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 ԹԵՄԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ Ս. ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի նախագահութեամբ եւ Հայ Եկեղեցւոյ աշխարհի բոլոր թեմերը 
ներկայացնող 136 պատգամաւորներու մասնակցութեամբ ժողով մը տեղի ունեցաւ Ս. Էջմիածնի մէջ, 3-9 Յունիս 2017-ին, հանդիսանալով 4-րդ 
Թեմական Ներկայացուցչական Ժողովը։ Ս. Էջմիածնի Մայր Տաճարին մէջ տեղի ունեցած աղօթքէն ետք սկսաւ չորսօրեայ ժողովը, Վեհափառ 
Հայրապետի բացման խօսքով եւ օրհնութեամբ, որմէ ետք կատարուեցաւ դիւանի ընտրութիւնը։ Օրակարգի մաս կը կազմէր Գերագոյն Հոգեւոր 
Խորհուրդի ընտրութիւնը, Հայ Եկեղեցւոյ Կանոնագրի նախագիծի վաւերացումը որպէսզի ներկայացուի քննարկման՝ վերջնական վաւերացման 
համար Ազգային Եկեղեցական Ժողովին։ Զեկոյցներ ներկայացուցին թեմական կանոնագրութիւններու յանձնախումբը, «Երիտասարդութեան 
Տարի» յանձնախումբը, հայրապետական պատուիրակները եւ թեմակալ առաջնորդները։ Յատուկ տեղեկագիր մը ներկայացուեցաւ Հայաստանի 
մէջ ծննդաբերութիւններու անկումին մասին, որու շուրջ քննարկումներ տեղի ունեցան։ Ժողովի վերջին օրը ներկայ եղաւ հանրապետութեան 
նախագահ Սերժ Սարգսեան եւ իր խօսքը փոխանցեց ժողովականներուն։ Ֆրանսայի թեմը կը ներկայացնէր Վահան Եպս. Յովհաննէսեան, 
ընկերակցութեամբ Թեմական Խորհուրդի ատենապետ  Պրն. Փաթրիս Ճօլօլեանի, գանձապահ  Պրն. Արմենակ  Քուզուեանի եւ փոխ ատենապետ  

Բժ. Ռոպէր Ազիլազեանի։ Խորին շնորհակալութիւններ եւ շնորհաւորութիւններ Վեհափառ Հայրապետին եւ ժողովի յանձնախումբին այս յաջող եւ բեղուն ժողովին համար։ 

 ԵՐԵՔ ԴՊԻՐՆԵՐՈՒ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ՇԱՒԻԼԻ ՄԷՋ 
Շաւիլի եկեղեցւոյ օծման տարեդարձին առթիւ Թեմակալ Առաջնորդ Վահան Եպս. Յովհաննէսեան Կիրակի 4 Յունիս 2017-ին պատարագեց 
Շաւիլի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ։ Պատարագի սկիզբը Գերաշնորհ Սրբազան Հայրը դպիր ձեռնադրեց Էմաւետ Ռաշօ 
Յովհաննէսեանը, Հրեշտակ եւ Աւետիք Մուրատեանները, անոնց շնորհելով Հայ Եկեղեցւոյ առաջին չորս աստիճանները։ Աւանդական գեղեցիկ 
արարողութեան սկիզբը Սրբազան Հայրը իւրաքանչիւրէն փոքր խուրձ մը մազ կտրեց, ի նշան եկեղեցւոյ ընդմէջէն Աստուծոյ ծառայութեան։ Նոր 
ձեռնադրուած դպիրները միացան խորանի սարկաւագներուն եւ անոնց հետ սպասարկեցին սուրբ սեղանին։ Պատարագի աւարտին Սրբազան 
Հայրը օծեց նոր պատրաստուած սրբանկար մը, նուիրուած Ժան Փիեռ եւ Իզապէլ Էսթուրնէ-Ճեհիզեանի կողմէ։ Եկեղեցւոյ տօնին առթիւ յատուկ 
հոգեհանգիստ կատարուեցաւ ննջեցեալ հոգեւորականներու, վարչականներու, բարերարներու եւ անդամներու հոգիներուն համար։ Առաջնորդ 
Սրբազանը ապա հաւատացեալներուն հետ սեղանակից դարձաւ Սեւրի Սամուէլ Մուրատ դպրոցի սրահին մէջ պատրաստուած սիրոյ սեղանին։ 
Ծխական Խորհուրդի ատենապետ Պրն. Միքայէլ Չոփուր բարիգալստեան խօսք արտասանեց եւ շնորհակալութիւն յայտնեց Սրբազան Հօր իր 
մասնակցութեան եւ հանդիսապետութեան համար։ Նկարները տեսնելու համար սխմել այստեղ։ 

 ԵՐԿՈՒ ՀԻՒՐ ՍԱՐԿԱՒԱԳՆԵՐ ՄԵՐ ԹԵՄԷՆ ՆԵՐՍ 
 

Առաջնորդի Գրասենեակը ուրախութեամբ կը յայտարարէ, որ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի Գէորգեան Ճեմարանէն երկու սարկաւագներ պիտի 
միանան թեմի աշխատուժին ամառնային շրջանին օգնելու համար Առաջնորդի Գրասենեակին եւ իրենց ամառնայի փորձառական շրջանը 
անցընելու Ֆրանսայի Թեմէն ներս։ Իսի Լէ Մուլինոյի ծուխի շնորհիւ երկու սարկաւագները՝ Կարեն եւ Տիգրան պիտի հիւրընկալուին ծուխի 
շէնքին մէջ։ Անոնք պիտի օգնեն թեմի գրասենեակի արխիւներու թուայնացման, դասախօսութիւններ պիտի տան զանազան ծուխերու մէջ 
Գէորգեան Ճեմարանի կրթական ծրագրի եւ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի մէջ տեղի ունեցող փոփոխութիւններու եւ զարգացումներու մասին, 
ինչպէս նաեւ պիտի մասնակցին թեմական ծրագիրներու, ինչպէս Աստուածաշունչի սերտողութիւն, երիտասարդական ծրագիրներ եւ մեր 
եկեղեցիներէ ներս ծիսակատարութիւններ։ Կապ հաստատեցէք ձեր ծխական գրասենեակին հետ իմանալու համար եթէ եւ երբ պիտի այցելեն 
սարկաւագները իրենց ծուխերը։ Շնորհակալութիւն Տ. Աւետիս Ա. Քհնյ. Պալըգեանին եւ Իսի Լէ Մուլինոյի Ծխական Խորհուրդին։ Երկու 
սարկաւագները հանդիպում ունեցան Վահան Սրբազանի, Պրն. Ճօլօլեանի, Բժ. Ազիլազեանի եւ Պրն. Քուզուեանի հետ Ս. Էջմիածին 
այցելութեան ընթացքին, խօսելու համար Ֆրանսայի մէջ իրենց կեցութեան մանրամասնութիւններու մասին։ 

 ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՀՈԳԵՒՈՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ՅԱՏՈՒԿ ՆԻՍՏ 
Օգտուելով առիթէն, որ Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդի (ԳՀԽ) անդամները կը մասնակցէին 4-րդ Թեմական Ներկայացուցչական Ժողովին, 
ԳՀԽ-ը յատուկ նիստ մը գումարեց Ուրբաթ 9 Յունիսին, Թեմական Ներկայացուցչական Ժողովի յաջորդ օրը։ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. 
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս բարի գալուստ մաղթեց եւ շնորհակալութիւն յայտնեց ԳՀԽ-ի անդամներուն իրենց 
նուիրումին եւ ծառայութեան համար Հայ Եկեղեցւոյ։ Օրակարգի կէտերն էին արժեւորումը Թեմական Ներկայացուցչական Ժողովին, 
քննարկումը Ազգային Եկեղեցական Ժողովի գումարման նախապատրաստական քայլերուն եւ անոնց ծանօթացումը մեր ժողովուրդին, յստակ 
ծրագիրներու մշակումը՝ քաջալերելու համար ծնունդներու աճը Հայաստանի մէջ։ Ժողովը քննարկեց նաեւ յանձնախումբի մը կազմութեան 
կարելիութիւնը, հետապնդելու համար Թեմական Ներկայացուցչական Ժողովի որոշումներու գործադրութիւնը, ինչպէս նաեւ Հայ 
Առաքելական Եկեղեցւոյ բոլոր թեմերու կանոնագրութիւններու վաւերացումը։ 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԱԾ ՍՈՒՐԲԸ 
Երկուշաբթի 12 Յունիսին Հայ Եկեղեցին աշխարհի տարածքին տօնեց Ս. Հռիփսիմէի եւ իր ընկերուհիներուն տօնը։ Հայ Եկեղեցւոյ 
աւանդութեան համաձայն, Հռոմի Դիոկղետիանոս կայսրը հիացած էր Հռիփսիմէի գեղեցկութեամբ, որ Հռոմէական կայսրութեան արեւելեան 
շրջաններուն մէջ քրիստոնեայ կոյսերու խումբի անդամներէն մէկն էր։ Այդ պատճառով Հռիփսիմէ, Գայիանէ եւ իրենց ընկերուհիները 
փախան եւ ապաստանեցան Հայաստան։ Դժբախտաբար Հայաստանի Տրդատ թագաւորը ինք եւս սիրահարուեցաւ Հռիփսիմէի, եւ անոր 
մերժումին ի տես զայն մահուան դատապարտեց 301 թուականին։ Հռիփսիմէ, Գայիանէ եւ իրենց ընկերուհիները չարչարանքի 
ենթարկուեցան եւ նահատակուեցան Հայաստանի մէջ իրենց հաւատքին համար։ Անոնք կը նկատուին Հայաստանի առաջին նահատակուած 
սուրբերը։ Ըստ Ագաթանգեղոսի, այնուհետեւ Տրդատ թագաւոր խոզի կերպարանք ստացաւ մինչեւ իր դարձը քրիստոնէութեան Ս. Գրիգոր 
Լուսաւորչի կողմէ։ Ապա Քրիստոս երեւցաւ սուրբին եւ անոր ցոյց տուաւ Հռիփսիմեանց կոյսերու նահատակութեան վայրը, ուր Ս. Գրիգոր 
մատուռ մը կառուցեց, որ յետագային քանդուեցաւ 7-րդ դարուն եւ անոր տեղ կառուցուեցաւ ներկայի Ս. Հռիփսիմէի տաճարը Էջմիածնի մէջ։ 
Աւանդականօրէն այս տօնը կը նկատուի տարեկան ուխտի օրը Էջմիածնի Ս. Հռիփսիմէի տաճարի։ Այս տարի Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ.  

Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի գլխաւորութեամբ Ս. Հռիփսիմէի մասունքներով թափօրը Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնէն հասաւ Ս. Հռիփսիմէի 
տաճար, մեծ թիւով արքեպիսկոպոսներով, եպիսկոպոսներով, վարդապետներով, քահանաներով եւ հաւատացեալ ժողովուրդով։ Ս. Հռիփսիմէի տաճարին մէջ 
յատուկ պատարագ մատուցուեցաւ այս առթիւ։ Պատարագի աւարտին Գերշ. Տ. Արտակ Եպս. Տիգրանեան օրհնեց ներկաները Ս. Հռիփսիմէի մասունքներով։ 
 

 ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԱՌԱՋԻՆ ՃԱՄԲԱՐԸ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ԵՒՐՈՊԱՅԻ ՄԷՋ 
Արձանագրութիւնները կը շարունակուին Արեւմտեան Եւրոպայի մէջ հայ երիտասարդութեան համար Հայ Եկեղեցւոյ Առաջին Ճամբարին, բարձր 
հովանաւորութեամբ Արեւմտեան Եւրոպայի Հայրապետական Պատուիրակ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի։ Ճամբարի հասցէ՝ De Kroeze 
Danne, Kappelhofsweg 14 7495 RN Delden, Հոլանտա։ Թուական՝ 16-21 Յուլիս 2017։ Տարիք՝ 12-16։ Կը յիշեցնենք այն ծնողներուն որոնց զաւակները 
արձանագրուած են, որ պատանիները լողաւազանէն պիտի օգտուին օրական երկու ժամ, հսկիչներու ներկայութեամբ։ Մի մոռնաք անոնց 
լողազգեստները։ Մասնակիցները պէտք է բերեն նաեւ իրենց անձեռոցները եւ մաքրութեան ու լոգանքի պիտոյքները։ Ճամբարի ամէնօրեայ 
յայտագրին մաս կը կազմեն՝ կէսօրէ առաջ՝ հայերէն լեզուի, հայ մշակոյթի եւ քրիստոնէական հաւատքի դասընթացքներ, կէսօրէ ետք՝ զբօսանքի 
խաղեր, ինչպէս՝ ֆութպոլ, փինկ-փոնկ, ծովեզերեայ վոլէյպոլ, լող, երեկոյեան՝ երգեցողութեան պահ եւ դասախօսութիւն ըստ նախընտրած նիւթի։ 
Մասնակիցները պիտի մնան ճամբարի յատուկ շէնքի մէջ, առաւելագոյնը 4 հոգինոց սենեակ՝ լուացարանով։ Իւրաքանչիւր բաժանմունք պիտի 
ունենայ իր  հսկիչները,  որոնք  պիտի  հսկեն  ճաշի,  ազատ  ժամերու  եւ  յայտագիրներու  ընթացքին։  Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան անձամբ  

պիտի մասնակցի այլ եկեղեցականներու ընկերակցութեամբ։ Իւրաքանչիւր անձի մասնակցութեան սակն է 150 եւրօ։ Պէտք է նկատի ունենաք որ տեղերը սահմանափակ 
են։ Ծնողները կրնան միանալ իրենց զաւակներուն եւ կը մնան ճամբարէն անջատ՝ Het Wapen van Delden պանդոկին մէջ, որու սակն է 53 եւրօ մէկ գիշերուան համար, 
երկու հոգինոց սենեակի մէջ։ Փարիզի Մայր եկեղեցիէն ճամբարի վայր օթոպիւսով երթուդարձը ապահովուած է։ Անոնք որոնք պիտի օգտուին օթոպիւսի 
սպասարկութենէն, պէտք է նախատեսեն 100 եւրօ իւրաքանչիւր անձի համար։ Արձանագրուելու համար կը խնդրուի բանալ կցուած դիմումնագրի էջերը եւ լրացնել ու 
ղրկել Ֆրանսայի Թեմի ճամբարի յանձնախումբին՝ colonie@diocesearmenien.net կամ 15 rue Jean Goujon, 75008 Paris, եւ կամ հեռաձայնել՝ 0143596703։ 
 

 
 
 
 
 

 ԿԱՐՃ ԼՈՒՐԵՐ ... 
x «Պատարագի սերտողութիւնը էջ առ էջ» դասընթացքը տեղի պիտի ունենայ̀  Չորեքշաբթի 21 Յունիս ժամը 20-ին «Նուրհան Ֆրէնկեան» սրահին մէջ։  
x Աստուածաշունչի հայերէն սերտողութեան յաջորդ հանդիպումը տեղի պիտի ունենայ Հինգշաբթի 22 Յունիս ժամը 16։30-ին Առաջնորդարանի ապակեպատ սրահին մէջ։ 
x Առաջնորդի Կոչէն օրինակ մը ստանալու համար սեղմել այստեղ։ 
x Մեր լրատու թերթիկի անվճար օրինակ մը ստանալու համար սեղմել այստեղ։ 
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