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Աւելի քան 150 հոգի ներկայ եղան Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի եւ Թեմական Խորհուրդի անդամներուն հետ Շանզ՚Էլիզէի Մարիոթ պանդոկի գեղեցիկ 
սրահին մէջ, Համբարձման տօնին առթիւ։ Սրահը զարդարուած էր նկարներով, որոնք կը ներկայացնէին թեմի իրագործած զանազան ծրագիրները 
Առաջնորդի Գրասենեակի գործակցութեամբ։ Թեմական Խորհուրդի ատենապետ Պրն. Փաթրիս Ճօլօլեան շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր ներկաներուն, 
ինչպէս նաեւ Տիկ. Մարկօ Գոգորեանին՝ այս գեղեցիկ ճաշկերոյթի կազմակերպման համար։ Տիկ. Գոգորեան իր կարգին շնորհակալութիւն եւ բարի գալուստ 
յայտնեց բոլորին, նշելով որ այս ճաշկերոյթի գաղափարը յղացած էր Առաջնորդ Սրբազանը, բայց ան տեղեակ չէր կազմակերպչական մանրամաս-
նութիւններէն, այսպիսով առիթ ընծայելով որ իր ուշադրութենէն հեռու՝ կազմակերպուի նաեւ իր քահանայական ձեռնադրութեան 25-ամեակը, համապա-
տասխան անակնկալներով։ Ապա երգ-երաժշտութեամբ եւ հայկական պարերով խանդավառ մթնոլորտ ստեղծուեցաւ։ Վահան Սրբազան յատկապէս 
պատրաստուած կարկանդակի մոմերը մարեց եւ կարկանդակը կտրեց, որմէ ետք եպիսկոպոսական մատանի մը նուիրուեցաւ Սրբազան Հօր Թեմական 
Խորհուրդի, Փարիզի Տիկնանց Յանձնախումբի եւ Փարիզեան Շրջանի ծուխերու կողմէ։ Վահան Սրբազան այս անակնկալներէն յուզուած շնորհակալութիւն 
յայտնեց  բոլորին  եւ  համառօտ  կերպով  խօսեցաւ  իր  գործունէութեան  մասին  ու  մանաւանդ  նախորդ  Ուրբաթ  օր  հանրապետութեան  նախագահ   Պրն.  

   Յաւելեալ Նկարներ     Ֆրանսուա Հոլանտի հետ իր ունեցած հանդիպման մասին։ Դարձեալ շնորհակալութիւն Տիկին Մարկոյին եւ Թեմական Խորհուրդին այս ճաշկերոյթին համար։ 
. 

 ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՏՆՕՐԷՆԻՆ ՀԵՏ   
Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան եւ Ղպտի Եկեղեցւոյ Փարիզի եւ Հիւսիսային Ֆրանսայի թեմի առաջնորդ Գերշ. Ամպա Մարք 
Եպիսկոպոս միասնաբար այցելեցին Փարիզի «Սէն Սերժ» Ուղղափառ Աստուածաբանութեան Հիմնարկ։ Տնօրէնը երկու եպիսկոպոսները 
ծանօթացուց Ուղղափառ Դպրեվանքի զանազան բաժանմունքներուն, եւ ապա մատուռին մէջ ունկնդրեցին Ս. Յարութեան շարականներ 
ղպտերէնով եւ հայերէնով։ Ապա քննարկուեցան Հիմնարկի եւ Արեւելեան Եկեղեցիներու հետ միասնաբար Ուղղափառ Եկեղեցւոյ 
աստուածաբանական ուսումնական ծրագիր մը մշակելու կարելիութիւնները։ Սրբազաններն ու տնօրէնը ուսումնասիրեցին զանազան 
տարբերակները աստուածաբանական ուսման համակարգին մէջ ստեղծելու համար ծրագիր մը, ուր կարենան պատրաստուիլ հայ եւ ղպտի 
թեկնածուներ, հասնելու համար քահանայական ձեռնադրութեան։ Ուղղափառ Աստուածաբանութեան «Սէն Սերժ» Հիմնարկի ուսումը կը 
հասնի մինչեւ Աստուածաբանութեան Masters, ճանչցուած՝ Ֆրանսայի պետութեան կողմէ։ Այսպիսի ուսումնական ծրագիր մը առիթ պիտի 
տայ ֆրանսահայ համայնքի կոչում ունեցող անձերու իրենց ուսումը ստանալու Ֆրանսայի մէջ, միեւնոյն ժամանակ ծիսական 
դասընթացքներու հետեւելով հայ եկեղեցւոյ մէջ։ Ուսման աւարտին թեկնածուները որոշ շրջան մը կ՚անցընեն Ս. Էջմիածնի կամ Անթիլիասի 
մէջ, խորացնելու համար հայերէն լեզուի եւ ծիսակատարութեան իրենց իմացութիւնը։ Հանդիպման ներկայ էին Ղպտի Եկեղեցիէն Հայր Ժոզէֆ, 
Հայոց թեմի կողմէ Պրն. Արա Պեկոյեան եւ Աստուածաբանական Հիմնարկի քարտուղարութեան կողմէ Տիկ. Էլիսավեթա-Լիլիա Քոլոսիմօ։.     

 ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿԻ ՓՈԽԱՆՈՐԴՆԵՐՈՒ ՀԵՏ  

Երեքշաբթի 4 Մայիսին Արեւմտեան Եւրոպայի Հայրապետական Պատուիրակ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան ընդունեց 

Հայրապետական Պատուիրակի Սպանիոյ Փոխանորդ Հոգշ. Տ. Սասուն Վրդ. Զմրուխտեանը։ Հայր Սուրբը զեկուցեց Սպանիոյ եկեղեցական 

համայնքներու ծխական կառոյցներու կազմակերպման եւ ծուխերու մասնակցութեամբ թեմական կառոյցի ստեղծման ուղղութեամբ տարուող 

աշխատանքներու մասին։ Հայր Սասունը նաեւ խօսեցաւ ծառայութեան համար այլ երկիր տեղափոխման հաւանականութեան մասին։ Հ. 

Սասունի այցելութեան նախորդ օրը՝ Երկուշաբթի 3 Մայիսին Սրբազան Հայրը ընդունած էր Հայրապետական Պատուիրակի Հոլանտայի 

Փոխանորդ Հոգշ. Տ. Առէն Վրդ. Շահենեանը, որու հետ քննարկեցին Հոլանտայի ծուխերու հետ կապուած հարցեր, ինչպէս նաեւ թեմական 

կառոյցի ստեղծման ուղղութեամբ տարուող աշխատանքները։ Սրբազան Հայրը վաւերացուց ծխական կանոնագրութիւնը, որպէսզի 

նորաստեղծ ծուխերը ունենան իրենց կանոնագրութիւնը։ 

 ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԻ ՏՕՆԸ ՄԱՐՍԷՅԻ ՄԷՋ - ԿԻՐԱԿԻ 15 ՄԱՅԻՍ  

Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան Հոգեգալստեան տօնին՝ Կիրակի 15 Մայիսին պիտի այցելէ Մարսէյի Ս. Թարգմանչաց Մայր եկեղեցի։ 

Պատարագէն ետք Սրբազան Հայրը հանդիպում պիտի ունենայ շրջանի եկեղեցիներու ծխական խորհուրդներու անդամներուն հետ 

քննարկելու համար ծուխերու հետ կապուած զանազան հարցեր։ Նախորդ օրը՝ Շաբաթ 14 Մայիսին Առաջնորդ Սրբազանը դասախօսութիւն 

մը պիտի տայ «Իսլամութիւնը եւ անոր ըմբռնումը քրիստոնէութեան մասին» նիւթով, որու ընթացքին պիտի խօսի իսլամութեան հիմնական 

ուսուցումներու եւ Քրիստոնէութեան վերաբերեալ կեցուածքներու մասին։ Դասախօսութիւնը հայերէնով պիտի ըլլայ եւ համակարգիչի 

օգնութեամբ պաստառի վրայ պիտի ներկայացուի ֆրանսերէն բացատրութիւններով։ Բոլորը հրաւիրուած են, մուտքը ազատ է։ Աւարտին 

տեղի պիտի ունենայ թէյի հիւրասիրութիւն։ Յաւելեալ մանրամասնութիւններու համար դիմել Մարսէյի Մայր եկեղեցւոյ քարտուղարութիւն։ 

 ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿԸ ՄԱԱՍԹՐԻԽԹԻ ՄԷՋ  
 

Շաբաթ 30 Ապրիլին Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան Արեւմտեան Եւրոպայի Հայրապետական Պատուիրակի հանգամանքով այցելեց 
Մաասթրիխթ, Հոլանտա։ Երեկոյեան հանդիպում ունեցաւ տեղւոյն Ս. Կարապետ եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի եւ Հայրապետական Պատուիրակի 
Հոլանտայի Փոխանորդ Հոգշ. Տ. Առէն Վրդ. Շահենեանի հետ, որու ընթացքին քննարկուեցան համայնքի հետ կապուած հարցեր եւ ծխական կառոյցի 
ստեղծման մանրամասնութիւնները։ Կիրակի 1 Մայիսին Սրբազան Հայրը պատարագեց առընթերակայութեամբ ծուխի այցելու հովիւ Տ. Արմէն Քհնյ. 
Մելքոնեանի։ Ս. Հաղորդութեան բաշխումէն ետք Սրբազան Հայրը իր քարոզին մէջ մեկնաբանեց օրուան սուրբգրական ընթերցուածները, շեշտելով 
քրիստոնէական ըմբռնումը՝ Տիրոջ խօսքին հետեւիլ Եկեղեցւոյ զանազան ծրագիրներու եւ գործունէութեան ընդմէջէն, որով մնթոլորտը կը ստեղծենք 
Յիսուսը ընդունելու մեր մէջ։ Պատարագէն ետք կիրակնօրեայ դպրոցի աշակերտները գեղարուեստական յայտագիր մը ներկայացուցին, որմէ 
ներշնչուելով Սրբազան Հայրը ինք եւս տրամադրութիւնները գագաթնակէտին հասցուց դաշնակի վրայ նուագելով զանազան երգեր։ Այցելութեան 
աւարտին Սրբազան Հայրը շնորհակալութիւն յայտնեց Տ. Արմէնին եւ Ծխական Խորհուրդի ատենապետ Պրն. Լեւոնին եւ միւս անդամներուն՝ 
Մաասթրիխթի հայկական եկեղեցւոյ կազմակերպման եւ զօրացման մէջ իրենց թափած ճիգերուն համար։ 

 

 ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏ ԵՒ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՏԱՐԵԴԱՐՁ  
«Պենտեկոստէ» յունարէն բառ մըն է որ կը նշանակէ «Յիսուներորդ», որ ցոյց կու տայ Զատիկէն ետք յիսուներորդ օրը, որ է Հոգեգալուստ։ Իր 
Յարութենէն քառասուն օր ետք կը տօնենք Համբարձման տօնը, որ կը նշէ Յիսուսի երկրինք բարձրանալը, որմէ 10 օր ետք կը տօնենք 
Հոգեգալուստը, երբ առաքեալներն ու Ս. Մարիամ Աստուածածինը կ՚աղօթէին բազմաթիւ աշակերտներով հանդերձ, «Յանկարծ սաստիկ հովի 
մը սուլոցին պէս ձայն մը հնչեց երկինքէն եւ լեցուց ամբողջ տունը, ուր անոնք նստած էին։ Յետոյ անոնք տեսան հրեղէն լեզուներ, որոնք 
տարածուեցան եւ հանգչեցան իւրաքանչիւրին վրայ։ Բոլոր ներկաները Սուրբ Հոգիով լեցուեցան եւ սկսան տարբեր լեզուներով խօսիլ, ինչպէս 
որ Հոգին խօսիլ կու տար» (Գործք Առաքելոց Բ։2-4)։ Ասիկա Հոգեգալուստի հրաշքն է որ պիտի քաջալերէր Առաքեալները դուրս գալու իրենց 
փակուած կացութենէն եւ ձեռնարկելու Յիսուս Քրիստոսի Աւետարանի քարոզութեան գործին ամբողջ աշխարհի մէջ։ Ս. Հոգիի 
ներգործութիւնը բացաւ առաքեալներու աչքերը ըմբռնելու համար Յիսուսի խաչելութեան, մահուան եւ յարութեան իմաստը եւ անոնց տուաւ 
վճռակամութիւնը մարտահրաւէր կարդալու կորսուած աշխարհին եւ բերելու մեր փրկութեան պատգամը, եկեղեցիներ հիմնելով ամբողջ 
աշխարհի ու նաեւ Հայաստանի մէջ։ Այս պատճառով Հոգեգալուստը կը նկատուի Տիեզերական Եկեղեցւոյ հիմնադրութեան տօնը։ 
 
 

 ԵՐԿՈՒ ԽՕՍՔՈՎ… 

 Այս Չորեքշաբթի՝ 11 Մայիսի ժամը 20-ին տեղի պիտի ունենայ Աստուածաշունչի սերտողութիւն Փարիզի «Նուրհան Ֆրէնկեան» սրահին մէջ։ Բոլորդ 
հրաւիրուած էք։ 

 Նկատի ունեցէք, որ Պատարագի մասին դասախօսութիւնները յետաձգուած են Սեպտեմբերին։ 
 Հանդիպում Նախակահին։ Առաջնորդի Գրասենեակի հրապարակած հաղորդագրութիւնը կարդալու համար սեղմել այստեղ։ 

Այս առթիւ Վիտէօ-երիզ մը պատրաստուած է, զոր դիտելու համար այցելեցէք այստեղ։ 
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