ճամբայէն եւ 
իրականութիւնները կեղծել իրենց անձնական շահին համար։ Ասոր համար է որ Սուրբ 
Գիրքը այս մարդիկը կը կոչէ իմաստուն մոգեր։ Անոնք ի վերջոյ գտան Յիսուսը եւ 
յարգանք ու պատիւ մատուցին, այնպէս ինչպէս պիտի ընէին արքայից արքային։ 

2017 տարի ետք դարձեալ հազարաւոր մանուկներ կան որոնք կը ծնին անտուն, 
ընտանիքներ տեղահան կ՚ըլլան իրենց պապենական տուներէն, անմեղ մարդիկ կը 
սպաննուին կամ գերի կը դառնան, աշխարհի մեծ ուժերու շահերուն զոհ դառնալով։ 
Ակներեւ է որ տակաւին շատեր կան որոնք չեն լսած, չեն հասկցած կամ չեն ընդունած Ս. 
Ծննդեան խաղաղութեան պատգամը։ Այս օր երբ մեր շուրջը կը նայինք, աշխարհի մէջ կը 
գտնենք բազմաթիւ վայրեր, ուր մարդիկ յուսահատ կերպով ծարաւը ունին Քրիստոսի 
խաղաղութեան։ Այսօր մեր քոյրերէն եւ եղբայրներէն շատեր Սուրիոյ, Իրաքի եւ Եգիպտոսի 
մէջ կորսնցուցած են իրենց տուները, գաղթական դարձած են, եւ ոմանք նոյնիսկ 
նահատակուած են իրենց տուներուն եւ եկեղեցիներուն մէջ։ Բանակներ եւ վարձու զօրքեր 
կը կոտորեն անմեղ քաղաքացիներու տուները, գործատեղիները, վաճառատուներն ու 
վարժարանները. Եւ աշխարհի պետութիւնները կարծես հեռուէն անտարբեր կը դիտեն։ 
Յայտնապէս բոլորը չէ որ լսած կամ ընդունած են խաղաղութեան պատգամը։ 
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Սակայն վստահ եմ որ մեր շուրջը բազմաթիւ իմաստուն մարդիկ տակաւին կան որ 
կը շարունակեն փնտռել խաղաղութիւնը՝ մսուրի մէջ ծնած Թագաւորի պատգամը, եւ որ 
հակառակ ճամբուն վրայ ցցուող սարսափելի դժուարութիւններուն, կը շարունակեն 
իրենց ճամբորդութիւնը հետապնդելու համար ճշմարտութիւնը եւ հասնելու համար 
իրենց նպատակին՝ Քրիստոսի խաղաղութեան, սիրոյ եւ յաւիտենականութեան։ 

Մենք՝ հայերս շատ լաւ գիտենք ինչ կը նշանակէ անտուն ծնիլ, գաղթականի կեանք 
ունենալ,  ապրիլ դառնութիւնն ու ցաւը պապենական տուներէն տեղահան ըլլալու եւ մեր 
եկեղեցիներն ու ինչքերը կործանուած տեսնելու։ Մեր պատմութիւնը լեցուն է մեր 
ժողովուրդին դէմ գործուած այսպիսի սարսափելի ու ծայրայեղ արարքներով։ Սակայն 
որպէս ազգ, եւ հակառակ մեր դիմագրաւած դժուարութիւններուն, մենք շարունակեցինք 
մեր ընթացքը փնտռելով ճշմարտութեան ճանապարհը եւ պայքարելով ճշմարտութեան եւ 
կառուցողական արժէքներու համար։ Մենք յարութիւն առած ենք Աւարայրի մոխիրներէն, 
բազմաթիւ օտար ներխուժումներէն, Ցեղասպանութենէն, Խորհրդային տիրապետութենէն 
եւ Արցախի պարտադրուած պատերազմէն։ Արդարեւ, Քրիստոսի Ծնունդի հրաշքին նման, 
որպէս ազգ վերստին ծնունդ տուինք հզօր հանրապետութեան եւ Եկեղեցիին։ 

Մենք ականատեսն ենք այսօր նոյն կացութեան։ Մենք այսօր կը տեսնենք 
արդիւնքները մեր շուրջը Քրիստոսի խաղաղութեան բացակայութեան, Մուսուլի, Հալէպի, 
Գահիրէի, Փարիզի, Պերլինի, Նիսի եւ այլ վայրերու մէջ, ամբողջ աշխարհի տարածքին։ 
Հակառակ այս բոլորին, մենք վճռած են հետեւիլ իմաստուն մոգերուն եւ փնտռել 
Քրիստոսը, աղբիւրը խաղաղութեան եւ երջանկութեան։  

Քրիստոսի ծննդեան պատգամը պիտի շարունակէ արձագանգել դարէ դար, 
եկեղեցւոյ զանգերը պիտի ղօղանջեն, շարականները պիտի երգուին, փողոցները պիտի 
զարդարուին եւ ժողովուրդը պիտի շարունակէ տօնել։ Փառք Աստուծոյ, պիտի 
շարունակեն գոյութիւն ունենալ իմաստուն մարդիկ որոնք պիտի շարունակեն փնտռել 
ճշմարտութիւնը եւ վկան հանդիսանալ ճշմարտութեան Աւետարանին։ 

Քրիստոս ծնաւ, Աստուած մարդացաւ մարդուն համար, որպէսզի քանդէ 
կապանքները ցաւի, ատելութեան, թշնամութեան եւ մահուան եւ որպէսզի մարդը դառնայ 
յաւիտենական, Աստուծոյ նման։ 

Ս. Ծննդեան ոգին ձեզի հետ ըլլայ այսօր եւ ամբողջ նոր տարուան ընթացքին։ 
 
 
 

Վահան Եպս. Յովհաննէսեան 
Առաջնորդ Ֆրանսայի Թեմի  

Եւ Հայրապետական Պատուիրակ  
Արեւմտեան Եւրոպայի 

 
 
 
Փարիզ, 24 Դեկտեմբեր 2016 

 
	


