
No.  19, Tome 3
                     E-BULLETIN                                                       

Le 6 août 2016 

avril 2016 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ 

ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ ՖՐԱՆՍԱՅԻ 

Գերաշնորհ 

Տ. Վահան Եպս Յովհաննէսեան, Առաջնորդ 

Հայրապետական Պատուիրակ  

Արեւմտեան Եւրոպայի 

 

 

Լe Bureau du Primat 
15 rue Jean Goujon, 75008 Paris   

www.diocesearmenien.fr - E-Mail: bureauduprimat@diocesearmenien.fr - Tel. 01 43 59 67 03 

DIOCÈSE  DE  FRANCE  DE  L'ÉGLISE 
APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE 

Son Excellence  

Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN 

Primat de France, et Légat pontifical à  

l'Europe de l'Ouest 

 ՄՈՐ ՍԵՒԵՐԻՈՍ ՀԱՈՒԱ ԱՅՑԵԼԵՑ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ 
 

Կիրակի 30 Յուլիսին Գերաշնորհ Տ. Սեւերիոս Ժամիլ Հաուա Արքեպիսկոպոս, Առաջնորդ Պաղտատի եւ Պասրայի Ասորի Եկեղեցւոյ, այցելեց 

Փարիզի Հայոց Մայր Եկեղեցի եւ ներկայ եղաւ սուրբ պատարագին։ Իր քարոզին մէջ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան բարի գալուստ 

մաղթեց Ասորի Արքեպիսկոպոսին եւ շնորհակալութիւն յայտնեց այս այցելութեան եւ աղօթքներուն համար, շեշտելով Ասորի եւ Հայ 

եկեղեցիներու միջեւ դարաւոր յարաբերութիւնները։ Սրբազան Հայրը աղօթեց որ Տէրը խաղաղութիւն պարգեւէ Միջին արեւելքին եւ այնտեղ 

ապրող ժողովուրդին, ու նաեւ հին քրիստոնէական համայնքներուն։ Պատարագի աւարտին Հաուա Արքեպիսկոպոս միացաւ Առաջնորդ 

Սրբազանին եւ հաւատացեալներուն՝ մասնակցելով Հայր Ժաք Համելի հոգեհանգստեան արարողութեան։ Հայր Համել Հռոմէական Կաթոլիկ 

հոգեւորական մըն էր, որ զոհ գացած էր ահաբեկիչներու վայրենաբարոյ սպանութեան, Երեքշաբթի 26 Յուլիսին, Սէնթ Էթիէն տիւ Ռուվրէի 

իր ծխական եկեղեցւոյ մէջ։ Հոգեհանգիստէն ետք հիւր Արքեպիսկոպոսը Առաջնորդ Սրբազանին ընկերակցութեամբ Առաջնորդարանի 

բակին մէջ զրոյց ունեցաւ հաւատացեալներու հետ։ 

 ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆԻ ՊԱՏԱՐԱԳԸ ԼԻՈՆԻ ՄԷՋ  

Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան 22-24 Յուլիսի շաբաթավերջին այցելեց Լիոն։ Ուրբաթ 22 Յուլիսի երեկոյեան Սրբազան Հայրը դասախօսութիւն 

մը տուաւ, նիւթ ունենալով «Իսլամութիւնը, անոր մասին աղբիւրները եւ քրիստոնէութեան մասին անոր ըմբռնումները»։ Դասախօսութեան 

ընթացքին ցուցադրուեցան նկարներ համապատասխան բացատրութիւններով, որու յաջորդեց հարցում-պատասխանի բաժին եւ հիւրասիրութիւն։ 

Նոյն գիշերը հոգեւոր հովիւ Տ. Իսահակ Ա. Քհնյ. Հէքիմեան եւ Ծխական Խորհուրդի ատենապետ Պրն. Ժան-Ժաք Օսմանճեան եւ անդամներ 

հանդիպում ունեցան Սրբազան Հօր հետ եւ քննարկեցին Լիոնի ծուխի գործունէութեան եւ Թեմական Խորհուրդին հետ յարաբերութիւններուն հետ 

կապուած հարցեր։ Շաբաթ օր Սրբազան Հայրը հանդիպում ունեցաւ Հայ Եկեղեցւոյ Ֆրանսայի Թեմի Երիտասարդաց Միութեան Կեդրոնական 

Վարչութեան անդամներու հետ, քննարկելով կազմակերպչական հարցեր եւ ծրագիրներ։ Հանդիպման ներկայ էր Տեսինի հոգեւոր հովիւ Տ. Շահէ 

Քհնյ. Նազարեան եւ Երիտասարդաց Միութեան Կեդր. Վարչութեան ատենապետուհի Լուսինէ Արզումանեան։ Կիրակի 24 Յուլիսին Սրբազան Հայրը 

պատարագեց Լիոնի Ս. Յակոբ Մայր եկեղեցւոյ մէջ եւ պատարագէն ետք առիթ ունեցաւ հանդիպելու հաւատացեալներու հետ։ 

 ՔԱՂԿԵԴՈՆԻ ԺՈՂՈՎԸ – ԱՌԱՋԻՆ ՃԵՂՔԸ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ  
 

Ինչպէս նշած էինք մեր նախորդ թիւին մէջ, Հայ Եկեղեցւոյ կանոններն ու վարչական օրէնքները կը բխէին առաջին երեք Տիեզերական 
Ժողովներու եւ այլ շրջանային ու տեղական ժողովներու որոշումներէն։ 451 թուականին ժողով հրաւիրեց Մարկիանոս կայսրը Մեծն Լեւոն 
Պապի հետ միասին, Հոկտեմբեր 8-էն Նոյեմբեր 1, Քաղկեդոնի մէջ, Վոսփորի ասիական կողմը, որ կը համապատասխանէ այսօրուան Կ. 
Պոլսոյ Քատըքէօյի շրջանին։ Բոլոր քրիստոնեաները չէին որ ընդունեցին այս ժողովի որոշումները։ Ժողովը նուիրուած էր Քրիստոսի 
բնութեան ճշդումին։ Հայերը չմասնակցեցան այս ժողովին, որովհետեւ Զրադաշտական Պարսկաստանի հետ խնդիրներու մէջ էին եւ կը 
պատրաստուէին Աւարայրի ճակատամարտին։ Ժողովի որոշումները ընդունուեցան Բիւզանդական եւ արեւմտեան եկեղեցիներու կողմէ, 
սակայն չընդունուեցան Եկեղեցւոյ հին Արեւելեան Ուղղափառ ճիւղին կողմէ, որուն մաս կը կազմէին Ղպտի, Եթովպիական, Էրիթրէայի, 
Ասորի, Հնդիկ Մալաբար եւ Հայ Առաքելական եկեղեցիները։ Ասոնք հաւատարիմ մնացին նախաքաղկեդոնական ուսուցումներուն՝ մի է 
բնութիւն Բանին մարմնացելոյ, ամբողջական Աստուած եւ ամբողջական մարդ։ Իր ամբողջական աստուածային բնութիւնը միացած է իր 
ամբողջական մարդկային  բնութեան, առանց փոփոխման  եւ առանց այլայլութեան։  Այս կացութեամբ տիեզերական Եկեղեցւոյ մէջ առաջին  

ճեղքը յառաջացաւ, Եկեղեցին բաժնելով երկու մասի՝ Բիւզանդական Եկեղեցի եւ Արեւելեան Եկեղեցի։ Այսպէս կը բացատրուի այն իրողութիւնը, որ Հայ Եկեղեցին 
ամբողջական հաղորդակցութեան մէջ չէ Յոյն եւ Ռուս եկեղեցիներու հետ, թէեւ այս եկեղեցիներուն պատարագները իրարու հետ նմանութիւններ ունին։  

 ՎԻՃԱԿԱՀԱՆՈՒԹԻՒՆ – ՓԱՌԱՏՕՆ 
 

Նկատի ունենալով որ կը մօտենայ Սեպտեմբեր 17-ը՝ Փարիզի մէջ Հայկական առաջին փառատօնի թուականը, հովանաւորութեամբ Հայ 

Եկեղեցւոյ Ֆրանսայի Թեմի, Փառատօնի յանձնախումբի անդամները տքնաջան աշխատանքի մէջ են փառատօնի պատրաստութեան 

համար։ Բազմաթիւ պաշտօնական անձնաւորութիւններ արդէն ընդառաջած են հրաւէրին եւ ներկայ պիտի ըլլան։ Երաժշտական յայտագրի, 

երգիչներու եւ պարախումբերու ելոյթներու կողքին, գրքոյկ մը պիտի հրատարակուի եւ անվճար պիտի բաժնուի բոլոր հիւրերուն, 

սեղաններ նախատեսուած են, որոնց վրայ հայկական զանազան յուշանուէրներ, գիրքեր եւ այլ տեսակի նուէրներ պիտի վաճառուին։ 

Գեղեցիկ նուէրներ կը պատրաստուին, որոնք պիտի տրուին վիճակահանութեան տոմսերը շահողներուն։ Կրնաք ձեր օժանդակութիւնը 

բերել նուէրներ յատկացնելով վիճակահանութեան համար։ Վիճակահանութեան նուէրներու եւ նուիրատուներու ցանկերը պիտի տպուին 

գրքոյկին մէջ։ Վիճակահանութեան տոմսերը արդէն իսկ տրամադրելի են եւ կրնաք զանոնք ստանալ Առաջնորդի Գրասենեակէն կամ 

Թեմական Խորհուրդի անդամներէն։ 

 ԵԹԷ ՔԵԶ ՄՈՌՆԱՄ, Ո՜Վ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ, ԹՈՂ ԱՋ ՁԵՌՔՍ ԿՏՐՈՒԻ՛ (ՍԱՂՄՈՍ 137.5) 
Հակառակ այն իրողութեան որ Հայ Եկեղեցին աշխարհի ամենափոքր եկեղեցիներէն է եւ հակառակ անոր որ Հայ Եկեղեցին բազմիցս վերապրած 
է ջարդերէ եւ ցեղասպանութիւններէ իր պատմութեան ընթացքին, գրեթէ հրաշք մըն է որ Հայ Եկեղեցին այսօր հակակշիռ ունի Երուսաղէմի 
բազմաթիւ քրիստոնէական սրբավայրերու վրայ, որոնց կարգին է Քրիստոսի Գերեզմանի Մայր Տաճարը, որ կառուցուած է Յիսուսի թափուր 
գերեզմանին շուրջ։ Առաջին կառոյցը շինուած է խաչելութեան բլուրին վրայ եւ Քրիստոսի գերեզմանի եկեղեցին շինուած է 330 թուականին, 
Կոստանդին կայսեր մօր կողմէ։ Անկէ ետք զանազան եկեղեցիներ կառուցուած ու փլած են, բաժիններ աւելցուած են, մինչեւ որ ներկայի տեսքը 
ստացած է, որ վերջին անգամ վերանորոգուած է 200 տարի առաջ։ Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. Նուրհան Արք. Մանուկեան 
տեղեակ պահած է Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը եւ Ծայրագոյն Պատրիարքը, որ այս պատմական Մայր Տաճարը 
անյետաձգելիօրէն նորոգութեան կարիք ունի։ Հայ Առաքելական Եկեղեցին, Հռոմէական Կաթոլիկ Եկեղեցին եւ Յոյն Ուղղափառ Եկեղեցին 
առանձնաշնորհեալ իրաւունքը ունին Սուրբ Գերեզմանի Մայր Տաճարի պահպանման եւ վերանորոգութեան։ Այս եկեղեցիներէն իւրաքանչիւրը 
պէտք է 1,1 միլիոն տոլար յատկացնէ այս նպատակին։ Յորդանանի Ապտալլա թագաւորը անձնական նուիրատուութիւն մը կատարած է արդէն, 
նկատի ունենալով որ Յորդանանը Երուսաղէմի Հին Քաղաքին պահապանն էր մինչեւ 1967-ի վեցօրեայ պատերազմը։ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. 
Յովհաննէսեան  հրապարակած  է նամակ մը  ուղղուած մեր հաւատացեալներուն,  որպէսզի իրենց  նուիրատուութիւնը  կատարեն  այս  կարեւոր  

ծրագրին, որ մեզի՝ հայերուս կու տայ առանձնաշնորհումը հակակշիռ ունենալու աշխարհի ամենէն կարեւոր վայրերէն մէկուն վրայ։ Ձեր նուիրատուութիւնները ուղարկեցէք 
Առաջնորդարան՝ 15 rue Jean Goujon, 75008 Paris,  Diocèse de l’Église Arménienne անունով։ Շնորհակալութիւն ձեր առատաձեռնութեան եւ վեհանձնութեան համար։.  
 

 ՊԱՀՔ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ  
 

Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ տօնացոյցին համաձայն Ս. Մարիամ Աստուածածնի Վերափոխման տօնը կը կատարուի Օգոստոս 15-ի 
ամենամօտիկ Կիրակին։ Հայ Եկեղեցւոյ 5 Տաղաւար Տօներէն չորրորդը՝ Վերափոխման տօնը կը նշէ Ս. Աստուածածնի մարմնի յետ մահու 
երկինք փոխադրութիւնը իր որդւոյն՝ մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի կողմէ։ Ասիկա Եկեղեցւոյ հին աւանդութիւն մըն է։ Այդ օրը մեր 
եկեղեցիներուն մէջ խաղողօրհնէք կը կատարուի յաւարտ Ս. Պատարագի։ Խաղողօրհնէքի գլխաւոր իմաստը այն է, որ Աստուածաշունչին 
մէջ խաղողի այգին կը խորհրդանշէ Աստուծոյ ժողովուրդը։ Հին ժամանակներէ ի վեր խաղողը կը խորհրդանշէ պտուղներու թագուհին, 
ինչպէս որ Ս. Մարիամ Աստուածածինը կը խորհրդանշէ սուրբերու թագուհին։ Գինին, որ խորհրդանիշն է Քրիստոսի արեան, խաղողէ կը 
պատրաստուի։ Ըստ մեր Եկեղեցւոյ աւանդութեանց, Ս. Աստուածածնի Վերափոխման նախորդ շաբաթը պահքի շաբաթ է, իսկ յաջորդող 
Երկուշաբթին՝ մեռելոց։ Այս տարի Վերափոխման տօնը կը զուգադիպի Կիրակի 14 Օգոստոսին։ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան 
պիտի պատարագէ Փարիզի Մայր Եկեղեցւոյ մէջ ժամը 10-ին եւ յաւարտ Ս. Պատարագի պիտի կատարէ խաղողօրհնէք։ Ձեր շրջանի 
եկեղեցիէն ճշդեցէք պատարագի ժամը ձեր եկեղեցւոյ մէջ։ 
 

 ԿԱՑՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ  

Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի մէջ Յուլիս 30-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի նախագահութեամբ տեղի ունեցաւ Վանական Խորհուրդի 

ընդլայնուած նիստ, որուն հրաւիրուած էին Մայր Աթոռի մէջ պաշտօնավարող եւ հայաստանեան թեմերու առաջնորդ եպիսկոպոսները։ Անդրադառնալով 

մայրաքաղաքին մէջ ստեղծուած կացութեան, ժողովականները հանդէս եկան յայտարարութեամբ, զոր կրնաք կարդալ սեղմելով այստեղ։ 

 ԿԱՐՃ ԼՈՒՐԵՐ... 

 Սէնթ Էթիէն տիւ Ռուվրէի ահաբեկչական յարձակման առթիւ Առաջնորդ Սրբազան Հօր հրապարակած հաղորդագրութիւնը կարդալու համար սեղմել 

այստեղ։ Սրբազան Հայրը նաեւ ցաւակցական գիր յղեց Հանրապետութեան Նախագահին եւ Ֆրանսայի Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ կարդինալներուն։ 
 Յառաջիկայ Չորեքշաբթի Աստուածաշունչի սերտողութիւն տեղի պիտի չունենայ։ 
 Ձեր բարեկամներուն e-mail-ի հասցէները ղրկեցէք bureauduprimat@diocesearmenien.fr հասցէին, եթէ կը փափաքին ստանալ մեր լրատու թերթիկը։ 

http://www.diocesearmenien.fr/
http://www.armenianchurch.org/index.jsp?sid=3&nid=3247&y=2016&m=6&d=30
http://media.wix.com/ugd/b3d1b6_f32e16e195d24fcaba7205f72cd7d320.pdf
http://media.wix.com/ugd/b3d1b6_f32e16e195d24fcaba7205f72cd7d320.pdf
mailto:bureauduprimat@diocesearmenien.fr
https://www.youtube.com/channel/UCJcbIuaump9dlE5zAbIZg-A
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008644592890

