
նուէրը մեր թեմի նիւթական կեանքը պիտի ապահովէ եւ իր առաքելութեան մէջ մեր Եկեղեցիին պիտի օգնէ: Ձեր 
նուէրը արժէքաւոր է: Անիկա մեր Եկեղեցւոյ ձեր յարումին ու պատկանելութեան եւ անոր սատարելու ձեր 

մտահոգութեան մասին վկայութիւն մըն է: Եկեղեցին ձեր վրայ կը վստահի: Շնորհակալութիւն եւ Աստուած օրհնէ։ 
 

Օրհնութեամբ 

Վահան Եպս. Յովհաննէսեան 

Ստորեւ կը գտնէք 2019-ի ընթացքին մեր գործունէութեան համառօտ նկարագիրը:  

 

Ա 
                  

         յս կոչի առաջին տողերով, նախ եւ առաջ Տիրոջ շնորհա-

կալութիւն կը յայտնեմ, որ Իր օրհնութեամբ ահաւասիկ կը 
գլորեմ առաջնորդական ծառայութեանս հինգերորդ ամիակը 
որպէս Ֆրանսայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ: 2019-ի Նոյեմբերին 
իմ հինգերորդ տարիս կ'աւարտի: Անցեալ հինգ տարիներու 
ընթացքին առաքելութեանս նպատակակետները եղան՝ 
Եկեղեցին հաւատացեալներուն մօտեցնել, անոր ուսմունքը 
տարածել, երիտասարդութեան սատարել, կանոններու ու 
աւանդութիւններու հիման վրայ եկեղեցւոյ կառավարումը 
ամրապնդել: Հետեւեալ հիմնական իրագործութիւնները 
իրականացան մեր թեմէն ներս թեմիս Քահանայ հայրերու եւ 
Ծխական Խորհուրդներու աջակցութեամբ ինչպէս նաեւ մեր 
ծրագիրներու եւ գործունէութիւններու շնորհիւ: Մեր թեմը դեռ 
մանուկ է, ան մեր ուշադրութեան պէտքն ունի: 2 տարի առաջ 
տօնեցինք անոր 10-ամեակը: Դեռ շատ ընելիքներ կան, եւ ձեր 
մասնակցութեան ու ձեր աջակցութեան շնորհիւ է, որ պիտի 
յաջողինք իրականացնել մեր ծրագիրերը: Մենք կը ցանկանք 
ողջունել ընտրութիւնը Պրն. Սարօ Մարտիրեանին՝ որպէս 
Թեմական Ժողովի Նախագահ, եւ  Պրն. Ռոպէր Ազիլազեանին 
որպէս Թեմական Խորհրդի Նախագահ, ինչպէս նաեւ 
թեմական մարմիններու անդամներու չորրորդ շրջանի 
ընտրութիւնը, որոնք անձնուիրութեամբ  մեր Եկեղեցւոյ կը 
ծառայեն: Սակայն աւելորդ է ըսել, որ ոչ մէկ թեմական 
ծրագիր, առանց ձեր խորհուրդներու եւ ձեր բարոյական ու 
տնտեսական աջակցութեան չէր կրնար եւ չի կրնար 

իրականանալ: Տարուայ այս պահին, երբ քրիստոնէական 
աշխարհը կը պատրաստուի տօնել մեր Տիրոջ եւ Փրկիչի՝ 
Յիսուս Քրիստոսի ծնունդը. մենք կ'ուզենք դիմել ձեր 
առատաձեռնութեան, որպէսզի Ֆրանսայի մէջ մեր Եկեղեցին 
ամրապնդելու  մեր  նպատակներուն  հետամուտ  ըլլանք:  Ձեր 
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ել թեան մէ մե Եկեղեցիին պիտի նէ Ձե
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Ամէն ոք, որ լսած է մեր պատարագը, հիացած է իր գեղեցկ-

ութեամբ, հարստութեամբ եւ հոգեւոր շքեղութեամբ: Ֆրանսայի 
թեմին մէջ, մեր հոգեւորականներու եւ սարկաւագներու հետ 
պարբերական հանդիպումներու միջոցով, եւ այդ նպատակով 
պատրաստուած հրատարակութիւններու օգնութեամբ, մենք մեր 
պատարագը մեր դպիրներուն ու հաւատացեալներուն շարունա-

կեցինք բացատրել: Ըստ մեր եկեղեցւոյ կանոննէրուն տարուայ 
ընթացքին, կիրակի օրերը՝ գիշերային եւ առաւօտեան հայկական 
ժամերգութիւններ կը կատարուին, իսկ Մեծ Պահքի օրերուն՝ 
արեւագալի ժամերգութիւններ տեղի կ'ունենան: Ինչպէ՞ս կրնանք 
մոռանալ մտախոհութեան աղօթքները ու հոգեպարար շարա-

կանները, որոնք մենքառաջնորդեցինք  2019-ի Պահքի ընթացքին: 
Հաւատացեալներու արարողութիւններու մասնակցութիւնը եւ 
դպիրներու զարգացումը ապահովելու նպատակով պրակներ 
հրատարակուեցան: Այս գրքոյկներէն ոմանք կը պարունակեն մեր 
ավանդական աղօթքներու ֆրանսերէն թարգմանութիւնները, իսկ 
միւսները գրաբար հայերէն եւ ֆրանսերէն գրութիւններ կողք 
կողքի կը ներկայացնեն: Մեր վերջին հրատարակութիւններէն 
ոմանք կ'ընդգրկեն երաժշտական նոթագրութիւնը մեր շարական-

ներուն: Ծառայութեանս առաջին ամիսներէն ի վեր, ես սար-

կաւագներու ուսուցման ծրագրի կարեւորութիւնը շեշտեցի եւ մեծ 
աշխատանք կատարուեցաւ: 
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Ֆրանսայի Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ երիտասարդական
միութիւնը մրցանիշային իրագործումներով իր 4-րդ տարին 
թեւակոխեց: Այս միութիւնը, Վահան Սրբազանի նախաձեռնութ-

եամբ, Եկեղեցւոյ շուրջ հաւաքուածխումբ մը երիտասարդ հայերու
կողմէ հիմնուած է: Միութեան շրջանային հաւաքները, որոնք 
մինչեւ այսօր Տէսինի, Լիոնի, Մարսիլիոյ, Փարիզի եւ Վալանսի մէջ 
տեղի ունեցան, շատ արդիւնաւէտ հանդիպումներ եղան, ուր մեր
երիտասարդները իրարու հանդիպեցան ու համատեղ աշխատելու 
ծրագրեր ստեղծեցին: Նոյնիսկ այդ հանդիպումները ամուսնութ-

իւններու ալ պատճառ եղան: Միութիւնը իր կանոնադրութիւնը
ունի եւ կ'ընտրէ իր վարչութիւնը, որ կ'աշխատի Առաջնորդի հետ, 
խորհրդակցելով երիտասարդութեան ազգային եւ միջազգային 
ծրագրերու շուրջ: Երիտասարդական միութեան յաջողած ծրագ-

րերէն ոմանք են՝ Սուրբ Ծննդեան երգերը, տարեցներու Զատկուայ 
զամբիւղներու բաժանումը, եւ ցեղասպանութեան նահատակների 
յիշատակը յաւերժացնող արեան նուիրատւութեան արշաւը: Բացի 
վերը նշուածներէն, մեր երիտասար-դութիւնը ծխական բազմաթիւ 
ծրագրերու մէջ աշխոյժ գործունէութիւնն կը ծաւալէ. ինչպէս՝ 
Աստուածաշունչի ուսումնասիրութիւնը, թեմի հայկական
տարեկան փառատօնը, կիրակնօրեայ խորանի սպասարկումը եւ 
տեղական ծխական խորհուրդներու մասնակցութիւնը:!
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Վահան Սրբազան տարին մէկ կամ երկու անգամ առնուազն կը 
ջանայ այցելել Ֆրանսայի բոլոր ծուխերը՝ իրենց քահանաներուն, 
ծխական խորհուրդի անդամներուն եւ ժողովուրդին հանդիպելու 
նպտակով: Համացանցը ուրիշ միջոց մըն է որ նոյն նպատակին կը 

ծառայէ՝ Եկեղեցին իր հաւատացեալներուն մօտեցնելու: Մենք 
ստեղծեցինք եկեղեցական համացանցային կայք, ուր մեր 
Եկեղեցւոյ եւ թեմի պատմութեան, մեր հաւատքի, ինչպէս նաեւ մեր 
թեմի գործունէութեան վերաբերեալ անընդհատ նորոգուող տեղե-

կատուութիւններ կան: Առաջին անգամ ըլլալով համացանցային 
հասցէներու ցանկ մը կազմեցինք՝ Ֆրանսայի տարածքին տարած-

ուած աւելի քան 5000 ընտանիքներու կապի մանրամասնութ-

իւններով: Մենք հպարտ ենք մեր ելեկտրոնային տեղեկագիրով, որ 
Առաջնորդի գրասենեակի կողմէ կը տպագրուի: Այս տեղեկագիրը 
Առաջնորդարանի գործունէութեան ինչպէս նաեւ թեմական ծրա-

գրերու մասին այժմէական տեղեկատուութիւն կը պարունակէ: 
Մեր Մայր Եկեղեցւոյ կիրակնօրեայ տեղեկագիրը, նոյնպէս միջոց 
մըն է, որպէսզի Առաջնորդը եւ թեմական խորհուրդը կապի մէջ 
ըլլան մեր հաւատացեալներուն հետ: Պէտք չէ մոռնալ մեր 
Դիմագիրքի էջը եւ youtube-ի մէջ հրապարակուած տեսահոլով-

ակները: Վերջապես, մեր Առաջնորդի եւ մեր հոգևորականութեան 
դէպի տուներ կատարած այցերը, հաւատացեալներու հետ 
շփուելու արդիւնաւէտ միջոցներ են: 
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Հայ եկեղեցին դարեր շարունակ բոլոր աշխարհի մէջ 

ցրուած մեր ազգին միասնութեան խորհրդանիշը եղած է: 

Ան մեր հոգևոր եւ մշակութային արժեգներու 
աւանդապահն ու երաշխաւորն է: Հետեւաբար շատ 

կարևոր է տարածել ու խթանել մեր եկեղեցւոյ այս 

երեւոյթներն ու կերպարանքներն ալ եւս: Այս պատմա-

կան իրողութիւնէն ներշնչուած, մենք  շարունակեցինք 

մշակութային, գեղարուեստական եւ ընկերային 

նիւթերու շուրջ դասախօսութիւններ ինչպէս նաեւ նոր 

ծրագրեր առաջարկել ու ստեղծել: Եկեղեցւոյ դերը 

հասարակութեան մէջ ամրապնդող ուրիշ մէկ 

գործունէութիւն մըն ալ Փարիզի մեր շատ յաջող 

հայկական փառատօնն է: Այս տարի, արդէն երկրորդ 

տարին է որ թեմը հայկական փառատօն կազմակերպեց: 

Մայր եկեղեցւոյ դիմացի Jean-Goujon փողոցը ինքնաշար-

ժերու երթեւեկի արգիլելով, բազմաթիւ տաղաւարներով, 

հայկական խոհանոցով, երգող եւ պարողներու 
խումբերով, Մայր Տաճարի մէջ անվճար հոգեւոր 

համերգով, եկեղեցւոյ թաղը հայկական փոքր գիւղի մը 

վերածուեցաւ: Այս տարի եւս Հայ Առաքելական Եկեղե-

ցին 1915-ի ցեղասպանութիւնը ոգեկոչող եւ Ֆրանսայի 

հանրութիւնը տեղեկացնող ծրագրերու շարունակեց 

ազդու կերպով մասնակցիլ: 
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Անցեալ հինգ տարիներու ընթացքին մեր թեմական 
առաքելութեան ուժեղ շեշտերէն մէկը կրօնական 
կրթութիւնը եղաւ: Այս գործունէութիւնը կ՚իրականայ 
մասամբ Աստուածաշունչի սերտողութեան խմբերու եւ 
հոգեւորականներու դասախօցութիւններու միջոցով։ Այս 
դասախօսութիւններէն, փոքր դասընթացքներէն եւ 
Աստուածաշունչի սերտողութեան նիստերէն շատերը 
համացանցով ուղիղ կը հեռարձակուին, այսպէսով  շատ 
աւելի մեծ լսարանի մը համար հասանելի կը դառնան: 
Կիրակնօրեայ քարոզը եւ օրուայ Աստուածաշունչի 
ընթերցանութեան իմաստը պարզելը, մեր թեմին մէջ 
կրթական արդիւնաւէտ ուրիշ միջոց մըն է: Թեմական 
ուխտագնացութիւնները կրօնական կրթութեան շատ 
կարևոր գործիքները ըլլալու համբաւը վաստակած են: 
Խումբին այցելած գրեթէ բոլոր սրբավայրերու մէջ, 
Ֆրանսայի Հայոց Թեմի կողմէ հրատարակուած եւ 
իւրաքանչիւր ուխտաւորին անվճար բաժնուող գրքոյկ-

ներու օգնութեամբ, Աստուածաշունչի ուսումնասիրութիւն 
եւ քննարկումներ նախատեսուած է: Վերջապէս, այս 
տարի, մեր կրթական ծրագրերուն աջակցելու համար, 
վերջերս շարք մը հրատարակութիւններ լոյս տեսան: 2019-
ի բնաբանի համաձայն՝ «Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ 
հաւատքի արմատները ուսումնասիրել» նիւթով մինչեւ 
հիմա հրատարակուած են ֆրանսերէն եւ հայերէն գիրքեր: 
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Մինչեւ այս տարի մեր թեմի հրատարակած բոլոր գրքերը  

մեր երիտասարդներուն եւ երիտասարդ չափահաս-

ներուն կը վերաբերին: Իսկ «Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ 
Ամփոփուած Քրիստոնէական Կրօնագիտական» գիրքը 

յատուկ գրուած է մանուկներու եւ անոնց ծնողներուն ի 

թտի ունենալով: Մեր մանուկներու կանուխէն կրօնական 

դաստիարակումը շատ կարեւոր է: Այս պատճառով, 

2018-էն սկսեալ մեր կազմակերպած թեմական 

ամառնային ճամբարը, յաջողութեամբ մտաւ իր երրորդ 

տարուան մէջ: 2020-ի ճամբարը, որ մենք արդեն սկսանք 

պատրաստել, մեր թեմի երրորդը պիտի ըլլայ: Բարեկա-

մութեան, վստահութեան եւ հաճոյքի մթնոլորտ մը 

ստեղծելով, ճամբարները որոշ ազդեցութիւն մը 

կ'ունենան մեր մանուկներու հաւատքի կառուցման վրայ 
եւ անոնց մեր Եկեղեցւոյ աւանդութիւններն ու արժէք-

ները կը սորվեցնեն: Հայ մանուկները հոն, ամբողջ 

Ֆրանսայէն եկած իրենց տարեկիցներուն կը հանդիպին 

եւ Աստուածաշունչը ու Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ  
շարականները, աւանդութիւնները, ուսմունքը սովորելու 
համար մէկ շաբաթ կ'անցնեն: Հաւանաբար անոնք 

իրարու հետ, իրենց բոլոր կեանքի ընթացքին տեւելիք 

ընկերական կապեր ալ կը հաստատեն:   Հոգեւորա-

կաններու այս տարուայ ամառնային առանձնացման 

նպատակը՝ մեր ծուխերու մէջ հաւատքի հիմքերը, ծէսերը 

եւ հոգեւոր կեանքը սորվեցնելու համար կիրակնօրեայ 
դպրոցներ ստեղծելն էր: Որոշ ծուխեր արդէն 

կիրակնօրեայ դպրոցներ ունին, եւ կը յուսանք որ գալ 
տարուայ ընթացքին ուրիշներալ կը ստեղծուին: 



 

Ձեր վճարագիրերու վրայ գրեցէք եւ ղրկեցէք Ֆրանսայի թեմին 

Diocèse de France de l’Église apostolique arménienne 
(15 rue Jean Goujon 75008 Paris) 
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Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Ֆրանսայի Թեմ 
www.diocesearmenien.fr 

bureauduprimat@diocesearmenien.fr 

 

 
 

 

 

 

«Բարիացակամ աչք ունեցողը պիտի օրհնուի, որովհետեւ իր հացէն չքաւորին կու տայ։ » 

(Գիրք Առակաց 22 :9) 


