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ԱՒՍՏՐԱԼԻՈՅ ԵՒ ՆՈՐ ԶԵԼԱՆՏԱՅԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴ 

ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ ՏԷՐ ՀԱՅԿԱԶՈՒՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՆԱՃԱՐԵԱՆԻ ՊԱՏԳԱՄԸ 

ՍՈՒՐԲ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԻՆ ԱՌԹԻՒ 

1 Ապրիլ 2018 

 
“Գիտենք թէ ան որ յարուցանեց Տէր Յիսուսը,  

մեզ ալ պիտի յարուցանէ Յիսուսի միջոցով” (Բ. Կորնթ. 4:14). 
 

Յիսուսի Յարութեան աւետիսը արտասանուած հրեշտակնեուն կողմէ ցնցեց 

իւղաբեր կանայք, որոնք երկիւղով լեցուած սարսափահար փախան 

գերեզմանէն: 

 

Յետ Յարութեան տեղի ունեցած դէպքերը, ինչպէս Յովհաննէսի անդրադարձը 

դատարկ գերեզմանին առջեւ,  Մարիամ Մագդաղենացիի ըմբռնելը թէ դիմացինը 

պարտիզպանը չէր՝ այլ Յարուցեալ Տէրը. Էմմաուսի ճամբորդներուն փորձառութիւնը,  Թովմասի հաւատքի 

գալը եւ  Պետրոսի վերջնական դարձը առ Յիսուս, ցոյց կու տան հաւաքական թէ անհատական 

աստիճանական կերպարանափոխութիւնը, որուն կ'ենթարկուին առաքեալները մինչեւ Համբարձում եւ 

Հոգեգալուստ; 

 

Այսպիսով, անուս եւ տկար այս Գալիլիացի ձկորսները, դարձան ճշմարիտ մարդկանց որսորդներ, որոնք 

զօրացած Յարուցեալ Քրիստոսի կենսաբեր պատգամով, գացին քարոզելու աշխարհի չորս ծագերը՝ խօսքով, 

գործով եւ արեամբ: 
 

Քրիստոնէութիւնը հաւատք է խարսխուած մեր Տիրոջ Յարութեան վրայ, այդ նոյն հաւատքն է որ 

փոխանցուելով սերունդէ սերունդ հասած է մեզի: 

 

Յարութեան շունչը մեզ ալ թող կերպարանափոխէ, վերափոխէ, զօրացնէ մեզ դարձնելով  նոր արարած: Այդ 

ոգիով երթանք պատգամելու կեանքի յաղթանակը ընդդէմ մահու, լոյսինը՝ ընդդէմ խաւարի եւ բարիինը 

ընդդէմ չարին: 

 

Թող Քրիտոսի գերեզմանէն ճառագայթող լոյսը համակէ մեզմէ իւրաքանչիւրը եւ կրկին շեփորահարուի 

խաղաղութեան պատգամը ողջ աշխարհին, խաղաղութիւն Հայ ժողովուրդին Հայաստանի, Արցախի, Միջին 

Արեւելքի, Աւստրալիոյ մէջ եւ աշխարհի չորս ծագերուն, որպէսզի Հայը կարողանայ իր Քրիտոսաբոյր 

կեանքով առաջնորդուիլ եւ առաջնորդել ուրիշները՝  դարձնելով աշխարհը երկիր դրախտավայր իսկ 

մարդիկ Աստուծոյ որդիներ: 

 

«Արթնցիր, դուն որ կը քնանաս, ու կանգնէ մեռելներէն, եւ Քրիստոս պիտի փայլի քու վրադ (Եփես. 5:14) 
 

ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ, ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՐՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ 
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Կիր 4 Մարտ 2018 – Գերաշնորհ Տէր Հայկազուն Եպիսկոպոս Նաճարեան յաւարտ 

Արեւագալի արարողութեան օրհնեց ձեռք մը զգեստները Սուրբ Յարութիւն 

Եկեղեցւոյ նուիրուած Տէր եւ Տիկին Վահիկ եւ Քլար Յարութիւնեանի կողմէ: 

Սրբազան Հայրը օրհնեց նաեւ նուիրատուները: Իր խօսքին մէջ Սրբազան Հայրը 

պատգամեց որ այս եկեղեցին անհատներու սեփականութիւն չէ այլ հաւաքական 

սեփականութիւն է, մեր բոլորին տունն է: Իսկ մեր տունը մենք է որ պիտի 

գեղեցկացնենք եւ այդ է որ կատարեցին Տէր եւ Տիկին Յարութիւնեանները: Ի դէպ՝ 

Տէր եւ Տիկին Յարութիւնեանները միշտ նեցուկ կանգնած են Հայ Եկեղեցւոյ եւ 

իրենց նիւթաբարոյական աջակցութիւնը բնաւ չեն զլացած Եկեղեցւոյ 

բարելաւման ու զարգացման ի խնդիր: 

 

Կիր 4 Մարտ – Յաւարտ Արեւագալի արարողութեան, Սրբազան հայրը օրհնեց 2017 

տարեշրջանին HSC ի քննութեանց առ նուազն 5 նիւթի մէջ 90էն աւելի բարձր նիշ 

ստացած  շրջանաւարտ Հայ ուսանողները՝ Սելին նալպանտեան եւ Ալեքս Այվազեան, 

որոնք պարգեւատրուեցան Տոքթ. եւ Տիկին Յարութիւն եւ Մարօ Ճէպէճեանի կողմէ 

յանուն անոնց հաստատած յատուկ կրթաթոշակի ֆոնտին: Իսկ   ԺԲ դասարանի 

աշակերտուհի Ալիսիա Տիլանչեան պարգեւատրուեցաւ Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ 

«Լեւոն Շէօհմէլեան Կրթական ֆոնտ»ին կողմէ, ձեռամբ Տիկին Մարի Շէօհմէլեանի: 

Սրբազան Հայրը իր օրհնութեան խօսքին մէջ շեշտեց կարեւորութիւնը ուսումին, 

խրատեց թուով մօտ տաս ուսանողները, որոնք յաջողութեամբ աւարտած էին  12րդ 

դասարանը եւ որոնք ներկայ եղան Առաջնորդարանի մէջ տեղի ունեցած յատուկ 

ընդունելութեան, ըսելով թէ համալսարանները գիտութեան աղբիւրներն  են  սակայն  

Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս 

 Աւստրալիա Պիտի Այցելէ  

15-26 Նոյեմբեր 2018ին 
 

Ուրախութիւնն ունինք յայտարարելու թեմիս բարեպաշտ ժողովուրդին, որ 

ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց 

Հովուապետական Այցելութիւն պիտի տայ Աւստրալիոյ եւ Նոր Զելանտայի 

Հայոց թեմին 15-26 Նոյեմբեր 2018ին: 
 

Յառաջիկային յաւելեալ մանրամասնութիւններ պիտի տեղեկացուին 

գաղութի կազմակերպութեանց եւ զաւակներուն: 
 

Յարգանօք՝ 
 

Դիւան Առաջնորդարանի 
 

24 Մարտ 2018 
 

ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ 
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այնտեղ մոլորեցնող շատ մը հանգամանքներ գոյութիւն ունին, որոնցմէ Հայ ուսանողը պէտք չէ վարակուի, իսկ երբ 

ան յաջողութեամբ աւարտէ իր ուսումը պէտք է իր ծնողքէն, ազգէն եւ Աւստրալիայէն ստացած բարիքէն մաս մը 

վերադարձնէ անոնց:  Խօսք առաւ նաեւ Տոքթ Ճէպրճեան նիւթ ունենալով «Ինչպէ՞ս ամրապնդել երիտասար-

դութեան եւ Աստուծոյ կապը հիմնուելով Աստուածաշունչի ուսուցումներուն վրայ»: 

Փարոսի Խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ մրցանակակիր Հայ ուսանողները, անոնց ծնողները եւ ուսուցիչները եւ կը 

մաղթէ բարի երթ իրենց համալսարանական ճանապարհին: Փարոս կը շնորհաւորէ նաեւ Տիկին Մարի 

Շէօհմէլեանն ու Տոքթ Յարութիւն Ճէպէճեանը իրենց հաստատած ֆոնտերուն համար ի քաջալերանք Հայ 

ուսանողին: 

 

Կիր 4 Մարտ – Համազգայինի Շրջ Վարչութեան 

Գրական Գեղարուեստական Յանձնախումբին 

հրաւէրով Սրբազան Հայրը եւ Դիւանապետ Նշան 

Պասմաճեան մասնակցեցան Կանանց Միջազգային 

Օրուան առիթով կազմակերպուած « Հայ Կանանց 

Ազդեցիկ Ձայնը» գրական երեկոյին, բաժակ մը գինիի 

շուրջ: Ներկայ էին 50ի շուրջ գրասէր հայորդիներ: 

Ներկայացուեցան 19րդ եւ 20րդ դարու Պոլսահայ 

գրագիտուհիներ՝ Սրբուհի Տիւսաբ, Զապէլ Ասատուր 

եւ Զապէլ Եսայեան եւ Հայկանուշ Մառք իրենց 

կենսագրականներով, գրական յատկանիշներով եւ 

ֆէմինիզմի ջատագովութեամբ: Սրբազան Հայրը իր 

փակման խօսքին մէջ շնորհակալութիւն յայտնեց 

կազմակերպիչներուն, մասնակիցներուն եւ 

ներկաներուն յաջող այս ձեռնարկին համար: Հայ 

կնոջ ազատագրման ի խնդիր պայքարած այս 

ռահվիրայ հայուհիներուն տարած աշխատանքը մեծ 

է, ըսաւ Սրբազանը, յատկապէս գաւառներու մէջ 

դպրոցներ բանալու եւ Հայ աշակերտուհիներու 

ուսման եւ զարգացման բնագաւառներուն մէջ: 

Սրբազանը կարեւոր նկատեց անցեալը ճանչնալը, 

գիտնալու համար թէ ինչպէս Հայուհին իր թմբիրէն 

արթնցաւ եւ իր իրաւունքները պաշտպանեց 

հակառակ իր դէմ ցցուած բազմաթիւ եւ բազմաբնոյթ 

խոչնդոտներուն: 

Խիստ կարեւոր է այս եւ նմանօրինակ ձեռնարկներու 

կազմակերպութիւնը  գաղութէն ներս:  

 

Բշ 5 Մարտ –  Ընդառաջելով Խորհրդարանի անդամներ Փօլ Կրինի եւ 

Ֆրէտ Նայլի նախաձեռնած հրաւէրին Սրբազան հայրը ներկայ եղաւ « 

Թէյասեղան Նահանգապետուհի Գլատիս Պէրէճիքլեանի Հետ» 

հաւաքին (Afternoon Tea with Premier Gladys Berejiklian), որուն ներկայ 

եղան զանազան կրօններու կրօնապետեր: Նախաձեռնութիւնը կը 

միտէր յուշագիր-խնդրագիր մը յղել Նիւ Սաութ Ուէյլզի խորհրդարանին 

դատապարտելու համար մարդկային մաքսանենգութիւնը, 

ստրկութիւնը եւ մարդու շահագործումը իր զանազան ձեւերով ինչպէս 

բռնի ամուսնութիւն, բռնի աշխատանք, մարդկային մարմնի 

անդամներու մաքսանենգութիւն եւայլն եւ օրինագիծ մը վաւերացնելու: 

Սրբազան Հայրը միւս կրօնապետերուն կողքին ստորագրեց  յուշագիր-

խնդրագիրը, որ յանձնուեցաւ առ որ անկ է: 

 

 Բշ 5 Մարտ – Ընկերակցութեամբ Նշան Սրկ Պասմաճեանի, Սրբազան 

Հայրը մասնակցեցաւ Խաղաղութեան Միջազգային Աղօթքին, որ տեղի 

ունեցաւ  Արեւմտեան Սիտնիի Ancient Church of the East, St Humzid 

Cathedralի մէջ, կազմակերպութեամբ NSW Ecumenical Councilի: 

Ձեռնարկին նախագահեց Մար Միլիս Զայա Արքեպիսկոպոսը, 

Մետրոպոլիտ Աւստրալիոյ, ՆԶի եւ Լիբանանի Ասորական Հին 

Արեւելեան եկեղեցիին: Սրբազան Հայրը կարդաց Աւետարանը:  

Մետրոպոլիտը քարոզեց, որուն անգլերէն պատճէնը կը գտնէք թերթին 

անգլերէն բաժինին մէջ: Ի միջի այլ հոգեւորականներու մասնակից էին  

NSW Ecumenical Councilի նախագահ Քոյր Ուիզ Շուրինկա եւ Ընդհանուր  
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քարտուղար՝ Շնուտա Քահանայ Մանսուր: Արարողութենէն անմիջապէս ետք Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան 

արաբերէն լեզուով հարցազրոյց տուաւ Իրաքեան Հեռատեսիլի կայանին: Բոլոր ներկաները ընթրիքի հիւրերը եղան 

Մար Միլիս Զայա Արքեպիսկոպոսին: Մօտ մէկ ժամ մտերմիկ խօսակցութեան ընթացքին Սրբազան Հայրը եւ 

Մետրոպոլիտը աւելի մօտէն ծանօթացան երկու համայնքներուն տարած աշխատանքներուն եւ որոշեցին կապը 

աւելի ամուր պահպանել երկու եկեղեցիներուն միջեւ: 

 

Գշ 6 Մարտ – Սրբազան հայրը ընդառաջելով Պանք Աֆ Սիտնիի տնօրէնին հրաւէրին ներկայ գտնուեցաւ նոյն 

դրամատան Չացուուտի մասնաճիւղի պաշտօնական բացման: Ներկայ էր նաեւ յատուկ այս առիթով Լիբանանէն 

ժամանած Պրն Նառ Խաչատուրեան: Խաչատուրեան եղբայրները կարեւոր բաժնետէրեր են Պանք Պէյրութի, որուն 

Աւստրալիոյ մասնաճիւղը կը կոչուի Պանք աֆ Սիտնի: Խաչատուրեան եղբայրները (Յարութ, Նառ եւ Շահէ) 

տէրերն են նաեւ աշխարհահռչակ «Գոհար Սիմֆոնիք Նուագախումբ և Երգչախումբ»ին: Սրբազան Հայրը իր 

բարեմաղթանքը կատարեց Դրամատան յաջողութեան համար:  

 

Գշ 6 Մարտ – Ընդառաջելով Թանգարանի Տնօրէնութեան հրաւէրին 

ուղղուած NSW Ecumenical Council Boardին, Դիւանապետ Նշան 

Պասմաճեան, ընկերակցութեամբ իր պաշտօնակիցներուն, այցելեց 

Սիտնիի Հրէական Թանգարան: Խումբը ծանօթացաւ Հրեայ 

պատմութեան, Ողջակէզին, Հրեայ մշակոյթին եւ բարքերուն: Խումբը 

ականջալուր եղաւ Ողջակէզէն վերապրող անձերու վկայութեանց եւ 

Աւստրալիոյ խաղացած մարդկային դրական դերին: Կը հաւատանք որ 

օր մը Հայութիւնն ալ պիտի կարենայ իր թանգարանները ունենալ 

աշխարհի տարբեր քաղաքներուն մէջ: 

 

Գշ 6 Մարտ – Աւստրալիոյ Հայ Դատի 

Յանձնախումբին կազմակերպութեամբ Նիւ Սաութ 

Ուէյլզի խորհրդարանին մէջ նշուեցաւ քսանամեակը 

Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման Նիւ Սաութ 

Ուէյլզ նահանգի Խորհրդարանին կողմէ: Ընկերակ-

ցութեամբ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի, 

ատենապետ Սարգիս Տէր Պետրոսեանի, Փոխ ատե-

նապետ Ստեփան Գրգեաշարեանի, դիւանապետ 

Նշան Պասմաճեանի Սրբազան Հայրը մասնակցեցաւ 

միջոցառման: Ներկայ էին Նահանգապետուհի 

Գլատիս Պէրէճիքլեան, բազմաթիւ խոհրդարանի 

անդամներ, հայկական, ասորի, ղպտի, կիպրական, 

արաբական, հրէական, բնիկ՝ ապօրիճինի կազմա-

կերպութիւններու ներկայացուցիչներ: Քսան տարի 

առաջուան նահանգապետ, հայ ժողովուրդի բարե-

կամ Պօպ Քար, գլխաւոր դերակատար ճանաչման 

իրականացման, ուղարկած էր իր վիտէօ-պատգամը, 

շնորհաւորելով 20րդ տարեդարձը այս կարեւոր 

ձեռքբերման: Խօսք առին, Նահանգապետուհի 

Պէրէճիքլեան, ընդդիմութեան ներկայացուցիչ Տոքթ 

Ուօլթ Սէքորտ, 1997ին ընդդիմութեան ղեկավար  

Փիթըր Քոլինզ, ճանաչման գործընթացին մեծ 

դերակատար եւ Էրմինկթընի նախկին ծերակոյտի 

անդամ Մայքըլ Ֆօթիոս, Հայ Դատի Յանձնախումբի 

1997ի ատենապետ Դոկտ Դրօ Քորթեան, Յանձ-

նախումբի այժմու գործադիր տնօրէն Հայկ 

Գայսէրեան, Արցախի Հանրապետութեան մշտական 

ներկայացուցիչ Քայլար, Գօլստըն Ճեմարանի 

աշակերտութեան պետեր՝ Արի Սիմոնեան եւ Հրանդ 

Պէօճիւքեան, Հայաստան-Աւստրալիա Խորհրդարա-

նական Բարեկամութեան Յանձնախումբի ատենա-

պետ  Ճօնաթան Օտէյ, Հայ դատի նախկին գործադիր 

տնօրէն Վաչէ Գահրամանեան: Սրբազան Հայրը 

կարդաց Շնորհակալութեան Աղօթքը, դրուատելով 

օրուան ղեկավարութեան արդարամտութիւնը եւ 

յանդգնութիւնը ճանաչելու Հայոց Ցեղասպանութիւնը, 

որ նոր էջ բացաւ Աւստրալահայ պատմութեան մէջ, 

աղօթք բարձրացնելով դէպի Բարձրեալն որ 

շարունակուի արդարութեան համար տարուած 

աշխատանքը:  Բոլոր խօսք առնողները ցուցա-

բերեցին պահանջատիրական կեցուածք Աւստրալիոյ 

Դաշնակցային Կառավարութեան նկատմամբ, 

յայտնելով որ եկած էր ժամանակը Պետական 

մակարդակով ճանաչելու Հայոց Ցեղասպանութիւնը: 
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Եշ 8 Մարտ – Պանք օֆ Սիտնիի Տնօրէնութիւնը ընթրիքի մը հրաւիրեց Հայ Համայնքի ղեկավար դիրքի վրայ 

գտնուող անձնաւորութիւններ, բարերարներ եւ գործարար անձիք ներկայացնելու համար դրամատան 

կարելիութիւնները համայնքին: Ընդառաջելով հրաւէրին Սրբազան Հայրը եւ ատենապետ Սարգիս Տէր 

Պետրոսեան մասնակցեցան ճաշկերոյթին: Դրամատան ծագումով Յոյն տնօրէնը՝ Միլթոս Միքայէլաս պատմեց թէ 

յունական կղզիի մը վրայ գտնուող իր տան դիմաց կայ Համաշխարհային Բ պատերազմին զոհուած Legion 

Etrangereի ծառայած Հայ զինուորի մը շիրիմը կայ եւ որ իր անձնական հոգածութեան առարկան դարձած է միշտ եւ 

որ կը շարունակուի իր ազգականներուն կողմէ որոնք կը շարունակեն բնակիլ այդ կղզին: Հաւաքին ներկայ էր նաեւ 

Նառ Խաչատուրեան, որ մեծապէս տպաւորուած էր Սիտնիի Հայ համայնքի զարգացման մակարդակով եւ անոր 

կարելիութիւններով:  
 

Ուրբ 9 Մարտ – Ընդառաջելով Լիբանանի Արտգործ Նախարար Ճըպրան 

Պասիլի հրաւէրին Australian Technology Parkի մէջ Դիւանապետ Նշան 

Պասմաճեան մասնակցեցաւ Lebanese Diaspora Energy գիտաժողովի բացման 

ներկայացնելով Սրբազան Հայրը: Արտաքին գործերու նախարարին կողմէ 

նախաձեռնուած այս հաւաքը նպատակ ունի միախմբելու կէս միլիոն 

հաշուող Աւստրալիոյ եւ ՆԶի Լիբանանեան Սփիւռքը միասնական 

ջանքերով սատար հանդիսանալու մայր հայրենիք՝ Լիբանանին: Ներկայ էին 

բոլոր կրօնքներէ եւ յարանուանութիւններէ Լիբանանեան կուսակցու-

թիւններէ եւ բազմաթիւ այլ կազմակերպութիւններէ ներկայացուցիչներ: Այս 

համաժողովը Ովկիանեայ (Oceania) ցամաքամասին համար էր, 

նմանօրինակ համաժողովներ տեղի ունեցած են եւ կ'ունենան բոլոր ցամաքամասերուն մէջ:   

 

Գշ 13 Մարտ – Սրբազան Հայրը Առաջնորդարանի մէջ ընդունեց 

Սուրիոյ Հայ Համայնքի Համայնքապետ Վերապատուելի Յարութիւն 

Սէլիմեանը, Ֆրանսայի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու նախա-

գահ Վերապատուելի Յակոբ Չօղանճեանը եւ Տիկինը՝ Մէյրին նաեւ 

Աւստրալիոյ Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան Ընդհանուր 

Տնօրէն Վերապատուելի Գրիգոր Եումուշաքեանը: Հիւրերը 

Աւստրալիա կը գտնուին Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան 

100ամեակի տօնակատարութեանց առիթով: Արծարծուեցան Սուրիոյ 

եւ Մերձաւոր Արեւելքի Հայութեան վերաբերեալ նիւթեր, ինչպէս 

նաեւ հայապահպանման կռուաններու պահպանման հարցեր, 

Եւրոպայի, Միջին Արեւելքի թէ Ամերիկաներու կամ Աւստրալիոյ մէջ:  

Դշ 7 Մարտ – Սրբազան Հայրը իր գրասենեակին մէջ 

ընդունեց Հայաստանէն Սիտնի ժամանած 

պատմագէտ-թրքագէտ երիտասարդ մտաւորական 

Գէորգ Պետրոսեանը, որ եկած էր Սրբազան Հօր աջը 

առնելու եւ հրաժեշտ առնելու Երեւան վերադարձէն 

առաջ: Աւելի քան մէկուկէս ժամուան ընթացքին 

Պետրոսեան Սրբազան հօր հետ քննարկման նիւթն 

էր քրտական ներկայութիւնը հայկական հողերու 

վրայ եւ Հայ քրտական յարաբերութիւնները: 

Երիտասարդ պատմագէտը հրաժեշտ առաւ 

Սրբազան Հօրմէն թողնելով լաւ տպաւորութիւն: 

Փարոսի թիւ 7 համարին մէջ անդրադարձածէինք 

Պետրոսեանի 18 Փետրուարին տուած դասա-

խօսութեան: Ան իր վերջին դասախօսութիւնը  

տուաւ 13 Մարտին ՀՕՄի կազմակերպութեամբ, 

նիւթ՝ «Տատս Հայ Է», որ կը վերաբերէր Ցեղաս-

պանութեան  եւ Հայ կանանց, ինչպէս նաեւ Հայ 

կանանց կրած տառապանքներուն պատմութեան 

խորքէն մինչեւ մեր օրերը: 

 

Դշ 7 Մարտ – Նախագահութեամբ Սրբազան Հօր 

գումարուեցաւ Ուէլֆէրի Յանձնախումբի լիագումար 

նիստը, որուն մասնակցեցաւ նաեւ Դիւանապետ 

Նշան Պասմաճեան որ նշանակուած է Ուէլֆէրի 

ապագայ աշխատանքներուն զարգացման պատաս-

խանատուն: Ժողովը զբաղեցաւ Ուէլֆէրի ապագայի 

ծրագիրներով եւ յանձնարարութիւններ թելադրեց 

պաշտօնէութեան, յատկապէս պետութեան մօտ 

պաշտօնական գրանցումներուն առնչութեամբ 

որպէս ծառայողական հաստատութիւն: Առ ի տեղե-

կութիւն, Աւստրալական պետութիւնը ծառայո-

ղական բոլոր հաստատութեանց համար նոր 

օրէնքներ մշակած է, որոնք կիրառման մէջ պիտի 

դրուին 1 Յուլիս 2018էն սկսեալ:  
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Դշ 14 Մարտ – Ընկերակցութեամբ Թեմական Խորհուրդի 

Ատենապետ Պրն Սարգիս Տէր Պետրոսեանի, Սուրբ Յարութիւն 

Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի ատենապետ ՊրնՊետրոս Զօրլուի, 

Դիւանապետ Նշան Պասմաճեանի, Սրբազան Հայրը, Café 

Birkenheadի մէջ, ներկայ եղաւ Արցախի մշտական ներկայացուցիչ 

Քայլար Միքայէլեանի հրաւէրով կազմակերպուած «Բարի 

Գալուստի Ճաշկերոյթին» ի պատիւ Արցախի Պետնախարար 

Արայիկ Յարութիւնեանի: Հայկական բոլոր կազմակերպութիւն-

ներու ներկայացուցիչներ մաս կազմեցին եւ իրենց զօրակցութիւնը 

յայտնեցին Արցախին: Սրբազան Հայրը իր խօսքին մէջ 

անդրադարձաւ Արցախի կարեւորութեան եւ հրաւիրեց գաղութի 

բոլոր անդամները գործնապէս զօրաւիգ կանգնելու անոր:    

 

Կիր 18 Մարտ – Ընդառաջելով ՀԲԸՄ Ալեքսանտր Վարժարանի 

տնօրէնութեան հրաւէրին, Սրբազան Հայրը մասնակցեցաւ 

Վարժարանի Զատկական Տօնախմբութեան, որ տեղի ունեցաւ 

Վարժարանի շրջափակին մէջ: Հայաբոյր մթնոլորտի մէջ 

հրամցուեցաւ կոկոիկ յայտագիր մը աշակերտներուն կողմէ որ 

գովեստի արժանացաւ Սրբազան Հօր կողմէ: Իր խօսքին մէջ 

Սրբազան Հայրը շնորհաւորեց Ալեքսանտր Վարժարանի նեցուկ 

հանդիսացող պատկան մարմիններուն, ծնողներուն եւ 

աշակերտութեան Սուրբ Զատիկը եւ իր գնահատանքը յայտնեց 

հայաշունչ յայտագրին ներկայացման մասին: 
 

Կիր 18 Մարտ – Աւելի քան 200 մասնակիցներու, կազմակերպութեամբ Աւստրալիոյ Հայ Աւետարանչական 

Ընկերակցութեան Վարչութեան կողմէ, Միրամար Պանդոկին մէջ տեղի ունեցաւ Պաշտօնական Ճաշկերոյթ-

դրամահաւաքը Աւետարանչականի 100ամեակի առթիւ, ի ներկայութեան աւելի քան 200 Հայ եւ ոչ Հայ 

հանդիսականներու: Ներկայ էին Հայկական բոլոր կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչները, արտասահմանէն 

հիւրաբար ներկայ Վերապատուելիներ եւ Աւետարանչական Ընկերակցութեան բարձրաստիճան պաշտօնա-

տարներ, քաղաքական անձնաւորութիւններ եւ Արցախի Պետնա-

խարար, նախկին վարչապետ Արայիկ Յարութիւնեան: Սրբազան հայրը 

մասնակցեցաւ ձեռնարկին ընկերակցութեամբ Ատենապետ Սարգիս 

Տէր Պետրոսեանին եւ տիկնոջ, ինչպէս նաեւ Դիւանապետ Նշան 

Պասմաճեանին: Դրամահաւաքը կատարուեցաւ ի նպաստ Արցախի մէջ 

4 մանկապարտէզներու վերանորոգման: Առատաձեռն աջակցութիւն 

ցուցաբերեցին ներկաները, անգամ մը եւս փաստը տալով այն 

իրողութեան թէ Արցախը յատուկ տեղ ունի համայնքի անդամներու 

սրտերուն մէջ եւ հայու գոյութեան պայքարին գրաւականն է Արցախը:   

 
Բշ 19 Մարտ – Սրբազան հայրը եւ Դիւանապետ Նշան 

Պասմաճեան ընդունեցին Հայ Աւետարանչական 

Ընկերակցութեան(ՀԱԸ) 100ամեակի առթիւ Սիտնի 

ժամա-նած Վերապատուելիներ Պերճ Ճամպազեան 

(Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդի 

Նախա-գահ), Ռընէ Լեւոնեան (ԵւրոԱսիայի Հայ 

Աւետ. Եկեղեցիներու նախագահ), Յարութ Սելիմեան 

(Սուրիոյ Հայ Աւետ Համայնքապետ), Գէորգ 

Գասպարեան (Վանաձորի Հայ Աւետ Եկեղեցւոյ 

Հովիւ), Արամ Պապաճանեան (Աբովեանի Հայ Աւետ 

Եկեղեցւոյ Հովիւ), Գրիգոր Եումուշաքեան (Աւստրա-

լիոյ Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան 

Նախագահ եւ գործադիր տնօրէն), ինչպէս նաեւ Տիկ 
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Լուիզա Ճանպազեան ( Յարաբերութեանց եւ Հրատա-

րակութեանց Պատասխանատու), Պրն Զաւէն 

Խանճեան (Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկե-

րակցութեան Գործադիր Տնօրէն): Մէկ ժամուան 

սիրալիր հանդիպման ընթացքին հիւրերը ծանօթա-

ցան Առաջնորդարանի աշխատանքներուն իսկ 

Սրբազան Հայրը՝ Աւետարանչական ծաւալուն 

հայանպաստ գործունէութեան: Սրտբաց խօսակ-

ցութեան ընթացքին հիւրերը հաստատեցին Մայր 

Եկեղեցւոյ  դրական  կեցուածքը   Աւետարանչական 

ընկերակցութեան նկատմամբ: Սրբազան Հայրը մեծ 

դրուատանքով արտայայտուեցաւ ՀԱԸի տարած 

հսկայ   աշխատանքին   համար   եւ   ըսաւ   թէ   Մայր  

 

 

 

եկեղեցւոյ հետ գոյութիւն ունեցող տարբերութիւն-

ները մեզ պէտք է աւելի զօրացնեն եւ յարաբերութիւն-

ները ալ աւելի մօտիկնան: Սրբազան Հայրը եւ 

հիւրերը եզրակացուցին որ յատկապէս Հայաստանի 

մէջ գործող դիմակաւոր աղանդաւորներու դէմ հարկ 

է ձեռք ձեռքի պայքարիլ: Աւետարանչականի Դէպի 
Հայրենիք ուղղուածութիւնը ինքնաբերաբար 

գործակցութիւն կը ստեղծէ Մայր եկեղեցւոյ հետ եւ 

առիթ կը բանայ միասին աշխատելու: Հոգեւոր 

Հայրերը եզրակացուցին թէ Աստուած մեզի 

առաքելութիւն մը վստահած է որ մենք պէտք է 

գործնականացնենք,  ձեռք ձեռքի, եւ այդ՝ Հայ 

ժողովուրդի միջոցաւ:  

Բշ 19 Մարտ  –  Ընկերակցութեամբ Տէր Նորայր Աւագ Քահանայ Բաթանեանի եւ 

Դիւանապետ Նշան Պասմաճեանի Սրբազան Հայրը մասնակցեցաւ Րայտի 

քաղաքապետարանի մէջ Հայ մեծահասակներու բարեկեցութեան համար 

շաբաթական հերթականութեամբ կազմակերպուած հաւաքին Սուրբ Զատիկի 

առիթով: Սրբազանը դիմաւորեցին Րայտի քաղաքապետարանի անդամ Պրն 

Սարգիս Ետէլեան, գործադիր տնօրէնուհի Օրդ Քոլէթ Մարտիրոսեան, 

կազամակերպիչ յանձնախումբի անդամներ Տիկին Ովսաննա Գորգինեան եւ Պրն 

Ժագ Պարան: Մեր մամիկները երգեցին եւ արտասանեցին ուրախութեան յուզում 

պատճառելով բոլորին: Հայկական ճոխ մթնոլորտ կը տիրէր: Տէր Նորայր 

մեմերգեց Կիլիկիա երգը, խօսք առին Պրն Ետէլեան եւ Սրբազան Հայրը: 

Սրբազանը գովեց մեր աւանդութիւնները պահելու սովորութիւնը, օրհնեց մեր 

մամիկներն ու պապիկները եւ խոստացաւ անոնց ներկայ ըլլալ իրենց 

աւանդական հաւաքներուն երբ կարիքը ստեղծղուի:     

 

Բշ 19 Մարտ – Ընդառաջելով ՀՅԴ Աւստրալիոյ 

Կեդրոնական Կոմիտէի հրաւէրին Սրբազան Հայրը 

Արմենիա Ռատիոյէն եւ Արմենիա հեռատեսիլէն 

ուղիղ եթեր  ելոյթ ունեցաւ եւ քաջալերեց Արցախի 

Ապահովութեան համար տեղի ունեցող 

դրամահաւաք-թէլէթօնը կոչ ուղղելով բոլոր 

ունկնդիրներուն եւ ակնդիրներուն որ 

առաւելագոյնով մասնակցին այս դրամահաւաքին: 

Սրբազանը պատգամեց որ այս թէլէթօնը բոլոր 

Հայերուս համար է եւ Արցախի ապահովութիւնը եւ 

այնտեղ հաստատելի արդար խաղաղութիւնը Հայ 

ժողովուրդին իրաւունքն է: Թէլէթօնը վարեցին 

Տիկնայք՝ Ազնիւ Ինկիլիզեան (Րատիօ) եւ Նորա 

Սեւակեան (հեռատեսիլ): Ի միջի այլ ազգային 

ղեկավարներու, ուղիղ եթերով իրենց պատգամը 

տուին  Արցախի Պետնախարար Արայիկ 

Յարութիւնեան եւ Արցախի Մշտական ներկայա-

ցուցիչ՝ Քայլար Միքայէլեան: Սրբազանը իր 

հեռատեսիլով տուած պատգամին աւարտին 1000 

Տոլար նուիրեց Հայ Եկեղեցւոյ անունով: 

 

Գշ 20 Մարտ – Ընկերակցութեամբ Դիւանապետ Նշան Պասմաճեանին Սրբազան Հայրը ներկայ եղաւ Սիտնիի 

International Convention Centreի մէջ Փլանար Ճաշարանի պաշտօնական բացման, որ  կատարուեցաւ 

նահանգապետուհի Օրիորդ Գլատիս Պէրէճիքլեանի կողմէ: Փլանարը վերջին ճաշարանն է Սիմոնեան 

ընտանիքին, տնօրինութեամբ Տէր եւ Տիկին Կարօ եւ Մարալ Սիմոնեանի: Սիմոնեան ընտանիքը՝ Տէր եւ Տիկին 

Իշխան եւ Իշխանուհի Սիմոնեաններ, զաւակները՝ Տէր եւ Տիկին Կարօ եւ Մարալ ինչպէս նաեւ Գօգօ եւ Ռիթա միշտ 

նեցուկ հանդիսացած են Հայ եկեղեցւոյ եւ Հայ համայնքին: Նահանգապետուհին գովերգեց Սիմոնեան ընտանիքի 

տարած անզուգական ճաշարանային գործունէութիւնը ըլլայ Աւստրալիոյ մէջ ըլլայ արտասահմանի մէջ: 
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Դշ 21 Մարտ – Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան, ընդառաջելով 

Րուքուուտի գերեզմանատան տնօրէնութեան հրաւէրին, Rosehill Gardensի 

մէջ մասնակցեցաւ Premier’s Harmony Dinnerին ի ներկայութեան 60է 

աւելի համայնքներու ներկայացուցիչներու, որոնց թիւը կը հասնէր 1200ի: 

Նահանգապետուհին խօսք առնելով հպարտութեամբ անդրադարձաւ իր 

Հայ ծագումին եւ յիշեց որ 5 տարեկան հասակին ան անգլերէն լեզուն չէր 

հասկնար եւ հիմա նահանգապետուհին էր Աւստրալիոյ ամենէն մեծ 

նահանգին՝ Նիւ Սաութ Ուէյլզին: Որոտընդոստ ծափահարութիւններ 

խլեց բոլոր համայնքներուն սիրելի՝ Օրդ Պէրէճիքլեանի ճառը: Միւս 

կողմէն, իր երկարամեայ ծառայութեանց համար Նիւ Սաութ Ուէյլզի 

կառավարութիւնը ստեղծած է Թեմական Խորհուրդի փոխ ատենապետ Ստեփան Գրգեաշարեանի անունով Stepan 

Kerkyasharian AO Harmony Medal: Եղան պարգեւատրուողներ իրենց բազմամշակութային աշխատանքներուն 

համար: Պրն Գրգեաշարեան անձամբ յանձնեց առ որ անկ էր իր անունը կրող պետական մրցանակը: Սրահին մէջ 

նշմարելի էին հայկական ազգագրական տարազներ հագուած հայուհիներ, որոնք, նահանգապետուհիի եւ 

Գրգեաշարեանի ներկայութեան առնթեր  ազգային հպարտութիւն կը ներշնչէին ընթրիքին մասնակից Հայերուն:      

 

  Դշ 21 Մարտ – Սրբազան Հայրը նախագահեց Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի հերթական ժողովին, որ 

զբաղեցաւ տարեկան ծրագրով եւ յառաջիկային տանելիք գործնական աշխատանքներով: 

 

Եշ 22 Մարտ – Սրբազան հայրը եւ Դիւանապետ Նշան 

Պասմաճեան Առաջնորդարանին մէջ ընդունեցին Արցախի 

Պետնախարար Արայիկ Յարութիւնեանն ու Արցախի 

Մշատական ներկայացուցիչ Քայլար Միքայէլեանը: Պետնա-

խարարը, որ մի քանի ժամ ետք Արցախ վերադարձի ճամբան 

պիտի բռնէր,  եկած էր հրաժեշտ առնելու Սրբազան Հօրմէն եւ 

ստանալու անոր օրհնութիւնը: Նախարար Յարութիւնեան 

հակիրճ տեղեկութիւն տուաւ իր տասնօրեայ առաքելութեան 

մասին, յատկապէս ունեցած քաղաքական շփումներուն եւ 

տնտեսական ձեռքբերումներուն առնչութեամբ: Սրբազան 

հայրը կատարեց իր բարեմաղթանքը եւ ուժ ու կորով մաղթեց 

Քայլար Միքայէլեանին որ յաջողցուցած էր Պետնախարարի 

այցը եւ Արցախի ի նպաստ վերջին բոլոր ձեռնարկները: Սրբազան Հայրը իր զօրակցութիւնը յայտնեց Պրն 

Միքայէլեանին եւ անոր միջոցաւ՝ Արցախին: 

 

Շբ 24 – Գշ27 Մարտ – Սրբազան Հայրը Ծաղկազարդի տօնին առթիւ այցելեց Մելպուրն, ուր նախագահեց Սուրբ 

Աստուածածին Եկեղեցւոյ Ծխական անդամական  տարեկան ընդհ ժողովին, մատուցեց Ծաղկազարդի Պատարագ 

եւ հանդիպում ունեցաւ համայնքին հետ:  (Այս մասին կարդալ Արժ. Տէր Խաչեր Քահանայ Յարութիւնեանի 
թղթակցութիւնը): 

 

Դշ 28 Մարտ – Սրբազանը իր գրասենեակին մէջ ընդունեց ՀՕՄի Արազ 

մասնաճիւղի վարչութեան անդամներէն Տիկիններ Նինա Գաբրիէլեան 

(ատենապետուհի), Ազնիւ Խտրլարեան(Փոխ Ատենապետուհի) եւ Սիլվա 

Փամպուքեան(Ատենադպրուհի), որոնք անձամբ հրաւէր յանձնեցին Սրբազան Հօր 

եւ քահանայ հայրերուն մասնակցելու մասնաճիւղին հիմնադրութեան 10րդ 

տարեդարձի տօնակատարութեան՝ 20 Մայիս 2018ին: Տիկինները զեկուցեցին 

իրենց գործունէութեան մասին, որ քաջալերուեցաւ Սրբազան հօր կողմէ: 

Սրբազան Հայրը խնդրեց որ իր օրհնութիւնն ու շնորհաւորանքի զգացումները 

փոխանցեն Արազի աւելի քան 80 անդամուհիներուն: 
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Լուրեր 

Ծուխերէն 

  

 
          

    ՄԵԼՊՈՒՐՆ 

Հսկումի Ժամերգութիւններ  
Մեծ Պահքի ընթացքում ամէն Ուրբաթ Մելբուռնի Ս․ 

Աստուածածին Եկեղեցում կատարուել են հսկումի 

ժամերգութիւններ։ 23 Մարտին կատարուեց վերջին 

հսկումը, որից յետոյ եկեղեցու սրահում մասնակից-

ները հոգևոր ջերմ զրոյց ունեցան թէյասեղանի 

շուրջ։ 

 

Օրհնութիւն 
Մարտ 4-ին Կիւլպէնկեան և Զօռլու 

ընտանիքներ Մելբուռնի Ս․ Աստուածա-

ծին Եկեղեցուն նուիրաբերեցին  Հայաս-

տանում պատրաստուած Ճաշու ընթեր-

ցումների փայտեայ գրակալ՝ գեղեցիկ 

զարդաքանդակներով։ Ս․ Պատարագի 

վերջաւորութեան Տէր Հայրը օրհնեց գրակալը և նուիրատուներին։ 
 

 

Ուխտագացութին 
Մարտի 19-ին Մելբուռնի Ս․ Ատուածածին Եկեղեցու հաւատավոր  

հայորդիներ  ուխտաւորաբար մեկնեցին Մելբուռնի Սուրբ Շարբելի եկեղեցի 

(Coburg), ուր կատարուեց Արևագալի ժամերգութիւն և Տէր Հայրը յավուր 

պատշաճի քարոզ խօսեց ներկաներին:  

 
 

Տարեկան 

Ընդահնուր Ժողով 
Մարտ 24ի  երեկոյեան տեղի ունեցաւ Մելբուռնի Ս․ Ասստուածածին 

եկեղեցու տարեկան անդամական ժողովը՝ նախագահութեամբ Գերաշնորհ 

Տէր Հայկազուն եպս․ Նաճարեանի։ Իրենց ընտրութեան տարեշրջանը 

աւարտեցին Յովիկ Շահինեանը, 

Գէորգ Էֆֆէն և Նուպար Չէօփճեանը։ 

Համաձայն ընտրութեան արդիւնք-

ներին վերընտրուեց Յովիկ Շահի-

նեանը իսկ ընտրուեցին Յասմիկ 

Եայլայեանը և Վաղինակ Մուրատեանը։ 38 տարիների եկեղացնուեր 

ծառայութեան համար Սրբազան Հայրը օրհնութեան գիր յանձնեց Պարոն 

Չէօփճեանին մաղթելով՝ քաջ առողջութիւն և արևշատ կեանքի օրեր։  

 

 

Նորոգութիւններ 
Մարտ ամսի ընթացքում Վաղինկ Մուրատեանի նախաձեռնութեամբ և այլ օգնական 

անձանց աջակցութեամբ կամաւորաբար նորոգուեց Մելբուռնի Ս․ Աստուածածին 

եկեղեցու կից սրահը ներքուստ, իսկ Տիար Արա Հովիւեանի սրտաբուխ 

նուիրատուութեամբ ամբողջութեամբ փոխուեց եկեղեցու կից ցանկապատը։ 

 

 
  

 

 

Պատրաստեց Արժ Տէր Խաչեր Քահանայ Յարութիւնեան 
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ԱՏԸԼԷՅՏ 
 

Երեք Տարուան յաջող շրջանէ ետք որպէս նախագահ Հարաւային 

Աւստրալիոյ Հայ Մշակութային Ընկերակցութեան, Տիկին Աննա 

Ամիրխանեան հրաժարեցաւ իր պաշտօնէն ընկերակցութեան 

անդամական ընդհանուր ժողովին: Նորընտիր նախագահն Էլէնա 

Գասպարեան յայտարարեց «Աննան անսակարկ ծառայեց Հայ 

համայնքին եւ բացառիկ կարողութիւններով օժտուած ղեկավար էր: 

Ան ճանաչուած էր Հայերուն եւ ոչ Հայերուն կողմէ, կը վայելէր 

յարգանքը բազմամշակութային ընդարձակ ընտանիքին: 
 

Անդամական ընդհանուր ժողովին ընտրուեցան նախկին (2011-

2015) նախագահ Էլէնա Գասպարեանը, ինչպէս նաեւ երկու նոր վարչական անդամներ յանձինս Պրն Պետրոս 

Տոքրեանի եւ Տիկին Սեւան Տոքրեանի: 
 

«Նոր Վարչութիւնը յառաջ պիտի տանի մշակութային եւ կրթական գործունէութիւն Հայ մշակոյթը ճանչցնելով 

շրջապատին, կենդանի պահելով Հայերէն լեզուն: Մօտէն պիտի աշխատինք Աւստրալիոյ Հայկական 

համայնքներուն, ինչպէս նաեւ Աւստրալիոյ եւ ՆԶի Թեմական Խորհուրդին եւ Առաջնորդարանին հետ» 

յայտարարեց նորընտիր նախագահը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ս. Յարութիւն Եկեղեց ի - Սիտնի 
 

Արժանապատիւ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան 

Ծաղկազարդի Պատարագ մատուցանեց, որմէ ետք տեղի 

ունեցաւ Դռնբացէքի արարողութիւն: Բացուեցաւ փակեալ 

խորանի վարագոյրը:  
 

Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ կողմէ Ծաղկազարդը 

ճանչցուած է որպէս Մանուկներու Օր: Այդ առիթով 

փոքրիկներէ կազմուած թափօրը, ձեռքերուն մէջ ձիթենիի 

ոստեր եւ մոմեր, կարգապահ քայլերթ կատարեց դէպի 

խորան, ստանալու համար Տէր Հօր օրհնութիւնը: Ապա 

թափօրը իր երթը շարունակեց դէպի եկեղեցւոյ սրահ, ուր 

երեխաները համբուրեցին Սուրբ Աւետարանը եւ ստացան իրենց Զատկական նուէրները: Եկեղեցւոյ 

Երիտասարդաց Միութեան երիտասարդները զբաղցուցին երեխաները նախ քան եւ յետ արարողութեանց, 

կազմակերպելով Երեխաներու Զատկական Ուրախութեան Օր, որ կը ներառէր զանազան զուարճալի  խաղեր:  

 

 

 Ծաղկազարդի 

Տօնակատարութիններ 
 

Մեր երեք ծուխերու եկեղեցիները  

տօնեցին Ծաղկազարդը՝  

 մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի  

յաղթական մուտքը Երուսաղէմ:  

Նորին Սրբութիւն Գարեգին Բ Ամենայն 

Հայոց Կաթողիկոսը Ծաղկազարդի օրը 

հռչակած է Մանուկներու Օր: 
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Ս. Աստուածածին Եկեղեցի - Մելպուրն 

 

Ծաղկազարդի տօնի առիթով Շաբաթ 24 Մարտին 

Ս. Աստուածածին Եկեղեցի այցելեց Թեմիս 

Առաջնորդ Գերաշնորհ Տէր Հայկազուն եպս․ 

Նաճարեանը։ Սրբազան Հայրը հանդիպում 

ունեցաւ Ակինեան շաբաթօրեայ դպրոցի 

աշակերտների հետ։ Յաջորդ օրը Սրբազան Հայրը 

յաւարտ Ծաղկազարդի Պատարագին օրհնեց 

մանուկներին և խաչեր ու մանուկների համար 

աղօթքի սրբանկարներ նուիրեց իրենց։  

 

 

 

 

Ս. Երորդութիւն Եկեղեցի - Ուէնթուըրթվիլ 
 

Ծաղկազարդի տօնի առթիւ Սուրբ Պատարագ մատուցեց 

Արժանապատիւ Տէր Պարթեւ Քահանայ Գարագաշեանը։ 
 

Ծաղկազարդը գարնանային բացօթեայ տօնախմբութիւններու 

սկիզբն ազդարարող եկեղեցական և ժողովրդական տօն է, որ 

տեղի կ'ունենայ  Զատիկէն մէկ շաբաթ առաջ՝ ի յիշատակ 

Քրիստոսի «Երուսաղէմ յաղթական մուտքին»: 
 

Պատարագի աւարտին Տէր Հայրը, Դպրաց դասի եւ 

ժողովուրդին ընկերակցութեամբ բարձրացաւ «Պաթմանեան» 

սրահ եւ հոն կատարուեցաւ ուրախ հաւաքոյթ, սուրճի և 

անուշեղէններու հիւրասիրութեամբ: 

 

  

Գերաշնորհ Տէր Հայկազուն Եպիսկոպոս Նաճարեան եւ 
Թեմական Խորհուրդը 
 

Իրենց Ցաւակցութիւնը կը յայտնեն Արժանապատիւ Տէր Աւետիս Քահանայ 
Համբարձումեանին եւ ընտանիքի անդամներուն Քահանայ Հօր՝ Սարգիս 
Համբարձումեանի անակնկալ մահուան առթիւ, հայցելով Ամենաբարձրեալէն, որ  
անոր հոգին արժանացնէ Երկնային Արքայութեան եւ Տէր Հօր, ընտանիքին եւ  
հարազատներուն պարգեւէ առողջութիւն եւ երկնային մխիթարութիւն:   
 

--------------------------------------------------------------- 
 

Փարոսի խմբագրութիւնը կը գուժէ մահը Արժանապատիւ Տէր Աւետիս Քահանայ  
Համբարձումեանի Հօր Սարգիս Համբարձումեանի որ տեղի ունեցաւ Կիրակի 11  
Մարտ 2018ին Երեւանի մէջ: Յուղարկաւորութեան եւ Թաղման արարողութիւնը  
տեղի ունեցան Երեւանի մէջ 15 Մարտին: 
Խմբագրութիւնս կը ցաւակցի Տէր Հօր եւ ընտանիքին կը մաղթէ առողջութիւն եւ համբերութիւն: 
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An Interview with the 

Banquet Organising 

Committee 

As the Annual Primate’s 

Banquet approaches on Sunday 

29 April , this interview provides 

our readers with an insight of its 

purpose and  mission. 

We invite you to join us! 

 
Հարցազրոյց «Առաջնորդարանի Պաշտօնական 
Ճաշկերոյթ - 2018»ի Յանձնախումբին հետ 
 

Չորրորդ տարին ըլլալով, Ապրիլի 29ին, տեղի պիտի ունենայ 
Առաջնորդարանի պաշտօնական ճաշկերոյթը Օրսօ հանդիսութեանց 
սրահին մէջ: Նախաձեռնութիւնը Առաջնորդարանինն է: Յատուկ 
յանձնախումբեր նշանակուած են միշտ թեմական խորհուրդին կողմէ, 
որոնք ամենայն բծախնդրութեամբ եւ  յաջողութեամբ տարած են իրենց 
ուսերուն ծանրացող այս աշխատանքը: Փարոս հարցազրոյց մը 
կազմակերպեց յանձնախումբի բոլոր անդամներուն հետ համատեղ, որոնք 
պատասխանեցին մեր հարցումներուն: Յանձնախումբի անդամներն են 
Տիկնայք՝ Լօրա Արթինեան, Նորա Պասթաճեան, Մարալ Սիմոնեան, Թալին 
Մարգարեան, Քլար Յարութիւնեան, Կարինէ Գրգեաշարեան-Վանզա, 
Զեփիւռ Մուրատեան եւ Պրն Նշան Պասմաճեան: 
 

Փարոս (Փ) -   Ինչի՞ կը միտի այս Ճաշկերոյթը: 

Յանյնախումբ (Յ) – Տարեկան այս ձեռնարկը կը միտի ընդառաջ գալու 

Առաջնորդ Հօր հրաւէրին ուղղուած գաղութի զաւակներուն, միատեղ 

զօրակցելու Առաջնորդարանին որպէս ծառայողներ Աւստրալիոյ Հայ 

Առաքելական եկեղեցւոյ: Մեզ միացնողը մեր իրական սէրն է մեր եկեղեցւոյ եւ 

մեր գիտակցութիւնը մեր եկեղեցւոյ խաղցած  խիստ կարեւոր դերին պահպանելու մեր հաւատքը եւ ազգային 

պատկանելիութիւնը զայն փոխանցելու համար գալիք սերունդներուն: 

Փ – Կրնայի՞ք պատմականը կատարել այս կրկնուող ձեռնարկին: 

Յ – 2014 թուականիի Փետրուար 6ին մեծ շուքով տօնեցինք Առաջնորդ Հօր Գերաշնորհ Տէր Հայկազուն Եպիսկոպոս 

Նաճարեանի քահանայական ձեռնադրութեան 40 ամեակը: Հաւաքուած էին այնտեղ բազում ներկայացուցիչներ 

բազմաթիւ Հայ եւ ոչ Հայ կազմակերպութիւններէ, գերակշիռ անշուշտ՝ Հայ կազմակերպութիւններ: Շատ գեղեցիկ երեւոյթ 

էր այդ, բոլորս մեր հովիւին շուրջ: Թեմական Խորհուրդը որոշեց սովորութեան վերածել այս հաւաքը եւ 2015ին մեր 

առաջին յաջող Պաշտօնական Ճաշկերոյթը կազմակերպեցինք եւ այդպէս՝ մինչեւ օրս:  

Փ – Հասոյթ կ'ապահովէ՞ այս ձեռնարկը: 

Յ – Այո, ամենեւին: Առաջնորդարանի 40է աւելի բարեկամներ կ'երաշխաւորեն ձեռնարկը նիւթական առատաձեռն 

մասնակցութեամբ (250 էն մինչեւ 3500 Տոլար): Տասնեակ մըն ալ բարեկամներ վիճակահանութեան որակաւոր 

նուէրներով կը մասնակցին, որ համազօր է երաշխաւորութեան: Մուտքի տոմսերէն կը գոյանայ շատ փոքրիկ գումար, կը 

տրամադրուին վիճակահանութեան տոմսեր, որոնք ընդհանրապէս արագ կը վաճառուին եւ այդպիսով կոկիկ գումար մը 

կ'ապահովուի: Այդ գումարը կը յատկացուի Առաջնորդարանի առօրեայ ծախսերուն, մեծ բեռ պակսեցնելով Թեմական 

Խորհուրդի տարեկան պիւտճէէն:  

Փ – Ի՞նչ կը պատահի ճաշկերոյթի ընթացքին : 

Յ – Բնականաբար ճաշկերոյթին միայն ճաշ չէ որ կը հրամցուի: Կը ներկայացուի կոկիկ գեղարուեստական յայտագիր 

գաղութի լաւագոյն արուեստագէտներուն կողմէ, որոնք այդ գիշեր ազատ են: Անցեալին ունեցած ենք  Նաթալի Արոյեանը 

(աշխարհահռչակ Սոփրանօ), Քրիստափոր Նազարեան (Պաս),  Ճոնի Օհանը (ճանչցուած Աւստրալահայ Ճազ երգիչ), 

Իզապէլ Մարգարեանը (Մեցցօ Սոփրանօ), Սիտնիի Հայկական պարախումբերը, դաշնակահարներ՝ Ալեքս Սահակեանը, 

Լիլիթ Մուրատեանը, Արաքս Մանսուրեանի աշակերտներէն՝ Ճիանկ Հոնկչին, ազգութեամբ Չինացի, որ իր « Հայաստան 
Երկիր Դրախտավայր»երգով շշմեցուց 200է աւելի հաւաքուած Հայ եւ ոչ Հայ բարեկամները: Այս տարի ունինք 

դաշնակահարներ, Քանոն, Կիթար, Թաւ Ջութակ, Սաքսոֆոն, մեներգ, խմբերգ, ասմունք, պար: Մաս կազմած են յատուկ 

հրաւիրեալներ քաղաքական շրջանակներէ ինչպէս Ճոն Աճաքա (President NSW Legislative Council), Բազմամշակոյթի 

նախարար Րէյ Ուիլիըմս, Ուիլուպիի քաղաքապետուհի Կէյլ Ճայլզ Կիտնին եւ ուրիշներ: Այս տարի եւս անյարմար պիտի 

ըլլայ նահանգապետուհի Գլատիս Պէրէճիքլեանին համար ներկայ ըլլալը, սակայն ան իր խօսքը ուղարկած է որպէսզի 

զայն կարդանք Ապրիլի 29ին: Խօսք կ'արտասանեն հիւրերը, Թեմական պատասխանատուներ եւ անշուշտ Սրբազան 

Հայրը: Երիտասարդներու համար տոմսերը ինքնարժէքով կը վաճառուին, 20է աւելի երիտասարդներ կը մասնակցին, որ 

քաջալերելի է եւ դաստիարակիչ: Սրբազան Հայրը մէկ առ մէկ կ'այցելէ սեղանները եւ կը խօսի իւրաքանչիւր հիւրի հետ: 

Կը հրատարակուի գրքոյկ մը, ուր խօսքերէն զատ կը տրուի հակիրճ միամայ տեղեկատուութիւն:  

Փ – Կրնա՞ք որակաւոր համարել այս հաւաքը: 

Յ – Մենք չենք կրնար մեր դատաւորը ըլլալ սակայն շատերէ լսած ենք հետեւեալ արտայայտութիւնը. « գաղութի ամենէն 
որակաւաոր ձեռնարկներէն մին է», աւելի ժողովրդական արտայատութիւն ալ լսած ենք՝ « Համը բերաննիս մնաց»... 
 

Հարցազրոյցը վարեց Նշան Պասմաճեան 
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PRIMATE’S EASTER MESSAGE 

 

April 1, 2018 

 

“We know that God, who raised the Lord Jesus to life, will also raise us up with Jesus”  

(2 Corinthians 4:14) 

The Good News of Jesus’ Resurrection proclaimed by the angels filled the women 

with awe who ran out of the tomb distressed and terrified (Mark 16:8). Peter and 

John ran to the tomb to find out what had happened. John saw and believed (John 

20:8 while Peter was amazed at what happened (Luke 24:12). Mary Magdalene recognised the risen Lord only 

when He called her by her name (John 20:16). The travellers to Emmaus recognised the Lord only after He 

blessed the food and gave it to them (Luke 13:30-31). Thomas believed in the risen Lord only when he saw Him, 

heard Him and touched Him (John 20:26-29) and Peter who trice confirmed his faith and love to the Lord (John 

21: 15-19). The spiritual inner and gradual transformation of the Apostles individually and collectively continued 

until the Ascension of the Lord and peaked at the Pentecost. 

Thus the uneducated, timid and weak fishermen of Galilee who after the crucifixion were disenchanted, 

demoralised and in disarray, the truth and the mystery of the resurrection penetrated their hearts, souls and 

bodies and gradually they became fishermen of souls preaching the life giving and eternal message of the Lord to 

the four corners of the world through their words, deeds and blood. 

Christianity as a faith is founded upon the unshaken belief of the resurrection of the Lord. This same faith passed 

on from one generation to the other has reached us. 

Let the breath of the resurrection transform, regenerate and strengthen us, turning us into a new creation and 

with this spirit to go forth to preach life’s victory against death, light’s triumph over darkness. 

May the light emanating from the tomb of Christ affect each of us, let the message of peace once again trumpeted 

throughout the world bring peace to the Armenians in Armenia, Artsakh, the Middle East and throughout the 

world so that Armenians might be led by the eternal truth of the Lord, in their turn they might lead others to the 

risen Lord, once again transforming this world into paradise and people to God’s children. 

“Wake up, sleeper, and rise from the death, and Christ will shine on you” (Ephesians 5:14b). 

Christ is Risen! Blessed is the Resurrection of Christ. 

 

Bishop Haigazoun Najarian, Primate 
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Sunday 4 March 2018  - After the Arevakal (Sunrise) Service, His Grace Bishop Haigazoun Najarian   

blessed the new Divine Liturgy vestments and their donors, Mr and Mrs Vahik and Klar 

Haroutiounian.     In his sermon, Bishop emphasised that this Church is not the possession of a select 

few, but is the sanctuary of the whole community. “It is we who will beautify our sanctuary, and this 

is what Mr and Mrs Haroutiounian have done; and Mr and Mrs Haroutiunian have always remained 

steadfast in their support of the Armenian Church, providing their financial contributions for the 

betterment and advancement of it.” 

 

Sunday 4 March - After the Sunrise Service, Bishop Najarian blessed the 2017 High School Certificate graduates among 

whom were All-Rounder students who achieved Band 6, which 

attaining over 90 for at least five subjects. Celine Nalbandian and Alex 

Ayvazian were presented scholarships sponsored Dr and Mrs 

Harutyun and Maro Jebejian. Year 12 student Alicia Dilanchian was 

presented the scholarship for top-raking student in HSC Armenian 

studies sponsored by the Levon Shohmelian Edowment presented by 

by Mrs Mary Shohmelian. During the reception dedicated to the 

occasion, Bishop Najarian emphasised the importance of education to 

all the students who were in attendance. He continued, that, though 

the universities are the fountain of education, it is also the source of 

many misleading paths which the Armenian student should not be 

impacted by, rather, after completing their study, should give back to  

Pontifical Visit to Australia 

His Holiness Karekin II 

15-26 November 2018 
 

We are delighted to announce to our faithful community the Pontifical Visit to  

the Diocese of Australia and New Zealand of His Holiness Karekin II  

Supreme Patriarch & Catholicos of All Armenians from 15-26 November 2018. 
 

Details of the visit will be conveyed in due time to  

our community organisations and members. 
 

Respectfully, 

Diocesan Chancery 
 

24 March 2018 
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their parents, their nation and Australia. Dr Jebejian delivered a message 

on the subject, “How to reinforce the relationship of youth with God, 

rooted on the teachings of God’s Word in the Holy Bible.” 

 

The Paros publication team congratulates the Award recipients, their 

parents and teachers, wishing them good passage in their journey through 

university. Paros congratulates Mrs Mary Shohmelian and Dr Harutyun 

Jebejian on the endowments they have established, which is a valuable 

source of encouragement to Armenian students. 

 

Sunday 4 March –  By the invitation of the Hamazkaine Regional Literary and Cultural 

Committee, Bishop Najarian and Chancellor Nishan Basmajian, participated in the 

International Women’s Day “Armenian Women’s Influential Voice” Literary Evening, while 

sharing a glass of wine. Close to 50 community members were present. Literary works of 19th 

and 20th century Istanbul-Armenians: Serpouhi Diusap, Zabel Assadour, Zabel Yesayan and 

Hayganoush Mark, touching on their biographies, literary styles and their feminist advocacy. 

In his closing address, Bishop Najarian thanked the organisers, the participants and all 

present for the success of the event. “The battle these Armenian women fought for the 

liberation of the Armenian woman is revolutionary and great.” He continued, “in particular, 

opening schools in the provinces, for Armenian female students, covering education and 

development.” The Bishop indicated the importance of identifying the past, the way in 

which Armenian women rose from their lethargy, to defend their rights, while hindered 

with various, multifaceted obstacles. “It is essential similar events continue to be organised in 

the community.” 

 

Monday 5 March – Initiated by Members of Parliament and the Christian Democratic Party, Paul Green and Fred Nile, 

Bishop Haigazoun Najarian was present at the Afternoon Tea with Premier Gladys Berejiklian, and various denominational 

spiritual leaders. The purpose of the gathering was to send a Memorandum of Understanding to the NSW Parliament 

condemning people smuggling, slavery and the exploitation of humanity in its various forms, such as marital violence, 

workplace abuse and smuggling of human body organs. A draft of the bill was drawn; before its submission, Bishop Najarian 

and the other religious leaders signed the Memorandum of Understanding. 

 

Monday 5 March – Accompanied by Deacon Nishan Basmajian, Bishop Najarian participated in 

the Peace in the Middle East Prayer Vigil, organised by the NSW Ecumenical Council (NSWEC) 

and held in the Ancient Church of the East, St Humzid Cathedral. The Service was presided over 

by the Assyrian Church of the East Archbishop Mar Meelis Zaia, Metropolitan of Australia, New 

Zealand and Lebanon. During the Service, Bishop Najarian read from the Holy Scriptures. The 

Metropolitan delivered his sermon which is published in this issue. Also participating in the Vigil 

were NSWEC President, Sister Wies Schuiringa and General Secretary Very Rev Fr Shenouda 

Mansour. Following the Service, Chancellor Basmajian took part in an interview, in Arabic, with the Iraqi Radio Program. 

All present were the dinner guests of Archbishop Mar Meelis Zaia. Close to an hour of intimate discussion continued 

between Bishop Najarian and the Metropolitan, acquainting each with the other’s community and affirming their 

commitment to forging stronger relations between the two churches. 

 

Tuesday 6 March - In response to the invitation of the Bank of Sydney President, Bishop Najarian was present at 

the bank’s official opening ceremony in Chatswood. Mr Nar Khachadourian, from Lebanon, was also present at 

the opening. The Khachadourian brothers are major shareholders in the Bank of Beirut, naming the Australian 

branch, the Bank of Sydney. The Khachadourian brothers, Harout, Nar and Shahe are founders of the world 

renowned Kohar Symphonic Orchestra and Choir. The Bishop expressed his best wishes for the success of the 

Bank. 
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Tuesday 6 March – By way of invitation to the NSWEC, Chancellor Nishan Basmajian, 

accompanied by fellow officials, visited the Sydney Jewish Museum. The committee was 

enlightened with details of Jewish history, the holocaust, their culture and principles; 

heard the testimonies of the holocaust survivors, and the positive role Australia played in 

humanitarian efforts at that time. We believe one day, Armenians will attain such 

museums in various cities across the globe. 

 

Tuesday 6 March – The Armenian National Committee of 

Australia organised the 20th 

anniversary commemoration of the 

recognition of the Armenian 

Genocide by the NSW Parliament. 

Accompanied by Father Avetis 

Hambardzumyan, Chairman Sarkis 

Der Bedrossian, Vice Chairman 

Stepan Kerkyasharian and 

Chancellor Nishan Basmajian, Bishop Haigazoun Najarian 

participated in the event. Also attending was the NSW 

Premier Gladys Berejiklian, and several parliamentary 

figures, Armenian, Assyrian, Coptic, Arabic, Jewish and 

indigenous organisation representatives. A video message 

was played of the 1997 Premier, and Armenian 

community ally, Bob Carr, congratulating the community 

on the 20th anniversary. (Mr Carr was the primary 

initiator of the motion to endorse the condemnation of all 

attempts to deny and distort the historical truth.) 

Addresses were delivered by the State Premier 

Berejiklian, Opposition Party member, Dr Walt Secord, 

the 1997 Opposition Leader Peter Collins; contributor to 

the recognition and former Ermington minister Michael 

Fotios; the Armenian National Committee in Australia 

1997 Chairman, Dr Tro Kortian; the current Executive 

Director of the Committee Haig Kayserian; the 

Permanent Representative of the Republic of   Nagorno-

Karabakh to Australia, Mr Kaylar Michaelian; Galstaun 

College Captains Ari Simonian and Hrant Beojikian; 

Armenia-Australia Parliamentary Friendship Group 

Chairman MP Jonathan O’Dea; and former Executive 

Director of the Committee, Vache Kahramanian. Bishop 

Najarian read the Prayer of Thanksgiving, encouraged the 

Committee on their bold pursuit of justice, “entering a 

new page in the history of the Armenian people in 

Australia, raising prayers to Almighty God that the efforts 

to achieve justice will continue.” All speakers addressed 

the fact that the time had come for the Australian 

Parliament and Government to recognise the Armenian 

Genocide. 

 

Wednesday 7 March – Bishop Najarian received Gevorg Petrosyan, a leading intellectual on Turkish history, in his office, 

who was seeking the Bishop’s blessing before his return to Yerevan. Over one and a half hours of discussion, between 

Petrosyan and the Bishop was the matter of Kurdish presence on Armenian soil and Armenian and Kurdish relations. The 

young historian left a favorable impression. In No 7 of Paros, we informed readers of Petrosyan’s Lecture on February 18. His 

last lecture was delivered on 13 March, organised by the Armenian Relief Society, the topic “My Grandmother is Armenian”, 

related to the Genocide and Armenian women and their sufferings from the recesses of our history to the present. 

 

Wednesday 7 March - With Bishop Najarian presiding, the Welfare Committee plenary meeting was held, with Chancellor 

Nishan Basmajian participating, who has been appointed Welfare’s Executive Officer responsible for the development of the 

Aged Care services. The agenda focused on future incentives and recommendations as set down by the government. The 

Australian Government has introduced new aged care quality standards, which will be implemented as of 1 July 2018. 

 

Thursday 8 – A dinner was hosted by the President of the 

Bank of Sydney, introducing to community leaders, 

benefactors and business owners, the benefits of 

association with the Bank. In response to the invitation, 

Bishop Najarian was present, accompanied by Chairman 

Sarkis Der Bedrossian. The Bank President, of Greek 

descent, Miltos Mikaelas, told how in his youth, on his 

island home, in the cemetery bearing the remains of 

World War II soldiers, the Legion Etrangere, was the 

grave of an Armenian soldier, he would personally 

maintain, and to this day, members of his family who still 

live on the island, continue to do so. Also present at the 

Dinner was Bank shareholder Nar Khatchadourian, who 

was impressed with the level of achievement and abilities 

of the Armenian community in Sydney. 
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Friday 9 March - In response to the invitation of the Lebanese Minister of 

Foreign Affairs Gebran Bassil, representing the Primate, Chancellor Nishan 

Basmajian attended the Lebanese Diaspora Energy conference, held in 

Australian Technology Park. This event, initiated by the Foreign Affairs 

Minister is for the purpose of uniting the one and a half million Australia 

and New Zealand Lebanese population of the Diaspora and rally support for 

their homeland Lebanon. All religious denominations and community 

organisations were represented. This conference, named Oceania, has had 

similar conferences run in all the countries of the world. 

 

Tuesday 13 March – In the Diocesan Centre, Bishop Najarian received Syrian-Armenian 

community minister Reverend Haroutiun Selimian, the Armenian Evangelical Church of 

France President Reverend Hagop and Mrs Marie Choghandjian and Reverend Krikor 

Youmoushakian of the Armenian Missionary Association of Australia. The visitors were 

here for the centennial commemorations of the Armenian Missionary Association. 

Discussions covered issues related to the Middle Eastern Armenian communities, and the 

struggle to preserve Armenian identity in Europe, Middle East, America and Australia. 

 

 Sunday 18 March – At the invitation of the AGBU Alexander Primary School Principal, 

Bishop Najarian attended the School Easter Concert, which took place on the school 

grounds. The patriotic environment was the setting of an orderly program of 

performances by the students, gaining the praise of the Primate. In his address, Bishop 

Najarian conveyed his Easter congratulations to the Alexander Primary School auxiliary 

bodies, the parents and the students, and commended the organisers of the patriotic 

program. 

 

 Sunday 14 March – Accompanied by Chairman Mr Sarkis Der Bedrossian, Church of 

Holy Resurrection Council Chairman Mr Bedros Zorlu and Chancellor Basmajian, Bishop 

Najarian attended the welcome dinner of Artsakh’s State Minister Mr Arayig 

Haroutunian hosted by the Permanent Representative to Australia Mr Kaylar Michaelian 

at Café Birkenhead. Representative s from all the Armenian community organisations 

were present to demonstrate their solidarity with Artsakh. In his address, Bishop 

Najarian stressed the importance of Artsakh and invites all community members to 

actively remain cohesive with Artsakh. 

 

Sunday 18 March – Over 200 people attended the Formal 

Dinner Fundraiser organised by the Australian Armenian  

Missionary Association Committee at the Miramare 

Reception Lounge. The church commemorated the 100th 

anniversary of its establishment. The gathering included 

Armenian and non-Armenians, with Armenian 

community organisations represented, overseas high-

ranking pastors and evangelical association officials, 

political figures and Artsakh State Minister, Mr Arayig 

Haroutunian. Bishop Narjarian attended the event, 

accompanied by Chairman Mr and Mrs Sarkis and Alice 

Der Bedrossian and Chancellor Nishan Basmajian. The 

fundraising proceeds will contribute to the restoration of 

four kindergartens in Artsakh. Generous responses from 

all present, once again proved Artsakh’s special place in 

the hearts of community members and the commitment 

to support Armenians in Artskah.  
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Monday 19 March – Bishop Najarian and Chancellor Basmajian received 

Reverend Berdj Djambazian, the Minister to the Armenian Evangelical 

Union of North America, Reverend Rene Levonian, President of the 

Evangelical Association, Eastern Europe and Central Asia, Harout 

Selimian, Syrian Armenian Evangelical Church, Pastor Kevork 

Kasbarian, Vanatsor Armenian Evangelical Church, Pastor Aram 

Basmadjian, Apovian Armenian Evangelical Church; Krikor 

Youmoushakian, Executive Director, Armenian Missionary Association 

of Australia, Mrs Louiza Djambazian, Relations and Publications 

Officer; Mr Zaven Khanjian, Executive Director, Armenian Missionary 

Association of America. During the hour long visit, the guests were 

acquainted with the activities of the Diocese and the Primate in turn heard of the scale of the pro-Armenian Evangelical 

Church efforts. During the intimate discussion, the guests confirmed the Mother Church’s positive stance toward the 

Missionary Association. The Bishop acknowledged with great respect, the vast works overseen by the Association and stated 

that the differences that exist with the Mother Church should forge our relations closer. He and the guests agreed that 

especially in Armenia, the churches should work hand in hand to battle against the deceiving sects. The Evangelical Church 

initiative, Tebi Hayrenik pilgrimages, is an example of a way in which to collaborate with the Mother Church.  The Spiritual 

Fathers concluded that God has entrusted us with a mission that we are to work hand in hand, through and for our 

Armenian people. 

 

Monday 19 March  - Accompanied by Father Norayr Patanian 

and Chancellor Nishan Basmajian, Bishop Haigazoun Najarian 

participated in the Armenian Seniors’ weekl  y gathering; on this 

occasion, celebrating Easter, on the grounds of Ryde City 

Council. The Bishop was welcomed by Ryde Councillor, Mr 

Sarkis Yedelian, active community member Miss Colette 

Mardirossian, organising committee member Mrs Ovsanna 

Korkinian and Mr Jack Baran. Our seniors sang, danced, moving 

all present to joy in an atmosphere of patriotic entertainment. 

Father Patanian sang Giligia, Mr Yedelian and Bishop Najarian 

rose to speak. Bishop Najarian commended the efforts to maintain our traditions, blessed the gathered mothers and fathers, 

ensuring them that he will attend the gatherings whenever his schedule permits. 

 

Monday 19 March – At the invitation of the Armenian Revolutionary Federation, Australia Regional Committee, Bishop 

Najarian took part in interviews on the Armenia radio program and Armenia television programs, in support of the Artsakh 

defense initiated fundraiser-telethon, calling on all listeners and viewers to support the fundraising effort as much as 

possible. He reminded that this telethon is for all Armenians and defending the independence and peace of Arsakh is the 

right and duty of all Armenians. The telethon was hosted by Mrs Azniv Ingilizian on radio and Mrs Nora Sevagian on the 

television program. During the programs, community leaders gave 

their summations on air, including Republic of Nagorno-Karabakh, 

State Minister Arayig Haroutunian and the Permanent 

Representative of the Republic of  Nagorno-Karabakh to Australia 

Mr Kaylar Michaelian. At the close of the interview, Bishop Najarian 

donated one thousand dollars to the cause, on behalf of the Armenian 

Apostolic Church. 

 

Tuesday 20 March – Accompanied by Chancellor Basmajian, Bishop Najarian was present at the official opening ceremony of 

the Planar Restaurant at the International Conference Centre, Darling Harbour. The ceremony was officiated by Premier 

Gladys Berejiklian. The Planar is the latest enterprise of the Simonian family, directors Mr and Mrs Ishkhan and 

Ishkhanouhi Simonian, their children Mr and Mrs Garo and Maral, and Mr & Mrs Koko and Rita Simonians, who have been 

supporters of the Armenian church and Armenian community. In her address, the Premier praised the entrepreneurship of 

the Simonian family, both here in Australia and overseas. 
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Wednesday 21 March – In response to the invitation of 

the Rookwood Cemetery, Executive Director Nishan 

Basmajian attended the Premier’s Harmony Dinner, held 

in Rosehill Gardens, with more than 60 other multi-

cultural communities represented, totaling over 1200 

attendees. In her address, the Premier reflected on her 

Armenian heritage, how at the age of 5 years did not 

speak English, and now finds her herself the Premier of 

the largest state of the country, New South Wales. The 

well-respected Miss Berejiklian’s speech captivated all 

present, demonstrated by the resounding applause. In 

recognition of long years of outstanding contribution, the 

NSW Government has initiated the Stepan Kerkyasharian 

AO Harmony Medal, paying honour to the current 

Diocesan Council Vice-Chairman. Recipients were 

presented Awards by the namesake for their outstanding 

community  contributions.  The  presence  of  Armenian 

ladies adorned in cultural Armenian garments 

surrounding the Premier and Mr Kerkyasharian during 

the evening, raised a sense of pride among the Armenians 

present. 

 

Wednesday 21 March – Bishop Najarian presided over the Hayastan All-Armenian Fund periodic meeting. The agenda 

focused on the year’s program and their implementation. 

 

Thursday 22 March – Bishop Najarian and Chancellor Nishan Basmajian received the 

Republic of Nagorno-Karabakh, State Minister Arayig Haroutunian and Permanent 

Representative to Australia Kaylar Michaelian in his office. The State Minister who was 

about to return to Artsakh in a few hours-time, came to bid the Primate farewell and 

receive his blessing before his departure. Minister Haroutunian gave an overview of his 

10-day visit, in particular his meeting with officials. Bishop Najarian expressed his best 

wishes of strength and success to Kaylar Michaelian, for his active role in the success of 

the State Minister’s visit and the related functions to benefit Artsakh. 

 

Saturday 24 to 27 March – Bishop Najarian left for Melbourne on the occasion of Palm 

Sunday and to also preside over the Melbourne Parish’s Annual General Meeting. He celebrated the Divine Liturgy on 

Sunday and met with community members over the weekend. (See Reverend Father Khacher Harutyunyan’s post in Parish 

News). 

 

Wednesday 28 March – Committee members of the Armenian Relief Society Araz Chapter, Mesdames Nina Kaprielian 

(Chairlady), Azniv Khdrlarian (Vice-chair) and Silva Pamboukjian (Secretary) visited Bishop Najarian to extend an invitation 

to an event marking the 10th anniversary of the Chapters establishment. The Primate was keen to learn about the work of the 

Chapter providing his words of encouragement and requesting they pass on his blessings and his congratulatory sentiments 

to their more than 80 members. 

 

 

 

  
His Grace Bishop Haigazoun Najarian and the Diocesan Council convey their deepest condolences to Reverend 

Father Avetis Hambardzumyan and his family on the untimely passing of his father, Dirahayr Sargis 

Hambardzumyan. May he rest in peace until the blessed call of the righteous to the eternal kingdom 
 

The Paros publishing team mourns the loss of Sargis Hambardzumyan who entered his eternal rest on Sunday 11 

March 2018 in Yerevan. The funeral service and interment were held on 15 March. Our sympathy is extended to 

Father Hambardzumyan and his family. We wish them comfort and peace at this difficult time. 
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Parish 

News 

 
 

 
 

Melbourne - St Mary’s Armenian Apostolic Church 

 

Hesgoom Services 
During the Lenten period, Hesgoom services were here every Friday evening. Following the final service on 23 March, the 

parishioners gathered for an uplifting fellowship and a cup of tea in the church hall. 

 

Blessing of Church Lectern 
On 4 March, following the Divine Liturgy, Reverend Father Khaher 

Harutyunyan presided over the blessing of a new lectern and the 

Gulbenkian and Zorlu families who kindly donated the beautifully 

crafted, ornate lectern. It will be used for lectionary readings during the 

church services.  
Pilgrimmage 

A group of faithful parishioners joined Father Harutyunyan for a day 

trip on a pilgrimage on 19 March to Melbourne’s St Charbel Monastery 

in Coburg where the Arevakal (Sunrise) Service was conducted 

followed by a thought-provoking sermon.  
 

Maintenance – Upgrades 

Throughout March St Mary’s Armenian Apostolic Church received a facelift with a freshly painted church hall thanks to 

Vaghink Mouradian with his helpers and Ara Hovivian who generously volunteered his services to restore the fence. 

 

 

Adelaide – South Australia  
 

Following a successful three year tenure as President of the Armenian Cultural Association of SA (ACASA), Mrs Anna 

Amirkhanyan retired from the position at their AGM last month. Incoming President Elena Gasparyan said "Anna had 

served the Armenian community with distinction and was widely recognised by her Armenian peers and the wider 

multicultural community as an exceptional leader."  
 

The AGM saw the election of former President (2011-2015) Ms Gasparyan to the role with the 

addition of two new committee members; Mr Bedros Dokrian and Mrs Sevan Dokryan.  
 

"The new committee is looking forward to promoting the Armenian culture and traditions, working 

towards social inclusion and keeping the language alive," Ms Gasparyan said. "We will continue to 

work closely with the Armenian communities across Australia and the Diocese of the Armenian 

Church of Australia and New Zealand."  
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Armenian Apostolic Church of Holy Resurrection- 

Chatswood 
 

Reverend Father Avetis celebrated the Divine Liturgy on Palm Sunday 

followed by Trnpatsek service when the altar curtain was opened after the 

Lenten period. Marked as Children’s Day in the Armenian Apostolic 

Church, a procession of children 

entered the nave with candles and 

palm branches to receive the Reverend 

Father’s blessing. At the conclusion of 

the church service the children 

followed the main procession to the church hall where they gathered to kiss the Holy 

Bible and receive Easter treat bags.   

ACYA youth also entertained the children before and after the services with an Easter 

Kids Fun Day with lots of fun crafts and activities. 

 
St Mary’s Armenian 

Apostolic Church – 

Melbourne  
Palm Sunday was joyously 

celebrated with His Grace 

Bishop Haigazoun Najarian 

welcomed to the Melbourne 

parish. On Saturday 2 March, 

the Primate met with the 

students of the Aginian School. 

On Sunday, he celebrated the Divine Liturgy after which he blessed the young children, gifting them prayer cards.  

 
Armenian Apostolic 

Church of Holy 

Trinity –  

Wentworthville 
 

Reverend Father Bartev 

Karakashian officiated over 

Holy Mass and the blessing 

of children on Palm Sunday. 

 
Palm Sunday 

in Our Parishes 
 

The Churches of our three parishes festively 

celebrated the Feast of Palm Sunday, the victorious 

entrance  of our Lord Jesus Christ to Jerusalem. 

His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and 

Catholicos of All Armenians, has proclaimed this day 

as Blessing of the Children. 
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Prayer for Peace  
5th March at St Humzid Cathedral 

The Sermon of  

Mar Meelis Zaia AM, Archbishop of the Assyrian Church of the East 
 

The Samaritan woman, tried to debate Jesus on the best time for worship, the best place for worship, and the best style for 

worship. Jesus quickly ended the debate by letting her know and us too, that where, when and even how we worship is not 

as important as why we worship and how much of ourselves we give to God when we do worship.  

Here is how he put it, "But the time is coming and is already here when true worshipers will worship the Father in spirit and 
in truth. The Father is looking for anyone who will worship him that way. For God is Spirit, so those who worship him must 
worship in spirit and in truth.”  

In a few weeks we will be celebrating our Lord’s entry to the city whose name is "peace," Shalom" “Shlama in Aramaic”. 

He enters the city whose name is peace as the Prince of Peace.  

He told us of how he came to change the way we live in this world. He came to bring peace. His mission was to change the 

world’s cities to many "Jerusalems".  He wants all the cities of this world, to be the cities of peace. No one paid any attention 

to Him then and few are paying attention to Him today. 

The peace that he came to bring is not the peace that is simply the end of aggression. Often when there is cessation of 

hostility the people are still estranged, still alienated from each other.  

They are just separated so they don't fight anymore. That is not the peace that Jesus came to bring.  

The peace that the Bible talks about, is the peace brought about by reconciliation. That is why Paul emphasised that "God 

was in Christ reconciling the world unto himself, and giving to us the ministry of reconciliation." This is the true peace we 

seek, is to reconcile with each other and to God through Christ Jesus. That is what peace is about. It is when all are 

reconciled and affirming themselves, and those who are about them. 

Jesus wept for the city of Jerusalem because they did not know the way and the things that make for peace. They could not 

understand what God really wants. There was something wrong in the world at that time and there is still something wrong 

in this world of ours today. What is wrong with our society? We have become accustomed to violence. We are saturated 

with violence. We have grown acclimated to violence.  

We have become addicted to violent images, television showing scenes of violence over and over again, even months after 

they have happened. They bring them back, show them over again, in slow motion, close-up, as if they were replaying an 

event in an athletic contest. How can we forget the images of the atrocities committed by ISIS. 

Sometimes, violence is becoming entertainment in this society. It has become distraction.  

The same thing is happening especially in religion. Increasingly religion is now used to divide us as a people, rather than 

unite us. There are those that claim to have absolute truth, and therefore will allow for no middle ground. They won't allow  



 

 - 23 - 

 

 

for any compromise. They won't allow for any dialogue. Why dialogue, why talk to somebody, if you've got all the truth? 

The only reason for talking to somebody is to convert them, not to listen to them, to learn from them. 

Christ said, “Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be 
troubled and do not be afraid.” There is a defining phrase in that statement. One that tells us what kind of peace it is that 

Christ gives us.  

The defining phrase is: “Not as the world gives.” How can we define God’s peace?  

The world promises peace through the rule of law. Law and order is the only way for a society and a people to experience 

peace and law and order must be kept by the aggressive use of force. That’s the only way that the world can bring about 

peace. 

But here is how Jesus will give you peace. If you obey his word He and the Father will come to you and make a home with 
you. Right in your heart. Not by force but by choice. They will abide in your heart bringing peace. The world’s peace is 

peace through strength. The Lord’s peace is peace through a total surrender to His will. 

This second understanding of Peace, is the one we really want to look at because it's related to the Hebrew word, Shlama. 

Shlama is more than physical peace. Shlama is wholeness, oneness, it is peace of body, mind, soul and spirit. It is wholeness 

on every level.   

This is the Peace Paul was talking about in Philippians 4:6-7 when he wrote: "Do not worry about anything, but in 
everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, 
which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus."  

For that kind of peace we pray tonight.  The Peace which fills our hearts with the Grace of God in Christ so we can affirm 

what Jesus told the Disciples in John 16:33: "I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world 
you will have trouble. But take heart! I have overcome the world." 

Peace comes from "the Holy Spirit bearing witness to our Spirit that we are the children of God," children who are forgiven 

and loved. Children who are heirs with Christ, brothers and sisters with Jesus, the Son of God, which makes us Sons and 

Daughters of God, joint heirs with Christ. 

This Peace can only be born in us through the Love and Joy of God's Holy Spirit which lives and reigns in us. This Peace is 

one of the fruit of the Spirit. And yet when it is present, it makes all the difference in the world.  

In Paul's letter to the Philippians, we find one of the most popular benedictions in the church: "And the peace of God, which 
passes all understanding, will keep your hearts and minds in Christ Jesus." Then he continues, inverting two of the most 

important words in that benediction. Instead of saying "the peace of God," he says, "And the God of peace will be with you."  

The peace of God comes when we know the God of peace. And with that I conclude. 

The grace of our Lord be with us all. 

 

 
H.B Mar Meelis Zaia AM  is the Assyrian Church of the East's Metropolitan of Australia, New Zealand and Lebanon. A native 

of Baghdad, he was ordained a priest of the Church in 1982 in California. He is an ethnic Assyrian. He was appointed Bishop 

of the Church’s diocese of Australia and New Zealand in 1984 and arrived to take up that position in March 1985, which he 

held until 2009 when he was elevated to Metropolitan of Australia, New Zealand & Lebanon. 

 

Mar Meelis Zaia's diocese includes all of Australia, including Sydney and Melbourne, New Zealand and Lebanon. It is said 

there are about 19,000 registered adult members who contribute financially to the Church, and about 4,500 registered non-

paying members under the age of 18 years. Of the adult members there are approximately 13,000 in Sydney/New South 

Wales, 3,500 in Victoria, and 2,500 in New Zealand. The Assyrian community also includes about 6,000 people who are not 

members of the diocese. 
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NSW Ecumenical Council Invitation 
  

Fundraising Dinner 2018  
 
Guest speaker: His Grace Bishop Haigazoun Najarian, Primate  

of the Diocese of the Armenian Church of Australia and New Zealand.  

On 6 November, 2011 he was consecrated as a Bishop by His Holiness 

Karekin II in the Mother Cathedral of Holy Etchmiadzin. His Grace Bishop 

Najarian was appointed as the Primate of the Diocese of Australia and New 

Zealand in December 2012.  
 

Topic: The Armenians: Past, present and future in Diaspora, Australian 

context”  

Followed by time for questions  

When: Saturday 12 May 2018 6.30pm for 7.00pm  

Where: Armenian Apostolic Church of the Holy Resurrection  

Address: 10 Macquarie Street, Chatswood NSW, 2067  

Costs: $50 pp, includes entrée, dinner, desert and drinks  

RSVP: 5 May 2018 
 

To register for tickets and any dietary requirements contact:  

Deacon Nishan Basmajian: 0413 364 296  

Fr Youssef Fanous: 0404 493 805 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DIOCESE OF THE ARMENIAN CHURCH OF AUSTRALIA AND NEW ZEALAND   
10 Macquarie Street, Chatswood – (02) 94198056 – diocese@armenian.com.au 

ARMENIA LIBERALIZES VISA REGIME FOR 

CITIZENS OF AUSTRALIA, NEW ZEALAND, SINGAPORE AND 

SOUTH KOREA 

YEREVAN, MARCH 5, ARMENPRESS. The citizens of Australia, 

New Zealand, Singapore and South Korea will be able to visit 

Armenia without a visa, the draft decision is included in the 

Armenian government’s March 6 session agenda, Armenpress 

reports. 
 

According to the explanation, the adoption of the decision will 

enable the citizens of the aforementioned countries to visit and 

stay in Armenia for a maximum of 180 days within a year, freeing 

them from the visa requirement. According to the Armenian 

government, this will not only contribute to boosting tourism, but 

also will be a new beginning for the mutual recognition of 

spiritual and historical-cultural values of the peoples, outlining 

and developing a number of new spheres for bilateral 

cooperation.   
 

The draft decision aims at libera-

lizing the visa-related relations 

with Australia, New Zealand, 

Singapore and South Korea, 

contributing to the increase of 

visits of these countries’ citizens to 

Armenia. 

The NSW Ecumenical 

Council is comprised of 16 

Christian Member churches 

(Protestants and Orthodox) 

throughout NSW and 

ACT. 
 

As churches together it is 

committed to a journey of 

peace and reconciliation for 

the churches and the world, 

rediscovering unity in the love 

of Christ in order that God's 

love and healing may be 

known to all. Being together 

enables them to know God 

more deeply, to express a 

common voice on issues of 

concern in society, and to 

work together on specific 

projects concerning the 

churches and the needs of 

the wider community.  
 


