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26 ՀՈԳԻ ՄԿՐՏՈՒԵՑԱՆ ԱԼՊԻԻ ՄԷՋ  
 

Շաբաթ 4 Յունիսին 26 հայեր մկրտուեցան Ալպիի հոյակապ Մայր Տաճարին մէջ։ Հոն ուր հայկական աճող համայնք կայ, այնտեղ պէտք է 
ծուխ ստեղծել, այս է առաքելութիւնն ու ծրագիրը Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի եւ Ֆրանսայի Թեմի։ Այս նպատակով Առաջնորդ 
Սրբազանը 3 եւ 4 Յունիսին այցելեց Ալպիի հայկական համայնքին, ուր դասախօսութիւն մը տուաւ մկրտութեան սուրբգրական 
արմատներուն մասին, խօսելով նաեւ մեր զաւակները մկրտելու կարեւորութեան մասին։ Ան նաեւ բացատրութիւններ տուաւ 
չափահասներու մկրտութեան մասին։ Աւելի քան հարիւր հոգի ներկայ էին դասախօսութեան, անոնց մէջ էին նաեւ չափահաս 
մկրտուողները եւ այն ծնողները որոնց զաւակները պիտի մկրտուէին։ Դասախօսութեան յաջորդեց հիւրասիրութիւն։ 4 Յունիսին 26 հայեր 
իրենց ծնողներով, զաւակներով եւ բաեկամներով Ալպիի հոյակապ Մայր Տաճարի մուտքին կը սպասէին Սրբազան Հօր ժամանման, իրենց 
մկրտութեան համար։ Սրբազանը կարճ բացատրութիւններ տուաւ մկրտութեան ծէսի մասին, ապա ժամը 11-ին սկսաւ արարողութիւնը 
եկեղեցւոյ մուտքին հրաժարիմքի եւ հաւատամքի արտասանութեամբ, որմէ ետք յառաջացան մինչեւ դաս, ուր Սրբազանը  հարցուց  թէ  
մկրտուողները  ի՞նչ  կը խնդրեն,  բոլորը  միաբերան  պատասխանեցին՝  «Հաւատք, յոյս, սէր եւ մկրտութիւն»։  Ապա  իւրաքանչիւրը  մօտեցաւ 

Սրբազանին որպէսզի մկրտուի։ Մկրտութենէն անմիջապէս ետք Սրբազան Հայրը կատարեց դրոշմը հայոց սուրբ 
միւռոնով, ապա բոլորը միասին յառաջացան դէպի խորան, ընծայման եւ երկրպագութեան համար։ Մեր 
շնորհակալութիւնները կը յայտնենք Տիկին Զեփիւռ Թասլաքեանին, որ կազմակերպեց Առաջնորդ Սրբազանի այս 
այցելութիւնը եւ հաւաքական մկրտութիւնը։ Շնորհակալութիւն նաեւ Տէր եւ Տիկ. Ռազմիկ Յովհաննէսեաններուն, որոնք 
իրենց տան մէջ հիւրընկալեցին Սրբազան Հայրն ու իր օգնականը՝ Պետրոս Չիլչիլեանը։ Կիրակի 5 Յունիսին Առաջնորդ 
Սրբազանը մեկնեցաւ Թուլուզ, հանդիպում ունենալու համար Թուլուզի եւ շրջակայ քաղաքներու հայկական 
համայնքներու ներկայացուցիչներուն հետ, խորհրդակցելու համար այդ շրջանին մէջ հայկական համայնքները 
ծխական կառոյցի մէջ համախմբելու կարելիութիւններու մասին։ Աւելի քան երեք ժամ տեւած շինիչ խօսակցութիւններէ 
ետք ներկաները վճռակամութիւն յայտնեցին իր լրումին հասցնելու ծուխի ստեղծման ծրագիրը։ Շնորհակալութիւն 
Պրն. Ստեփան Գոճայեանին այս ժողովի կազմակերպման համար։ 

  

ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ  ԵՒ  ՇՐՋԱՊՏՈՅՏ  ԴԷՊԻ  ԼԻԲԱՆԱՆ   
Բարձր հովանաւորութեամբ եւ մասնակցութեամբ Ֆրանսայի Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի, 
կազմակերպութեամբ Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր Եկեղեցւոյ Տիկնանց Յանձնախումբի, տեղի կ՚ունենայ 22-29 Հոկտեմբեր 2016-ին։ 
Ծախսերու մասնակցութիւն՝ 1325 եւրօ, անհատական սենեակ՝ յաւելեալ 300 €. Այս սակը կը ներառնէ Փարիզ-Պէյրութ-Փարիզ ուղիղ թռիչք 
Air France-ով, 4 աստղանի պանդոկ, նախաճաշ, օթոքարով պտոյտներ, այցելութիւններ՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարան՝ Անթիլիաս, 
ընդունելութիւն Վեհափառ Հայրապետի կողմէ, պտոյտ Համրայի շուկայ, Ռաուշէի քոռնիշ եւ ժայռ, Պիպլոսի բերդ, Ժըիթայի քարայր, 
Հարիսա, Զմմառի վանք, Շարպէլի վանք, ինչպէս նաեւ անձնակազմի նուէրներ, կեցութեան եւ օդակայանի տուրքեր եւ ապահովագրութիւն։ 
Արձանագրութեան պայմանաժամ՝ մինչեւ 10 Օգոստոս 2016։ Արձանագրութեան պահուն պէտք է փոխանցել 500 € մասնավճար։ Վճարումի 
ամբողջական փոխանցում՝ մինչեւ 15 Սեպտեմբեր 2016։ ԿԱՐԵՒՈՐ.- Անցագրերը ի զօրու պէտք է ըլլան 6 ամիս վերադարձի թուականէն 
սկսեալ։ ՅԱՒԵԼԵԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ հեռաձայնել Տիկնանց Յանձնախումբին՝ 06 15 02 76 84, կամ Առաջնորդի Գրասենեակ՝ 
01 43 59 67 03։ Դէպի Երուսաղէմ կազմակերպուած ուխտակնացութիւնը դիտելու համար սեղմել այստեղ։  

ՄԱՐՍԷՅԻ  ՀԱՅ  ՄՇԱԿՈՅԹԻ  ՏԱՆ  40-ԱՄԵԱԿԸ   
 

Շաբաթ 21 Մայիսին Թեմակալ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան այցելեց Մարսէյ։ Երեկոյեան ան ներկայ եղաւ Հայ 
Երիտասարդութեան եւ Մշակոյթի Տան (MAJC) հիմնադրութեան 40-րդ տարեդարձի տօնակատարութեան։ Պրն. Կարօ Յովսէփեանի 
բարիգալստեան խօսքէն ետք կարճ տեսաներիզ մը ցուցադրուեցաւ, ուր կը ներկայացուէր Մշակոյթի Տան պատմականը։ Ապա Տան 
պատմութեան եւ կարեւորութեան մասին արտայայտուելու համար ան հրաւիրեց երեկոյի պատուոյ նախագահ Պրն. Հրանդ Ճիրճիրեանը, որու 
հայրը եղած էր կեդրոնի հիմնադիր անդամ։ Յաջորդեց երաժշտական յայտագիր մը, ուր Գէորգ Պոզուեանի դաշնակի ընկերակցութեամբ Լեւոն 
Մինասեան դուդուկի գեղեցիկ կտորներ նուագեց։ Ապա բեմ հրաւիրուեցաւ Մխիթարեան Միաբանութեան անդամ Հ. Յարութիւն Վրդ. Պզտիկեան 
խօսելու համար կեդրոնի աշխատանքներուն մէջ իր երկար տարիներու փորձառութեան եւ ներդրումին մասին։ Եզրափակիչ խօսքով Վահան 
Սրբազան իր շնորհաւորութիւնները յայտնեց այս կարեւոր կեդրոնի ստեղծման տարեդարձին առթիւ, յարգանք մատուցեց հիմնադիրներուն եւ 
կոչ ուղղեց ներկաներուն գործօն կերպով մասնակցելու եւ թիկունք կանգնելու այս եւ նման հաստատութիւններու։ Ընթրիքին ներկայ էին 
Հայաստանի հիւպատոս Տէր եւ Տիկին Լալայեաններ, Մարսէյի մէջ ծառայող հոգեւոր հովիւներ, Մարսէյի հայկական կազմակերպութիւններու 
ներկայացուցիչներ, որոնց կարգին նաեւ Սէն Լուի Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Տ. Կոմիտաս Քհնյ. Տիգրանեան, Մարսէյի հայկական 
կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ, Տէր եւ Տիկ. Փիեռ եւ Ռոզի Ղազարեան եւ Պրն. Յակոբ Շողամեան։.     

 ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ  ՍԷՆ  ԼՈՒԻ  Ս .  ԳԷՈՐԳ  ԵԿԵՂԵՑԻ   

Ընդառաջելով Մարսէյի Սէն Լու շրջանի Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Տ. Կոմիտաս Քհնյ. Տիգրանեանի եւ Ծխական Խորհուրդի 
հրաւէրին, Թեմակալ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան իր անդրանիկ հովուական այցելութիւնը տուաւ Մարսէյի այս ծուխին։ 
Կայարանին մէջ Սրբազան Հայրը դիմաւորուեցաւ Տ. Կոմիտաս Քահանայի եւ Ծխական Խորհուրդի անդամներու կողմէ։ Երեկոյեան ան 
մասնակցեցաւ Հայ Մշակոյթի Տան հիմնադրութեան 40-րդ տարեդարձի հանդիսութեան եւ ընթրիքին։ Կիրակի առաւօտ Առաջնորդ Սրբազանը 
պատարագ մատուցեց, հաղորդութիւն բաշխեց եւ քարոզեց։ Յետմիջօրէին մասնակցեցաւ Ծխական Խորհուրդի կողմէ իրեն ի պատիւ տրուած 
ճաշին, ուր շնորհակալութիւն յայտնեց այս այցելութեան կազմակերպման եւ ծուխի պատասխանատուներու կողմէ տարուած 
աշխատանքներուն համար։ Սրբազանը առիթ ունեցաւ հանդիպում ունենալու եւ զրուցելու հոգեւոր հովիւ Տ. Կոմիտաս Քահանային հետ, 
ծուխի եւ թեմի գործերու մասին։ 

 ԻՍԼԱՄՈՒԹԵԱՆ  ՄԱՍԻՆ  ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ   

 
Իսի Լէ Մուլինոյի Ս. Մարիամ Աստուածածին եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւն ու Ծխական Խորհուրդը հրաւիրած են Գերշ. Տ. Վահան Եպս. 
Յովհաննէսեանը իսլամութեան մասին դասախօսութիւն մը տալու, «Իսլամութիւնը եւ անոր ըմբռնումը քրիստոնէութեան մասին» նիւթով։ 
Սրբազան Հայրը պիտի բացատրէ իսլամութեան աղբիւրները եւ այդ կրօնքի զանազան երեսները, քննութեան պիտի ենթարկէ 
Քրիստոնէութեան ըմբռնումը այդ աղբիւրներու ընդմէջէն եւ անոնց ուսուցումները թէ ինչպէս պէտք է վարուին քրիստոնեաներուն հետ։ 
Դասախօսութիւնը տեղի պիտի ունենայ եկեղեցւոյ սրահին մէջ, պաստառի վրայ ֆրանսերէն բացատրութիւններով։ Յաւելեալ 
տեղեկութիւններու համար դիմել եկեղեցւոյ քարտուղարութեան՝ 01 46 44 28 52 կամ Առաջնորդի Գրասենեակ՝ 
bureauduprimat@diocesearmenien.fr    
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Մեր նախորդ թիւին մէջ տեսանք, որ Հայաստանի մէջ Եկեղեցին հիմնուեցաւ Ս. Թադէոս եւ Ս. Բարթողոմէոս առաքեալներուն կողմէ։ Սկիզբը 
ընդյատակեայ  շարժում մըն էր, որովհետեւ քրիստոնէութիւնը չէր արտօնուած Հայաստանի եւ Հռոմէական Կայսրութեան տարածքին։ 
Առաքեալները իրենց յաջորդները նշանակեցին Հայաստանի Եկեղեցին ղեկավարելու համար։ Պատմութիւնը մեզի կը փոխանցէ 
Առաքեալներուն յաջորդած եպիսկոպոսներու ցանկ մը։ Նկատի ունենալով որ Եկեղեցին կը հալածուէր, շատ քիչ բան գիտենք անոր 
ղեկավարման կառոյցի կամ առաքելութեան մասին։ Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի կողմէ Տրդատ թագաւորի քրիստոնէութեան դարձէն ետք՝ 301 
թուականին, Հայաստանը կը դառնայ առաջին երկիրը որ պետական կրօնք կը հռչակէ քրիստոնէութիւնը (պետութեան եւ եկեղեցւոյ միացումը) 
եւ այսպիսով նոր շունչ մը կը ստանայ եկեղեցին Հայաստանի մէջ։ Ըստ պատմագիր Ագաթանգեղոսի, չորս միլիոն հայեր 7 օրուան մէջ կը 
մկրտուին Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի կողմէ։ Ան իր գործունէութեան ընթացքին 12 եպիսկոպոսներ կը ձեռնադրէ, որոնք հեթանոս քուրմերու 
զաւակներ էին։ Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի շրջանի աւարտին Հայաստանի մէջ կային 400 եպիսկոպոսներ եւ անհաշիւ քահանաներ։ Հայ Եկեղեցւոյ 
առաջին գիրքերը եղած են ասորերէն կամ յունարէն, որովհետեւ հայերը տակաւին այբուբեն չունէին։ Աստուածաշունչը ասորերէնով կամ 
յունարէնով կը կարդացուէր եւ ապա բերանացի կը թարգմանուէր հայերէնի։ Ծիսակատարութիւնը կը կատարուէր ըստ ասորական եւ 
յունական եկեղեցւոյ Եդեսիոյ, Կեսարիոյ կամ Արեւելքի Եկեղեցւոյ աւանդութեան։ 

 
 
  
 


