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 ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՏՕՆԸ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ   
 

Հինգշաբթի 23 Փետրուարին, ժամանակակից պատմութեան մէջ առաջին անգամ ըլլալով Վարդանանց եւ Աւարայրի 
ճակատամարտի տօնը նշուեցաւ երեկոյեան, Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր եկեղեցւոյ մէջ։ Պատարագեց Մայր եկեղեցւոյ 
գրադարանի տնօրէն Հոգշ. Տ. Ժիրայր Ծ. Վրդ. Թաշճեան։ Պատարագէն ետք տեղի ունեցաւ Հայրապետական Մաղթանք Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի անուանակոչութեան առթիւ, հանդիսապետութեամբ Թեմակալ Առաջնորդ Գերշ. Տ. 
Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի։ Առաջնորդական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Գրիգոր Աբղ. Խաչատրեան եւ Մայր Եկեղեցւոյ հոգեւոր 
հովիւ Տ. Յուսիկ Քհնյ. Սարգսեան եւս կը մասնակցէին պատարագին եւ հայրապետական մաղթանքին։ Ապա «Նուրհան Ֆրէնկեան» 
սրահին մէջ յատուկ յայտագիր մը գործադրուեցաւ։ 

 Ս. ՂԵՒՈՆԴԵԱՆՑ ՏՕՆԻՆ ԱՌԹԻՒ ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ՀԱՒԱՔ  
Կիրակի 19 Փետրուարի յետմիջօրէին Հայ Եկեղեցւոյ Ֆրանսայի Թեմի զանազան ծուխերէն կարգ մը հոգեւորականներ արդէն սկսան ժամանել Սէնթ Էթիէնի Ս. 
Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցի, որ պիտի հիւրընկալէր Ս. Ղեւոնդեանց տօնին առթիւ այս տարուան հոգեւորականներու հաւաքը։ 5-րդ դարուն Ղեւոնդ Երէց եւ 
իր հոգեւորական ընկերակիցները կարեւոր դեր խաղացին Աւարայրի ճակատամարտին, պաշտպանելու համար հայկական ինքնութիւնն ու քրիստոնէական 
հաւատքը։ Ղեւոնդ եւ իր ընկերակիցները մարտիրոսացան Աւարայրի ճակատամարտի ընթացքին։ Անոնք եղան հայ հոգեւորականութեան պաշտպան 
սուրբերը։ Հոգեւորականներու խոկումի հաւաքը սկսաւ Կիրակի երեկոյեան աղօթքով, ապա Թեմակալ Առաջնորդ Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան 
բարիգալստեան խօսք ուղղեց, որմէ ետք տեղի ունեցաւ Աստուածաշունչի սերտողութիւն, վեր առնելով հոգեւորականին դերը ժողովուրդը առաջնորդելու 
դէպի ճշմարտութիւն։ Երեկոն աւարտեցաւ աւանդական հանգստեան ժամով։ Յաջորդ  օրուան  երեք  նիստերը  կեդրոնացան  ծրագրումի,  վարչական  եւ  
հովուական  նիւթերու վրայ։  Հոգեւորականները  վերստին  կարդացին թեմական  եւ  ծխական  կանոնագրութիւնները  եւ  քննարկեցին  Եկեղեցւոյ  կարգ  մը  
էական  ծրագիրները  ֆինանսաւորելու  կարելիութիւնները։ Հոգեւորականներու հաւաքը աւարտեցաւ երրորդ օրը՝ Երեքշաբթի առաւօտեան պատարագով Ս. 
Ղեւոնդեանց տօնին առթիւ։ Շնորհակալութիւն Տ. Սահակ Քհնյ. Ղարիբեանին եւ Սէնթ Էթիէնի ծուխին, որոնք հիւրընկալեցին այս յաջող հաւաքը։ 

 Ս. ՄԱՐԻԱՄ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ԵՒ ՅԻՍՈՒՍ ՄԱՆՈՒԿԻ ՍՐԲԱՊԱՏԿԵՐԻ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ  
 

Շաբաթ գիշեր թեմակալ առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան, առաջնորդական փոխանորդ Տ. Գրիգոր Աբղ. Խաչատրեանի 
հետ այցելեց Ալֆորվիլի ծուխ։ Ան եկեղեցւոյ մէջ հանդիսապետեց Ս. Մարիամ Աստուածածնի եւ Յիսուս Մանուկի նոր նկարի 
օրհնութեան արարողութեան, որու աւարտին խօսք առնելով ան շեշտեց մեր աղօթական կեանքին մէջ նկարներու կարեւորութիւնը։ 
«Մենք չենք պաշտեր պատկերներն ու իւղանկարները։ Մենք կը պաշտենք անոնց ներկայացուցած սրբութիւնն ու աստուածութիւնը», 
ըսաւ Սրբազան Հայրը։ Արարողութենէն ետք ընթրիք մը պատրաստուած էր Ալֆորվիլի եկեղեցւոյ Տիկնանց Յանձնախումբի կողմէ, 
Բուն Բարեկենդանի առթիւ։ Շնորհակալութիւն հոգեւոր հովիւ Տ. Տիրայր Քհնյ, Գըլըճեանին, Ծխական Խորհուրդին եւ Տիկնանց 
Յանձնախումբին այս գեղեցիկ երեկոյի համար: 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԻ ՍԵՐՏՈՂՈՒԹԵԱՆ ԽՈՒՄԲ ԵՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՈՒՐՃ  
Մեծ Պահքի առթիւ, որ կը սկսի այս Երկուշաբթի 26 Փետրուարին, Փարիզի Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր եկեղեցւոյ Տիկնանց Յանձնախումբը 
ուրախութեամբ կը ծանուցանէ ստեղծումը Աստուածաշունչի շաբաթական սերտողութեան խումբին, որ պիտի հաւաքուի ամէն Հինգշաբթի 
երեկոյեան ժամը 16-ին, Մայր Եկեղեցւոյ «Նուրհան Ֆրէնկեան» սրահին մէջ։  Սերտողութիւնը պիտի վարէ Թեմակալ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան 
Եպս. Յովհաննէսեան, հայերէն լեզուով։ Սերտողութեան առարկան պիտի ըլլայ Մատթէոսի Աւետարանը։ Ամէն հանդիպումի պիտի կարդացուի 
Մատթէոսի Աւետարանէն հատուած մը եւ պիտի կատարուի անոր վերլուծումը, լուսաբանելով կարգ մը կէտերու առընչութիւնը մեր այսօրուան 
կեանքին հետ։ Նախընտրելի է որ իւրաքանչիւր մասնակցող իր հետ բերէ իր հայերէն Աստուածաշունչը։ Եթէ մարդիկ կան որոնք չունին հայերէն 
Աստուածաշունչ, Տիկնանց Յանձնախումբը ուսումնասիրուող հատուածներու լուսապատճէններ պիտի տրամադրէ։ Սերտողութենէն ետք 
հայկական սուրճ պիտի հրամցուի մասնակցողներուն։ Առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենայ Հինգշաբթի 2 Մարտ 2017-ին։ Բոլորդ 
հրաւիրուած էք միանալու խումբին։ Մասնակցութիւնը անվճար է։     

 ՄՏԱԾՈՒՄՆԵՐ ՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ՄԱՍԻՆ  
Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ մէջ Մեծ Պահքը այս տարի կը սկսի Երկուշաբթի 26 Փետրուարին։ Քրիստոնէական պահեցողութեան արմատները 
խորապէս կ՚երկարին Աստուածաշունչին մէջ, մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի, իր առաքեալներուն,  Եկեղեցւոյ Հայրերու կեանքին մէջ, որոնք բոլորն 
ալ իրենց դերը ունին Եկեղեցւոյ մէջ պահքի հաստատման մէջ։ Մեր Տէր Յիսուս Քրիստոս ինքն իսկ պահեցութիւն ըրաւ եւ իր առաքեալներէն 
պահանջեց պահեցողութիւն ընել։ Ան ընդգծեց կարեւորութիւնը պահքին եւ աղօթքին երբ ըսաւ. «Բայց այս տեսակ չար ոգին միայն աղօթքով եւ 
ծոմապահութեամբ կարելի է դուրս հանել» (Մատթ. 17.21)։ Մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի յարութեան տօնին կը նախորդէ քառասնօրեայ պահքի 
շրջանը, որու կը յաջորդէ Աւագ Շաբթուան պահքը։ Եկեղեցին ճշդած է այս շրջանը Զատիկէն առաջ, մեզ հրաւիրելով խորհիլ մեր կեանքի 
հոգեւոր ճանապարհորդութեան մասին եւ մեզի ցոյց տալով թէ ինչպէս կրնանք բարելաւել մեր կեանքի որակը որպէս լոյսի, յոյսի եւ սիրոյ 
Աւետարանի   հետեւորդներ։     Իրականութեան  մէջ՝  պահեցողութեան   կեդրոնական   կէտը  մեր  մէջ  կը   գտնուի,  մեղաւորներուս   մէջ,   մեր  

ապաշխարութեան եւ հոգեւոր մաքրութեան մէջ։ Աւանդականօրէն Մեծ Պահոց ընթացքին հայեր կը հրաժարին ամէն տեսակի կենդանական ուտելիքներէ  եւ 
կաթնամըթերքէ, աւելի ժամանակ տրամադրելով աղօթքի, խորհրդածութեան եւ Աստուածաշունչի ընթերցումի։ Պահեցողութեան խոր իմաստն է 
ժամանակաւոր կերպով հրաժարիլ կարգ մը ուտելիքներէ եւ հաճոյքներէ որ կը վայելենք սովորաբար, զանոնք փոխարինելու համար հոգեւոր ընթերցումներով 
եւ աղօթքներով։ Պահեցողութիւնը հիմնուած է Աստուածաշունչի վկայութեան վրայ, որ՝ բազմաթիւ մեղաւորներ կը շարունակէին ուտել եւ խմել փոխանակ 
մեղքերը քաւելու։ Մեր Եկեղեցին մեզի կ՚օգնէ այս շրջանին իր ծիսակատարութեամբ։ Մեծ Պահոց շրջանի բազմաթիւ տեսանելի նշաններէն մէկն է խորանի 
վարագոյրի փակումը։ Մեծ Պահքի շրջանին վարագոյրը փակ կը մնայ եւ հաղորդութիւն չի տրուիր, մեզի յիշեցնելու համար որ մեղքի պատճառով բաժնուած 
ենք Աստուծմէ։ Յատուկ ծիսական արարողութիւններ նախատեսուած են Մեծ Պահոց շրջանին, ինչպէս՝ խաղաղական եւ հանգստեան ժամերգութիւններ 
Չորեքշաբթի եւ Ուրբաթ իրիկունները, եւ Արեւագալի ժամերգութիւն՝ Չորեքշաբթի եւ Ուրբաթ առաւօտները։ Հետեւաբար Մեծ Պահոց շրջանին ունինք 
զանազան առիթներ մեր մեղքերէն մաքրուելու եւ բիւրեղանալու համար, ինչպէս՝ պահեցողութեան քառասնօրեայ շրջանին կարգ մը ուտելիքներէ հրաժարիլ 
մեր կամքը հոգեպէս զօրացնելու համար, հոգեւոր գիրք մը ընտրել եւ կարդալ, եթէ չէք կարդացած՝ սկսեցէք կարդալ Աստուածաշունչը։ Կը թելադրենք սկսիլ 
Մարկոսի Աւետարանէն։ Եթէ կրնաք՝ միացէք Աստուածաշունչի սերտողութեան մեր խումբին ամէն Չորեքշաբթի Փարիզի մէջ, եւ կամ ձեր շրջանի ծուխին մէջ 
Աստուածաշունչի սերտողութեան։ Ծրագրեցէք անձնական աղօթքի պահեր ձեր առօրեայ կեանքին մէջ։ Եթէ երբեք չէք աղօթած, կապ հաստատեցէք մեր 
Առաջնորդի Գրասենեակին հետ որպէսզի ձեզի ուղարկենք կարգ մը թելադրանքներ։ Թեմը վերջերս հրատարակեց հայկական աւանդական աղօթքներ 
պարունակող գրքոյկ մը զոր դուք եւ ձեր ընտանիքը կրնաք գործածել այս նպատակով։ Եւ ի վերջոյ՝ ճիգ թափել ներկայ ըլլալու եկեղեցական 
արարողութիւններուն երբ որ կրնաք։ Ժամանակացոյցը յայտարարուած է ծխական լրատու թերթիկներու կողմէ, ինչպէս նաեւ մեր կայքէջին մէջ։ Մեծ Պահոց 
այս շրջանը ձեզի համար թող ըլլայ ներշնչող եւ վերանորոգող ճամբորդութիւն մը։ 
 
   

 ԿԱՐՃ ԼՈՒՐԵՐ... 
x Առաջնորդ Սրբազանի կողմէ «Պատարագի սերտողութիւնը էջ առ էջ» տեղի պիտի ունենայ այս Չորեքշաբթի 22 Մարտ ժամը 20-ին «Նուրհան Ֆրէնկեան» սրահին մէջ։  

 
x Առաջնորդի Կոչը ֆրանսերէնով կրնաք կարդալ սեղմելով այստեղ կամ հայերէնով՝ այստեղ։ Եթէ կը փափաքիք տպուած օրինակ մը ունենալ, ձեր հասցէն գրեցէք 

bureauduprimat@diocesearmenien.fr հասցէին։  
 

x Այս լրատու թերթիկէն անվճար օրինակ մը ղրկելու համար ձեր ազգականին կամ բարեկամին, անոնց համացանցի հասցէն ուղարկեցէք 
bureauduprimat@diocesearmenien.fr հասցէին։  
 

x Հայերէն լեզուով Սուրբ Գիրքի սերտողոըթեան խումբի յաջորդ նիստը տեղի պ  իտի ունենայ Հինգշաբթի  23 Մարտ-ին ժամը 16.30-ին։ 

http://www.diocesearmenien.fr/
http://media.wix.com/ugd/b3d1b6_0c0006797a56483786e23e9d1ea5113e.pdf
http://media.wix.com/ugd/b3d1b6_2b4cfa4e3bc74e51bdb3bb14d7330720.pdf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008644592890
https://www.youtube.com/channel/UCJcbIuaump9dlE5zAbIZg-A
http://www.diocesearmenien.fr

