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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ 

 

Ուրբ  6 Յուլիս – 15 տարի խանդավառ աշխատանքէ 

ետք Տիկին Մարիա Ամիրզայեան թողուց իր գործը 

որպէս փոխ Համադրող Հայ Գաղութի Բարե-

կեցութեան Կեդրոնին, ստանձնելու համար կարեւոր 

պաշտօն Սէյնթ Ճորճ Դրամատան մէջ: Ի 

ներկայութեան Առաջնորդ Սրբազան Գերաշնորհ Տէր 

Հայկազուն Եպիսկոպոս Նաճարեանի, Արժանա-

պատիւ Տէր Աւետիս Քահնայ Համբարձումեանի, 

Թեմական Խորհուրդի Ատենապետ եւ փոխ 

ատենապետ Տիարք Սարգիս Տէր Պետրոսեանի եւ 

Ստեփան Գրգեաշարեանի, Ս.Յարութիւն Եկեղեցւոյ 

Ծխական Խորհուրդի Ատենապետ Պրն Պետրոս 

Զօրլուի, Բարեկեցութեան Կեդրոնի վարչականներ՝ 

Օրիորդ Սօնա Պէրպէրեանի, Տիարք Տիգրան 

Ֆապրիքաթորեանի, Բաբգէն Զարզաւաթճեանի, 

Նուպար Բէզիկեանի, Տիկին Մարիայի ընտանեկան 

պարագաներուն, Կեդրոնի պաշտօնէութեան եւ մօտ 

60 Հայրիկներու եւ Մայրիկներու, որոնք Բարեկեցու-

թեան Կեդրոն կ'այցելեն Ուրբաթօրեայ դրութեամբ,  

տեղի ունեցաւ ողջերթի հաւաք Էտկարեան սրահին 

մէջ հանդիսավարութեամբ Տիկին Մարինա 

Աւագեան-Չափրազեանի:  Խօսք առին Բարեկեցու-

թեան կեդրոնի վարչութեան Ատենապետ Պրն 

Ստեփան Գրգեաշարեան, Հոգեւոր Հովիւ Արժ. Տէր 

Աւետիս Քահանայ  Համբարձումեան, Պրն Սարգիս 

Տէր Պետրոսեան, Պրն Պետրոս Զօրլու, Կեդրոնի 

Յարաբերութեանց պատասխանատու Տիկին Ազնիւ 

Իսկէնտէրեան, Կեդրոնի Տնօրէն՝ Նշան Պասմաճեան, 

Պրն Նուպար Բէզիկեան, որոնք բոլորն ալ անդրա-

դարձան Տիկին Մարիայի ծառայասիրութեան, 

պատրաստակամութեան եւ դրական կեցուածքին: 

Տիկին Մարիա իր խօսքերով յուզեց ներկաները, 

յատկապէս իր պաշտօնակիցները, որոնք 15 

տարուան գործունէութիւն տարած էին միասնաբար 

առանց որեւէ միջադէպի, առանց որեւէ հակաճառու-

թեան:  Տիկին Մարիա յիշեց այն կարօտալի օրերը երբ 

հոգելոյս Աղան Սրբազան ողջ էր եւ պատմեց  

դրուագներ այդ օրերէն: Ապա խօսք առաւ Սրբազան 

Հայրը եւ խօսեցաւ իր 5 տարիներու դրական 

տպաւորութեան մասին, վկայելով թէ Տիկին Մարիան 

պատրաստ էր կատարելու ինչ որ կը խնդրուէր իրմէ 

յօգուտ Եկեղեցւոյ, ազգային կազմակերպութեանց եւ 

մանաւանդ յօգուտ Բարեկեցութեան Կեդրոնին ու մեր 

աննման մայրիկներուն եւ հայրիկներուն: Սրբազան 

Հայրը շնորհակալութիւն յայտնեց Տիկին Մարիայի 

ընտանիքին, որուն իւրաքանչիւր անդամի մէջ 

ծառայասիրութիւն սերմանած է Տիկինը որպէս տան 

մայր:  
 

Փարոսի խմբագրութիւնը իր լաւագոյն բարեմաղթանքը կը փոխանցէ Տիկին Մարիային: Ճիշտ է որ ան ձգեց իր 

գործը բայց չլքեց ոչ եկեղեցին եւ ոչ Բարեկեցութեան կեդրոնը:  Ան մեր սրտերուն մէջ պիտի մնայ միշտ:    

 

Շբ 7 Յուլիս – Սրբազան Հայրը, ընդառաջելով Համազգային 

Թարգմանչաց Վարժարանի տնօրէնութեան հրաւէրին, 2018ի 

ընթացքին երրորդ անգամ ըլլալով այցելեց Վարժարան եւ 

շփուեցաւ աշակերտութեան եւ Ուսուցչական կազմին հետ: 

Տնօրէնուհի Տիկին Զարուհի Մանուկեան մեծ ճիգ կը թափէ որ 

քրիստոնէական շունչ եւ հաւատք ներշնչուի աշակերտութեան:Ան 

երեք ամիս անգամ մը կը հրաւիրէ Սրբազանը, որ մտերիմ զրոյց 

ունենայ աշակերտներուն հետ, որուն մեծ կարեւորութիւն կու տայ 

նաեւ Առաջնորդ Հայրը: Սրբազանը խօսեցաւ աղօթքի, Հայ 

եկեղեցւոյ   աւանդութիւններուն   եւ  եկեղեցական   զգեստներուն  
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իմաստին մասին: Աշակերտներն ու ուսուցիչները բազում հարցումներ տուին 

Սրբազան Հօր, որոնց սիրայօժար  պատասխանեց: Աւարտին տեղի ունեցաւ թեթեւ 

հիւրասիրութիւն եւ մտերմիկ զրոյց ուսուցիչներուն եւ Տնօրէնուհիին հետ:  

 

Կիր 8 Յուլիս – Վարդավառի Տաղաւար տօնին առթիւ Սրբազան Հայրը Սուրբ եւ անմահ 

Պատարագ մատուցուեց եւ քարոզեց Սուրբ Յարութիւն Մայր Եկեղեցւոյ մէջ ի 

ներկայութեան մօտ 300 հաւատացեալներու: Յաւարտ Պատարագին տեղի ունեցաւ 

Անդաստան, որմէ ետք Լուսաւորիչ երգչախումբի եւ Սարկաւագաց ու դպրաց դասի 

ընկերակցութեամբ Սրբազան Հայրն ու Տէր Աւետիս Քահանան ջուր սրսկեցին 

հաւատացեալներուն վրայ պահպանելով Վարդավառի աւանդութիւնը: 

 

Բշ 9 Յուլիս – Սրբազան Հօր նախագահութեամբ տեղի ունեցաւ առաջին ժողովը 

Վեհափառ Հօր այցելութեան համար կազմուած յանձնախումբին, զոր կը գլխաւորէ Արժ 

Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան: Յանձնախումբը բաւական մանրամասնութեամբ քննեց Վեհը ընդունելու 

ծրագիրը եւ կատարեց առաջարկներ, որոնց մասին որոշեց քննարկում կատարել յաջորդ ժողովին: 

 

Գշ 10 Յուլիս – Ուէլֆէրի խնամակալ մարմնի որոշումով Պրն Ստեփան Գրգեաշարեան բացատրութիւն տուաւ 

Ուէլֆէրի պաշտօնէութեան Privacy Policyի մասին, որ խիստ կարեւոր է ընկերութիւններու յարաբերական 

աշխատանքներուն համար: Ներկայ եղան Սրբազան Հայրը, Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանը եւ Ուէլֆէրի 

ու Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ պաշտօնեաները: Ներկաները մեծապէս գնահատեցին տրուած լուսաբանութիւնները:  

 

Շբ 14 Յուլիս – Արժ Տէր Աւետիս Քհն 

Համբարձումեանի կարգադրութեամբ, 

Եպիսկոպոսական Պատարագ մատուցուեցաւ 

Ուոլոնկոնկի Սուրբ Էլիաս Անտիոքեան Ուղղափառ 

Եկեղեցւոյ մէջ: Այս քաղաքը երրորդ մեծ քաղաքն է 

Նիւ Սաութ Ուէյլզ նահանգին մէջ Սիտնիէն եւ Նիւ 

Քասլէն ետք եւ ուր կը բնակին մօտ 15 Հայ 

ընտանիքներ: Սրբազան Հայրն ու Թեմական 

Խորհուրդը որոշում ունին պարբերական 

պատարագներ մատուցել Աւստրալիոյ քիչ Հայերով 

բնակուած շրջաններուն մէջ հետեւելով Քրիստոսի 

առակին՝ թողնել 99 ոչխարը եւ փնտռել կորսուած 

մէկը: Պատարագին իրենց մասնակցութիւնը բերին 

Տէր Աւետիս Քահանան, Սարկաւագներ՝ Դպրապետ 

Վարդան Էլմասեան, Ճորճ Նաճարեան, Նշան 

Պասմաճեան: Սրբազան Հօր խումբին ընկերացան 

Թեմական Խորհուրդի Ատենապետ Սարգիս Տէր 

Պետրոսեան եւ Փոխ Ատենապետ՝ Ստեփան 

Գրգեաշարեան, բարերար Աւօ Թեւանեան ինչպէս 

նաեւ Սիտնիէն տասնեակ մը հաւատացեալներ: 

Սուրբ Էլիասի Հոգեւոր հովիւ Աֆրամ Քահանան, որ 

վերջին երկու տարիներուն մի քանի անգամ այցելած 

է Սրբազան Հօր, մեծ յարգանք ցուցաբերեց եւ 

սիրայօժար կատարեց խնդրուած բոլոր 

ծառայութիւնները, որպէսզի յաջող անցնի փոքրաթիւ 

Հայերու այս կրօնական հաւաքը: Յաւարտ Սուրբ եւ 

անմահ Պատարագին Սրբազան Հայրը տուաւ իր 

քարոզը եւ յորդորեց հաւատացեալները հաւաքուիլ եւ 

գուրգուրանք ցուցաբերել նոր սերունդին եւ հայեցի 

դաստիարակութիւն ջամբել անոնց: Տեղի ունեցաւ 

Հոգեհանգստեան արարողութիւն: Ապա ներկաները 

հրաւիրուեցան քովի սրահը, ուր տեղի ունեցաւ թեթեւ 

հիւրասիրութիւն եւ ծանօթացում: Սրբազանի կար- 



 

 - 3 - 

 

 

գադրութեամբ հաւաքուած գումարը նուիրուեցաւ Եկեղեցւոյ առ 

ի գնահատանք ցուցաբերուած ջերմ վերաբերումին: Շրջանի մեր 

Հայ եղբայրներն ու քոյրերը մեծ գոհունակութիւն ստացան եւ 

խոստացան յաջորդիւ աւելի մեծ թիւով մասնակից դառնալ 

Պատարագին: Եկեղեցւոյ նուիրուեցաւ փատեայ Խաչքար մը: 

 

Գշ 17 Յուլիս – Նախագահութեամբ Սրբազան Հօր տեղի ունեցաւ 

Թեմական հերթական ժողովը: Սրբազան Հայրը ներկայացուց 

մանրամասն զեկուցում Մերձաւոր Արեւելքի եկեղեցապետերու 

Հայաստան այցելութեան ինչպէս նաեւ գաղութային իրադար-

ձութեանց մասին: Ժողովը քննեց Վեհափառ Հօր Աւստրալիա 

այցելութեան մանրամասնութիւնները: Արծարծուեցան Ծուխե-

րու, Ուէլֆէրի, երիտասարդական, ֆինանսական եւ կազմա-

կերպչական հարցեր:  

 

Դշ 18 Յուլիս – Սրբազան Հայրը իր գրասենեակին մէջ ընդունեց Պարոնէս 

Քարոլայն Քոքսի ՀԱՐԹ (HART Humanitarian Aid Relief Trust) 

բարեսիրական ընկերութեան տնօրէն Անկլիքան եկեղեցական Րոճըր 

Չիլթըն Քահանան: Որոշուեցաւ, Ուրբաթ 17 Օգոստոսին,  Քարոլայն Քոքսի 

ի պատիւ հաւաք մը կազմակերպել Էտկարեան սրահին մէջ, ուր Պարոնէսը 

բացատրութիւն պիտի տայ Ղարաբաղի, Հարաւային Սուտանի, Թիմորի, 

Ուկանտայի, Նիկերիոյ, Միանմարի եւ Հնդկաստանի Քրիստոնեայ 

համայնքներուն ի նպաստ իր բարեսիրական ծրագիրներուն մասին: Նաեւ տեղի պիտի ունենայ դրամահաւաք: 

 

Դշ 18 Յուլիս – Սրբազան Հայրը նախագահեց Հայ Գաղութի Բարեկեցութեան Կեդրոնի (Ուէլֆէր) խնամակալ 

մարմնի հերթական ժողովին: Քննարկուեցան Գործադիր տնօրէնին ներկայացուցած ամսական տեղեկագիրը եւ 

Ռազմավարական ծրագիրը: Սրբազանն ու խնամակալները գնահատանքով արտայայտուեցան ցարդ տարուած 

աշխատանքներուն: Ժողովը որոշում առաւ յառաջիկայ օրերուն գումարել արտահերթ ժողով մանրամասնօրէն 

քննելու համար ռազմավարական ծրագիրը եւ որոշելու մարտավարութիւն՝ գործնականացնելու առաջադրուած 

ծրագիրներն ու որոշումները:  

 

Եշ 19 Յուլիս – Սրբազան Հայրը, ընկերակցութեամբ Դիւանապետին, Առաջնորդա-

րանին մէջ ընդունեց Հոգեւորական Ճանէթ Ուտլօքը [Rev Janet Woodlock, Board Member 
of National Council (NCCA) of Churches of Australia and Federal Coordinator Churches of 
Christ in Australia], որ ուզած էր Սրբազան Հօր հետ քննարկել  ինչպէ՞ս զօրացնել կապը 

NCCAի եւ Հայ Եկեղեցւոյ: Սրտբաց խօսակցութիւն տեղի ունեցաւ երեք ժողովա-

կաններուն միջեւ, հարցերու մասին բացատրութիւն խնդրուեցաւ Տիկին Ուուտլոքէն, 

որոնց մէկ մասին պատասխանեց իսկ ընդհանրապէս կարեւոր հարցերու 

պատասխանները փափաքեցաւ աւելի ուշ ուղարկել: Յիշեցնենք որ մեր եկեղեցին 

անդամ է այս կազմակերպութեան սակայն աքթիւ մասնակցութիւն չունի այնպէս 

ինչպէս ունի Նիւ Սաութ Ուէյլզ Էքիւմէնիք կազմակերպութեան մէջ: Յուսով ենք որ 

այսպիսի հանդիպումներով եկեղեցական այս խորհուրդը աւելի լաւ կ'ըմբռնէ Հայ 

եկեղեցւոյ ընդհանրական մտահոգութիւնները եւ եկեղեցիներու համախմբման ի 

նպաստ աւելի եռանդուն աշխատանք կը տանի յատկապէս քրիստոնէական 

արժէքներու պահպանման բնագաւառին մէջ:     

 

Եշ 19  Յուլիս – Նախագահութեամբ Սրբազան Հօր եւ մասնակցութեամբ Տէր Աւետիս 

Քահնայի եւ Նշան Պասմաճեանի տեղի ունեցաւ Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան 100 ամեակի 

տօնակատարութեան միացեալ յանձնախումբի ժողովը, որուն ընթացքին չորս անդամներէ բաղկացած 

ենթայանձնախումբը զեկուցեց իր տարած աշխատանքին մասին: Մայր յանձնախումբի անդամները կատարեցին 

ցուցմունքներ եւ թելադրութիւններ:  
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Բշ 23 Յուլիս – Ն. Ս. Ուէյլզ Էքիւմէնիքըլ Քաունսըլի 

իբր վարչական անդամ Դիւանապետը ներկայ եղաւ 

նոյն կազմակերպութեան եւ Մաքուարի 

Համալսարանին կողմէ կազմակերպուած դասախօ-

սութեան մը, որ տրուեցաւ Մաքուարի համալսրանին 

մէջ Սկովտիոյ Սէյնթ Անտրուզ համալսրանի 

Միջազգային Յարաբերութիւններ Դպրոցին դաս-

խօսուհի Դոկտ. Ֆիօնա ՄքՔալլումի կողմէ: Նիւթ՝ 

Մերձաւոր Արեւելքի Քրիստոնեաները Մեծն 

Բրիտանիոյ Մէջ      (Middle Eastern Christians in the 

UK: Internal, Societal and Transnational Interactions): 

Դասախօսուհին  Քաղաքական գիտութեանց Դոկտոր 

է եւ հմուտ է Մերձաւոր Արեւելքի Քրիստոնեաներու 

դիմագրաւած հարցերուն եւ Մերձաւոր Արեւելքի եւ 

Եւրոպայի կամ Արեւմուտքի մէջ ընդհանրապէս: Ան 

ծանրացաւ Ղպտի, Ասորական, Քաղդէացւոց եւ Իրաք 

բնակող Քրիստոնեայ համայնքներու Բրիտանիոյ, 

Շուէտի եւ այլ Եւրոպական երկիրներու մէջ կայք 

հաստատած Մերձաւոր Արեւելցիներու հարցերուն 

վրայ: Իմացանք իրմէ թէ Շուէտի մէջ 125000 

Ասորիներ հաստատուած են: Ինչպէս ամէնուր 

համայնքներու ղեկավարներու կիզակէտը երիտա-

սարդութիւնն է, որ կը հեռանայ եկեղեցիէն: 

Դասախօսուհին անդրադարձաւ այն իրողութեան որ 

հսկայ աշխատանք կը պահանջէ նոր ձեւաւորուող 

գաղութներու զարգացման գործընթացը եւ այդ 

մարտահրաւէր մըն է մեծ Քրիստոնեայ համայնք-

ներուն առաջ կանգնած: Ան շեշտեց այն իրողութեան 

վրայ, որ Արեւելքէն գաղթողները այսպէս ասած 

Քրիստոնեայ Արեւմտեան երկիրներ՝ յուսախաբ կը 

դառնան երբ կ'անդրադառնան թէ Քրիստոնէական 

արժէքները որքան ցած են բաղդատած իրենց 

երկիրներուն: Հարցուեցաւ թէ արդեօ՞ք Մերձաւոր 

Արեւելքի մէջ գործադրուող Արեւմուտքի քաղաքա-

տնտեսական  ծրագիրները պահուած օրակարգ  
ունին քրիստոնէութիւնը պարպելու Մերձաւոր 

Արեւելքէն, ինչ որ դէպքերու յաջորդականութիւնը 

ցոյց կու տայ եւ արդեօ՞ք կը միտին Քրիստոնէական 

արժէքներու տկարացումին: Դասախօսուհին մերժեց 

թէ կրնար գաղտնի օրակարգ գոյութիւն ունեցած 

ըլլար եւ գոհացաւ բացատրելով միայն իրերու 

դրութիւնը:  
 

Քրիստոնեայ համայնքները Աւստրալիոյ եւ յատկա-

պէս Հայ համայնքը պէտք է զգոյշ ըլլան եւ ուշադիր 

Քրիստոնէական եւ ազգային արժէքներու 

խաթարման այլեւայլ նպատակներ հետապնդող 

կազմակերպութիւններէ: Պէտք է ամուր կառչած մնալ 

Առաքելական Եկեղեցւոյ Քրիստոնէական եւ ազգային 

սկզբունքներուն: Վերոնշեալ դասախօսութենէն պէտք 

է դասեր քաղել: Մեր հոգեւոր արժէքները զառիթափի 

վրայ են եւ ազդեցութեան ներքեւ՝ Արեւմտեան 

ապակրօն եւ ապազգային տարբեր հոսանքներու:     

 

Գշ 24 Յուլիս – Նախագահութեամբ Սրբազան Հօր 

նորակառոյց Առաջնորդարանին մէջ տեղի ունեցաւ 

Առաջնորդարանի Տիկնանց Յանձնախումբի ժողովը: Ժողովը 

միաձայնութեամբ ընտրեց իր դիւանը հետեւեալ կազմով՝  

Երէցկին Սօնա Բաթանեան – Ատենապետուհի 

Տիկին Կարինէ Պաղտասարեան – Փոխ Ատենապետուհի 

Տիկին Մարօ Սարգիսեան – Ատենադպրուհի 

Տիկնայք՝ Մարալ Սիմոնեան, Էլիզապէթ Նաճարեան, Սօսի 

Պօղոսեան, Հիլտա Գրգեաշարեան – Խորհրդական 
Դիւանապետի պատրաստած օրակարգի լուծման առնչու-

թեամբ ժողովը առաւ որոշում կազմակերպելու հիւրասիրութիւն ընդունելութեան մը, որ պիտի տրուի 

Առաջնորդարանին մէջ 29 Յուլիսին ի յարգանս բարերարներ Տէր եւ Տիկին Լօրիս եւ Սօնիա Խանճեաններու, 

ինչպէս նաեւ 4 Օգոստոսին Էտկարեան Սրահին մէջ տեղի ունենալիք Դոկտ Հրայր Ճէպէճեանի  « Սփիւռքահայ 

Կեանքեր այնպէս ինչպէս տեսայ» գիրքին շնորհահանդէսին հիւրընկալութեան: Ժողովը նաեւ ծրագրեց թէ 

խոհանոցային  ինչ պիտոյքներ պիտի գնուին Առաջնորդարանին համար եւ ինչ միջոցներով: Սրբազան Հայրը իր 

գոհունակութիւնը յայտնեց տարուած եւ տարուելիք աշխատանքներուն եւ իր երախտագիտութիւնը յայտնեց 

Տիկնանց՝ իրենց ծառայասիրութեան եւ անսակարկ աշխատանքին համար:      



 

 - 5 - 

Լուրեր 

Պրիսպընէն 
 

News from 

Brisbane 

 

 

 

Եշ 26 Յուլիս – Սրբազան Հայրը եւ Դիւանապետը Առաջնորդարանին մէջ ընդունեցին 

Australian Christian Lobby հաստատութեան Ընդհանուր Տնօրէն Մարթին Այլսը (Martyn 

Iles, Managing Director): Երիտասարդ տնօրէնը բացատրեց թէ Ֆիլիփ Րատոքի 

Ուսումնասիրութիւնը Կրօնական ազատութեան եւ անոր յարակից հարցերու մասին 

պիտի հրապարակուի Օգոստոսի կէսերուն եւ կը սպասուի որ կրօնական ազատութիւնը 

պահուի այնպէս ինչպէս որ է այժմ, մանաւանդ նոյն սեռի ամուսնութեան առնչութեամբ: 
 

Պարոն Մարթին խնդրեց որ իր կազմակերպութեան նախաձեռնած  քրիստոնէական 

արժէքներու պաշտպանութեան շարժումին նեցուկ հանդիսանան Մերձաւոր Արեւելեան 

եկեղեցիները եւ տրամադրեն կամաւորներ այդ նպատակին համար աշխատելու: 

Սրբազան Հայրը պիտի արծարծէ այս նիւթը Արեւելեան եկեղեցիներու հերթական 

ժողովներուն: Մօտ մէկ ժամ տեւող հանդիպումին կարծիքներու փոխանակում եղաւ 

քրիստոնէութիւնը հետաքրքրող զանազան նիւթերու, յատկապէս Քրիստոնեայ 

հաստատութեանց միասնակամ գործունէութիւն ծաւալելու մասին: 
  

 

Ուրբ 27 Յուլիս – Սրբազան Հայրը նախագահեց Հայ Բարեկեցութեան Կեդրոնի 

խնամակալ մարմնի արտահերթ ժողովին: Ժողովը յատկացուած էր ապագայի ծրագիրներուն մանրամաս-

նութեանց քննարկման հիմնուելով 2017-2020 ռազմավարական եռամեայ ծրագրին (Strategic Plan) վրայ:   
 

 

 

 

 

 
2018թ. Հուլիսի 15-ին Քուինսլենդի հայերի կազմակերպչական կոմիտեն 

Քուինսլենդում ապրող հայերի և նրանց ընտանիքի անդամների համար 

կազմակերպել էր զբոսանք դեպի Թամբուրին լեռներում գտնվող Սեդար 

Քրիք ջրվեժներ: Սա հիանալի հնարավորություն էր բոլոր համար՝ 

փախչելու ամենօրյա հոգսերից, քաղաքի թոհ ու բոհից, հայերեն խոսելու, 

համայնքի նոր անդամների հանդիպելու, կապը հայրենակիցների հետ 

պահպանելու: Ժամանակի հետ մենք նոր հայեր ենք հայտաբերում, 

այսպիսով օրեցօր մեծացնելով մեր համայնքի թիվը: 
 

 

 

On Sunday 15 July, the Queensland Armenian Organisational 

Committee planned an excursion to Cedar Creek Falls in the 

Tambourine Mountains for families living in the region. This was a 

great opportunity for everyone to escape the daily routine of the busy 

city, to speak Armenian, to meet new members and to keep connected 

with one another. Over time, more Armenians are being discovered in 

this beautiful part of Australia so our community is growing daily. 
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ԲԱՐԵՐԱՐՆԵՐ՝  

ՏԷՐ ԵՒ ՏԻԿԻՆ ԼՕՐԻՍ ԵՒ ՍՕՆԻԱ 

ԽԱՆՃԵԱՆԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ 

ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ 
 

Կիրակի 29 Յուլիս 2018 
 

Յաւարտ Սուրբ եւ Անմահ Պատարագին, 

Առաջնորդարանի բարերարներ Տէր եւ Տիկին Լօրիս եւ 

Սօնիա Խանճեաններ, ընկերակցութեամբ Տէր եւ Տիկին 

Ֆիլիփ եւ Ալին Խանճեանի, Տէր եւ Տիկին Զաւէն եւ 

Մարիան Եաղլճեանի այցելեցին նորակառոյց Առաջ-

նորդարանի շէնքը: Սրբազան Հայրը, Թեմական 

Խորհուրդի ատենապետ Սարգիս Տէր Պետրոսեան, Փոխ Ատենապետ Ստեփան Գրգեաշարեան, Առաջնորդարանի 

շինարարութեան ընդհանուր պատասխանատու Թեմական Խորհուրդի անդամ Գէորգ Չափրազեան, Կալուածոց 

Յանձնախումբի ատենապետ Արմէն Պաղտասարեան եւ Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան դիմաւորեցին հիւրերը: 

Սրբազան Հայրը եւ Գէորգ Չափրազեան բարերարներուն ցոյց տուին շէնքին ներքին եւ արտաքին կառոյցները: 

Ճարտարապետ Լօրիս Խանճեան, որ 15 տարի ծառայած է Կալուածոց Յանձնախումբի մէջ որպէս գանձապահ, 

ինչպէս նաեւ Տիկին Խանճեան, հիացմունքով արտայայտուեցան կառոյցին մասին: Այս ուրախ առիթով Պրն 

Խանճեան Առաջնորդարանին նուիրեց Ազգային Առաջնորդա-

րանի վայել գեղեցիկ գծանկար մը, գծուած իր կողմէ յատուկ այս 

այցելութեան առիթով: Նկարը կը խորհրդանշէր մեր Քրիստոնեայ 

Հայրենիքի փշոտ անցեալը, Ցեղասպանութիւնը, մեր պահանջա-

տիրութիւնը, Հայաստանի հոյակերտ ներկան եւ պայծառ 

ապագան:  

Տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն պատրաստուած 

Առաջնորդարանի Տիկնանց Յանձնախումբին կողմէ, որոնք 

համադամ պատառիկներով զարդարած էին սեղանները: 

Սրբազան Հայրը, ընկերակցութեամբ Արժ Տէր Նորայր Աւագ 

Քահանայ Բաթանեանի, օրհնեց սեղանը եւ իր խօսքին մէջ 

Առաջնորդարանի մէջ եւ նորակազմ Տիկնանց Յանձնախումբի առաջին հիւրասիրութիւնն էր այս: Ան 

շնորհակալութեան խօսք ուղղեց բարերարներուն, որոնք հասկնալով Առաջնորդարանի մը կարիքը, 400000 Տոլար 

նուիրեցին Առաջնորդարանի շինարարութեան ծրագրին: Սրբազանը իր շնորհակալութեան խօսքը ուղղեց նաեւ 

Թեմական Խորհուրդին, Կալուածոց Յանձնախումբին եւ բոլոր կամաւոր աշխատողներուն շինարարութեան, 

դրամահաւաքի եւ կազմակերպչական դաշտերէն ներս: Ան նաեւ իր խորին շնորհակալութիւնը յայտնեց 

Տիկիններուն, որոնք ոչ միայն պատրաստեցին այլ նաեւ կատարեցին հիւրասիրութիւնը կէսօրուան այս հաւաքին:  

Իր խօսքին մէջ Ատենապետ Սարգիս Տէր Պետրոսեան առողջութիւն մաղթեց բարերարներուն եւ իր 

ուրախութիւնը յայտնեց որ յառաջացած տարիքին Լօրիս եւ Սօնիա 

Խանճեանները արթուն են մտքով եւ հոգիով՝ երիտասարդ: Շնորհակալ 

եղաւ իշխանական նուիրատուութեան համար, որ արդիւնք է անոնց 

խոր գիտակցութեանը Առաջնորդարանի առաքելութեան:  

Տէր եւ Տիկին Խանճեաններ իրենց կարգին շնորհակալութիւն 

յայտնեցին այս ծրագիրը յաջողութեան հասցնող անձերուն:  Իրենց ալ 

փափաքը միշտ եղած է Առաջնորդարան ունենալը որպէս առանձին 

կառոյց  եւ ահա, այդ երազը իրականացած է այսօր: Ապա Հայ Եկեղեցւոյ 

Ձայնի պատասխանատու Տիկին Մարինա Չափրազեան հարցազրոյց մը 

կատարեց Տէր եւ Տիկին Խանճեաններուն հետ որ երեկոյան ժամը 6ին 

ձայնասփռուեցաւ Հայ Եկեղեցւոյ Ձայնի ռատիօկայանէն: 

Տէր եւ Տիկին Խանճեանները իրենց խոստացած գումարին 

վերջին մասնավճարը չէքով մը վճարեցին Սրբազան Հօր եւ երկու 

ժամուան հայաբոյր մթնոլորտի մէջ տեղի ունեցած հանդիպումէն ետք գոհունակ սրտով վերադարձան իրենց 

բնակարանը, անգամ մը եւս մաղթելով ամենայն բարիք Ազգային Առաջնորդարանին:  
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Հարցազրոյց Հայ Եկեղեցւոյ 

Երիտասարդաց Միութեան 

ՀԵՀԵՄի Երիտասարդական 

Հաւաքին մասնակիցներուն 

հետ 
 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 

նախաձեռնութեամբ 4-8 Յուլիս 2018ին տեղի ունեցաւ Հայ 

Եկեղեցւոյ Համաշխարհային Երիտասարդաց Միաւորման 

(ՀԵՀԵՄ) «Դէպի Հայրենիք, դէպի Սուրբ Էջմիածին» 

համահայկական երիտասարդական հաւաքը։ Աւստրա-

լիոյ Հայ Առաքելական Եկեղեցիէն մասնակցեցան 6 

երիտասարդ-երիտասարդուհիներ յանձինս Նաթալի 

Մարգարեանի, Իլտա Զօրլուի, Րէյչըլ Գասապեանի, Արիս 

Հոսիկեանի, Կարօ Գույումճեանի եւ Ճորճ Նաճարեանի: Հայ Եկեղեցւոյ Ձայնի պատասխանատու Տիկին Մարինա 

Աւագեան-Չափրազեանի հետ միասին հարցազրոյց մը ունեցանք մասնակցող երիտասարդներէն Իլտա Զօրլուի, 

Րէյչըլ Գասապեանի եւ Ճորճ Նաճարեանի հետ FM 99.3 Ռատիօկայանի մէջ:  

 

Հարցում – Իլտա ի՞նչ ըրիք այս հաւաքին: 

Իլտա – 450 երիտասարդներ մասնակցեցան այս կարեւոր հաւաքին: 5 օր միասին աղօթեցինք, միասին խօսեցանք, 

միասին երգեցինք ու պարեցինք: Հայ եկեղեցւոյ շուրջ բոլորուած երիտասարդութիւնը իրարմով ոգեւորուեցաւ, 

իրարմով հարստացաւ: Հաւաքը համահայկական տեսանկիւնէն լաւ տպաւորութիւն ձգեց, մշակուեցաւ մօտիկ 

ընկերութիւն աշխարհի զանազան անկիւնները ապրող հայերու եւ հայուհիներու միջեւ: 

 

Հարցում – Ի՞նչը քեզ յուզեց: 

Իլտա – Թէեւ երկրորդ այցելութիւնս է 

Հայաստան բայց խոր յուզում պատճառեց ինծի 

Ծիծեռնակաբերդի նահատակաց յուշարձանը: 

Խոր յուզում, որովհետեւ 450 երիտասարդներ 

միասնական աղօթք բարձրացուցին մեր սուրբ 

նահատակներու յիշատակին նուիրուած այդ 

կոթողին առջեւ: Կարելի չէր չյուզուիլ: Աւելի 

արմատացաւ իմ մէջս քրիստոնեայ հաւատքը 

եւ մեր մշակոյթը: Թեման շատ լաւ ընտրուած 

էր՝ « Դէպի Հայրենիք, դէպի Էջմիածին»: Եւ 

իրօք՝ քայլ մը աւելի մօտեցայ Հայրենիքին ու 

Էջմիածնին:  

 

Հարցում – Իսկ ի՞նչ են քու տպաւորութիւններդ Րէյչըլ:  

Րէյչըլ – Նախ՝ առաջին այցելութիւնս էր, ամէն ինչ նոր էր ինծի համար: Ամէն կողմ Հայ, ամէն կողմ՝ Հայերէն: Սա 

աներեւակայելի բան էր: Ամէն կողմ իմ մշակոյթս էր եւ այս՝ անհաւատալի իրականութիւն էր: Երբ օդանաւը 

Զուարթնոց օդակայան կ'իջնէր՝ տեսայ Արարատը: Ճորճին ըսի՝ «իրականութիւն է, մենք Հայրենիք ենք»:  

 

Հարցում – Իսկ Ճորճ, ի՞նչ է քու տպաւորութիւնդ: 

Ճորճ - Առաջին անգամ 5 տարի առաջ այցելեցի Հայրենիք: Այս այցելութեանս աչքիս չհաւատացի տեղի ունեցած 

դրական փոփոխութիւնները տեսնելով: Երկիրս ոչինչով ետ էր Եւրոպայէն: Ամէն ոք մեզ ողջունեց «բարի եկաք նոր 
Հայաստան» մաղթանքով: Թաւշեայ յեղափոխութիւնը լաւատեսութիւն ներշնչած է ժողովուրդին, վարորդէն մինչեւ 

նախարարը: Ապագայ  շնորհող երկիր դարձած է Հայաստանը Հայու աչքին: Նոր շունչ եկած էր մարդոց եւ զայն 

կ'ուզէին փոխանցել: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան կտրուկ յայտարարեց որ Հայաստանը կը պատկանէր բոլոր 

Հայերուն: Ես այդ իրականացած տեսայ Հայրենիքին մէջ: 
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Հարցում – Իսկ եթէ ձեզմէ պահանջուի երթալ, կ'երթա՞ք Հայաստան հաստատուելու: 

Ճորճ – Արդէն չէի ուզեր վերադառնալ, ընկերներս ալ նոյն զգացումը ունէին, բոլորը իրարու կ'ըսէին՝ « այստեղ լաւ 

է, չվերադառնանք»: Այո, երբ պահանջուի անշուշտ կ'երթամ, ամէն ինչ պատրաստ եմ ընելու Հայրենիքիս ի 

նպաստ: 

 

Հարցում – Ինչ պիտի պատմէիք ձեր ուխտագնացութեան 

մասին  

Ճորճ -  22 երկիրներէ Հայ-քրիստոնեայ երիտասարդու-

թիւն: Իւրաքանչիւր երիտասարդ հիմա 400 բարեկամ-

ընկեր ունի աշխարհի չորս անկիւններուն մէջ: Վեհափառ 

Հայրապետը հինգ օր մեզի հետ էր նախաճաշին, ճաշին, 

ընթրիքին, միջոցառումներուն, ժողովներուն, միշտ ու 

միշտ: Հայրական գուրգուրանք ցուցաբերեց մեր 

նկատմամբ: Իր սեղանակիցը դարձուց մեզ:  Շատ մեծ 

տպաւորութիւն ձգեց մեր վրայ Վեհափառ Հայրապետը: 

Կը զգայի որ Հայաստանը մեզ հաւաքած էր իր գիրկը: 

 

Հարցում – Իսկ ի՞նչ է ձեր ծրագիրը այստեղ այս խանդավառ հինգ օրերը ապրելէն ետք: 

Ճորճ - Եկեղեցւոյ խաղացած կարեւոր դերը պիտի փոխանցենք մեր երիտասարդ ընկեր-ընկերուհիներուն: 

Եկեղեցւոյ դերը մեծ է մեր պատկանելիութեան առնչուած: 

 

Հարցում – Որպէս երիտասարդական խումբի ղեկավարութիւն, չէ՞ք մտածեր թէ բոլոր երիտասրադները, 

Աւստրալիա թէ այլուր, պէտք է անպայման այցելեն Հայրենիք: Եւ թէ այս պէտք է մեր Ազգային Ծրագրին մաս 

կազմէ: 

Ճորճ – Այո ամենեւին: Գործնական օրինակ մը կ'ուզեմ բերել այստեղ: Մեր ընկերներէն Ճոհաննէսը որ նոյն ատեն 

այնտեղ կը գտնուէր Birthright Armenia ծրագրով, արդէն իսկ Հայաստանով լիացած է, ընկերուհի մըն ալ գտած է, 

որուն հետ պիտի ամուսնանայ: Ճոհաննէսը որ ինքնաշխատութեամբ Հայերէն սորված է, Աւստրալիայէն 

Հայաստան երթալով հիմա որոշած է Հայուհիի հետ ընտանիք կազմել: Անհրաժեշտութիւն է իւրաքանչիւր Հայ 

երիտասարդի այցը Հայրենիք : Այո՛, մեր Ազգային Ծրագրի մէջ ան կարեւոր տեղ պէտք է գրաւէ: 

 

Հարցում – Իսկ Աւստրալիոյ Երիտասարդութիւնը այս հաւաքին ի՞նչ տպաւորութիւն թողուց ընդհանրապէս: 

Ճորճ – Հաւաքէն ներս թէ դուրս մեր փոքրաթիւ մասնակցութիւնը դրական տպաւորութիւն թողուց 

կազմակերպողներէն մինչեւ Նիկոլ Փաշինեան մինչեւ Վեհափառ Հայրապետ: Դէպք մը պատմեմ: Երբ կը 

վերադառնայինք, Երեւանի օդակայանի մաքսատան ոստիկաններէն մին adaptor մը նկատեց մօտս, որ նորութիւն 

էր իրեն համար: Կանչեց իր մեծաւորը որ ան ստուգէր: Ոստիկանապետը դէմքիս նայեցաւ եւ հարցուց . « Դուն այն 

երիտասարդն ես որ Նիկոլ Փաշինեանին հարցում հարցուց, չէ՞: Ինչո՞ւ մեր վարչապետին հարցում հարցուցիր»: Ես 

ալ պատասխանեցի « Այդ Վարչապետը իմ ալ  վարչապետն է, ատոր համար հարցուցի»: Դէ որ այդպէս է անցի՛ր» 

ըսաւ ոստիկանապետը եւ առանց ստուգելու զիս ճանապարհեց: 

 

Հարցում – Ձեր մատնանշած «Նոր Հայաստան»ը խանդավառութեան մէջ ձգած է Հայ ժողովուրդը ընդհանրապէս, 

ամէնուր: Խանդավառութիւնը կը մարի եթէ գործնական քայլեր չյաջորդեն: Արդեօ՞ք գործնական քայլեր կ'առնուին 

Սփիւռքի Հայութեան կամ կազմակերպութիւններուն կողմէ, որպէսզի խանդավառութիւնը վերածուի 

Հայրենաշինութեան:  

Ճորճ – Այո, արդէն շատեր ներդրումներ սկսած են կատարել Հայրենիքի մէջ, որովհետեւ վստահութիւնը 

վերահաստատուած է Հայրենի ղեկավարութեան նկատմամբ: Իսկ ղեկավարութենէն տրուած պատգամն է՝                

« Հայաստանը միայն Երեւանը չէ, գացէք գիւղերը, Երեւանէն դուրս քաղաքներ եւ ներդրումներ այնտե՛ղ 

կատարեցէք»: Այս պատգամին անսացողներ կան, որոնց թիւը հետզհետէ կ'աւելնայ: Հայուն տունը Հայաստանն է, 

իսկ նախաձեռնող երիտասարդներուս պարտականութիւնն է հոգ տանիլ մեր տան:  

 

- Հարցազրոյցը վարեցին Մարինա Չափրազեան եւ Նշան Պասմաճեան 
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DIOCESAN NEWS 

 
Friday 6 July - After 15 years of committed service, Mrs 

Maria Amirzaian resigned from her position as assistant 

aged care co-ordinator of the Armenian Community 

Welfare Centre, to assume a role at the St George Bank. A 

farewell luncheon was held in the Edgarian Hall, 

dedicated to Mrs Amirzaian, with the attendance of the 

Primate His Grace Bishop Haigazoun Najarian, Reverend 

Father Avetis Hambardzumyan, Diocesan Council 

Chairman and Vice Chairman Messrs Sarkis Der 

Bedrossian and Stepan Kerkyasharian, Holy Resurrection 

Church Parish Council Chairman Mr Bedros Zorlu, 

Welfare Centre committee members Miss Sonia 

Berberian, Messrs Dickran Fabricatorian, Papken 

Zarzavatjian, Noubar Pezikian, Mrs Maria and her family 

and over 60 seniors who participate in the Welfare 

Centre’s Friday aged day care program. Mrs Marina 

Avagyan-Tchaprazian hosted the proceedings and 

presentation.  The Welfare Centre Committee Chairman 

Mr Stepan Kerkyasharian, Parish Priest Father Avetis 

Hambardzumyan, Mr Sarkis Der Bedrossian, Mr Bedros 

Zorlu, ACWC Co-ordinator Mrs Azniv Iskenderian, the 

ACWC Executive Officer Mr Nishan Basmajian and Mr 

Noubar Pezikian, all reflected on Mrs Amirzaian’s 

dedication and readiness to serve and her constant 

positive stance. Mrs Maria rose to express her sentiments, moving the listeners on reflections of her experiences, 

having worked with her colleagues in the Welfare Centre 

for 15 years, without any hint of conflict and also referred 

to the dearly missed years with the late Archbishop 

Aghan, telling of her experience highlights. Bisho p 

Najarian rose to speak, remarking on the five years 

witness of Mrs Maria’s positive character, testifying of her 

readiness to undertake whatever would be of benefit to 

the Church, community organisations and in particular, 

the Welfare Centre and our dear senior mothers and 

fathers. He thanked Mrs Amirzaian’s family also, for the 

love of service planted by her example. 
 

Paros editorial expresses best wishes to Mrs Maria. It is true she has left her work but not deserted her church or the Welfare 

Centre; she will always be in our hearts. 

 

Saturday 7 July – At the invitation of the Hamazkaine Tarkmanchadz School Principal, Bishop 

Najarian visited and met with  the students and teachers for the third time this year. The Principal, 

Mrs Zarouhi Manougian makes great effort to instill Christian doctrine and faith into the pupils; 

inviting the Primate to visit every term, in order to develop an intimate relationship, a stance 

Bishop Najarian fully supports. Bishop delivered a message on prayer, the traditions of the 

Armenian Church and the symbolic significance of the liturgical vestments and garments. The 

students and teachers raised various questions, which he patiently responded to. Light refreshments 

were served followed by an intimate discussion with the teachers and Principal. 
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Sunday 8 July – On the occasion of Vartavar (Feast of the Transfiguration of our Lord) Bishop Najarian celebrated Holy Mass 

and delivered the day’s relevant sermon in the Holy Resurrection Mother Church of the Diocese, with over 300 community 

faithful present. Following Holy Mass, the Antasdan service was conducted, followed by the procession to the church hall of 

clergy with the Lousavorich Choir and Deacons accompanying Bishop Najarian and Father Hambardzumyan as they 

sprinkled water on the congregation in keeping with the centuries-old Vartavar tradition. 

 

Monday 9 July – Bishop Najarian presided over the preliminary meeting of His Holiness’ Pontifical visit, led by Father Avetis 

Hambardzumyan. The committee covered considerable detail of the visit, making suggestions, which will be examined 

during the next meeting. 

 

Tuesday 10 July – As a decision taken by the ACWC Management Committee, Mr Stepan Kerkyasharian met with staff to 

define and explain the Privacy Policy of the ACWC which is essential in the handling and conveying of personal 

information. Present were the Primate, Father Avetis Hambardzumyan, Welfare and Holy Resurrection staff. All present 

appreciated the enlightening briefing of the Policy. 

 

Saturday 14 July – Organised by Father Avetis Hambardzumyan, an 

Episcopal Holy Mass was celebrated in the St Elias Antiochan 

Orthodox Church in Wollongong; the third largest city of New South 

Wales, after Sydney and Newcastle; the home of close to 15 Armenian 

families. It is an objective of the Diocesan mission to outreach all 

sparsely populated small communities and celebrate Holy Mass 

periodically; following Christ’s teaching in the parable of leaving the 

99 sheep to save the one lost. Bringing their participation also were, 

Father Avetis, Deacons Vartan Elmasian, George Najarian, Nishan 

Basmajian; joined by Diocesan Council Chairman Sarkis Der 

Bedrossian and Vice Chairman Stepan Kerkyasharian, benefactor Avo 

Tevanian and a large number of Sydney community faithful. The St 

Elias Parish Priest, Fr Ifram Abbassi, who has visited Bishop Najarian several times over the last couple of years, showed 

respect and support for the success of the inaugural Mass to benefit the small Armenian community. After Holy Mass, Bishop 

Najarian delivered his sermon, imploring the faithful to gather and pay special attention to the younger generation, guiding 

them into Armenian discipline. A requiem service followed. Light refreshments were served in the adjacent church hall, and 

opportunity to make acquaintances. At the Primate’s request, the tithes were gifted to the host church as a token of 

appreciation for the warm support. The members of the small Armenian community were clearly elated by the visit and 

promised to attend in larger numbers during future Mass services. 
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Tuesday 17 July – The periodic Diocesan Council meeting was held with the Primate presiding. Bishop Najarian presented an 

overview of the recent Middle Eastern Bishops’ official visit to the Holy See, followed by current community events. The 

meeting examined details of the Catholicos’ Pontifical visit; and matters relating to the Parish, Welfare, Youth, Financial, as 

well as organisational details. 

 

Wednesday 18 July - Bishop Najarian received Reverend Roger Chilton, a minister of the 

Anglican Church and President of Baroness Caroline Cox’ HART charity organisation 

(Humanitarian Aid Relief Trust). It was agreed to host an evening in the Edgarian Hall on 

Friday 17 August, with the Baroness as guest speaker, to give an update on charitable 

efforts in Karabagh, Southern Sudan, Timor, Uganda, Nigeria, Myanmar and India’s 

Christian communities; donations will be collected for the worthwhile causes. 

 

Wednesday 18 July – Bishop Najarian presided over the periodic Armenian Community 

Welfare Centre committee meeting. The Executive Director’s monthly report and 

strategies were addressed. The Primate and committee were impressed with the 

accomplishments thus far. It was agreed that an extraordinary meeting session take place 

in due course, to examine the strategic planning and to resolve and implement policies. 

 

Thursday 19 July – The Primate, accompanied by the Chancellor, received the Rev Janet 

Woodlock, who is a Board Member of the National Council of Churches of Australia 

(NCCA) and the Federal Coordinator of the Churches of Christ in Australia. Rev 

Woodlock had requested a meeting with the Primate, to discuss the strengthening of 

relations between the NCCA and the Armenian Church. Sincere open discussions ensued 

between the three attending; elaboration of the questions put forward to Mrs Woodlock, 

who provided answers to some of the questions, however preferred to reserve response to the more crucial questions, to a 

later date. We must mention that the Church is a member of the NCCA, however is not an active participator at the present 

time as is the case in the NSW Ecumenical Council. We hope that with such meetings, the Council will comprehend the 

general concerns of the Armenian Church and the collaborative and enthusiastic efforts of the churches will be to preserve 

and maintain Christian principles in society. 

 

Thursday 19 July – With Bishop Najarian presiding and Father Hambardzumyan and Chancellor 

Basmajian participating, the meeting of the joint organising committee of the centennial 

commemorations of the First Armenian Republic was held, during which time, the sub-committee 

comprised of four members reported on the progress. The executive committee provided suggestions 

and guidance. 

 

Monday 23 July – As member of the NSW Ecumenical Council, the Chancellor attended the Lecture, 

organised jointly by the Ecumenical Council and the Macquarie University by United Kingdom’s St 

Andrews University Researcher, Dr Fiona McCallum on ‘Middle Eastern Christians in the UK: 

Internal, Societal and Transnational Interactions.’ The Lecturer is a Doctor of political science and 

proficient in her knowledge of the conditions and issues faced by Middle Eastern Christians in the 

Middle East, Europe and the West in general. In her lecture, she emphasised the plight of the Coptic, 

Assyrian, Chaldean, and Iraqi Christians now settled in Great Britain, Sweden and other European countries, as a result of 

the Middle East conflicts. She informed that 125,000 Assyrians have settled in Sweden. As in all communities, a major point 

of concern for leaders is youth straying from the Church; reflecting on the reality of the massive 

tasks imposed on communities for the formation and development of these new communities and a 

major challenge for the wider Christian community. She impressed upon the fact that communities 

migrating from the East to the West feel hopelessness when they are faced with low Christian values 

compared with the communities from which they originated. The question was raised, “was there a 

secret agenda to eliminate Christianity from the Middle East?” The Lecturer denied the possibility of 

any such agenda, and continued to explain current situations. 
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The Christian community in Australia and in particular the Armenian community, need to be aware and be cautious to 

uphold Christian values; cling to Apostolic Church Christian and national values. We need to reap lessons from this lecture. 

Our spiritual values are threatened and coerced by western anti-faith movements and will continue to be impacted by a 

range of intrusions in the future. 

 

Tuesday 24 July – With the Primate presiding, the Diocesan Ladies Guild meeting was held; unanimously electing office 

bearers as follows: 

 Yeretsgin Sona Patanian – Chairwoman 

 Mrs Garine Baghdasaryan – Vice Chairwoman 

 Mrs Maro Sarkissian – Secretary 

 Mesdames Maral Simonian, Elizabeth Najarian, Sosy Boghossian, Hilda Kerkyasharian – Advisors 

In accordance with the agenda prepared by the Chancellor, the Meeting finalised details of the reception to take place in the 

new Diocesan Centre on 29 July, honouring benefactors, Mr and Mrs Loris and Sonia Kanjian; and a reception following the 

book launch of ‘Armenian Diasporan Lives: As I Saw Them’, dedicated to visiting author Dr Hrayr Jebejian The Meeting also 

finalised the equipment required for the Centre’s kitchen and how to acquire them. Bishop Najarian expressed his gratitude 

for the work carried out and his appreciation of the ladies’ dedicated service. 

 

 Thursday 26 July – Bishop Najarian and the Chancellor received Martyn Iles, 

the Managing Director Australian Christian Lobby. The young Director 

explained that Phillip Ruddock’s Review on Religious Freedom and its related 

issues will be published mid-August and it is anticipated that religious freedom 

will be retained, particularly in relation to same sex marriage. 
 

Mr Martyn asked that the Middle Eastern churches support the movement to 

protect Christian values, by allocating volunteers to assist in the cause. The 

Bishop will raise this point at the next periodic Middle Eastern Churches 

meeting. The meeting of close to one hour, covered views and ideas relating to 

various Christian matters, in particular, the growth of collaborative efforts among Christian establishments. 
 

Friday 27 July – Bishop Najarian  presided over an extraordinary meeting of the Welfare Centre Management Committee to 

review the three-year strategic plan for the 2017-2020 period. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Evening with the 
Armenian Community 

 

LADY BARONESS 
CAROLINE COX 

 

Friday 17 August 2018  
at 7.00 p.m. 

 

Armenian Apostolic Church 
of Holy Resurrection 

 

OUR COMMUNITY IS WARMLY WELCOME 

                            No one should be forgotten.” 

 

 
ՊԱՐՈՆԷՍ ՔԱՐՈԼԱՅՆ 

ՔՈՔՍ ԿԸ ՀԱՆԴԻՊԻ ՀԱՅ 
ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՀԵՏ 

 

ՈՒրբաթ 17 Օգոստոս 2018ի 
երեկոյեան ժամը 7ին 

 

Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ 
Էտկարեան Սրահին մէջ 

 

Հրաւիրուած է  
Սիտնիի Հայ Համայնքը 
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VISIT TO THE DIOCESAN CENTRE  

BY BENEFACTORS  

MR AND MRS LORIS AND SONIA KANJIAN 
Sunday 29 July 2018 

 

  Following Holy Mass, benefactors of the Diocesan Centre, 

Mr and Mrs Loris and Sonia Kanjian, accompanied by their children, Mr 

and Mrs Phillip and Aline Kanjian and Mr and Mrs Zaven and Marianne 

Yaghljian, visited the recently completed Centre. The Primate, Diocesan 

Council Chairman Sarkis Der Bedrossian, Vice Chairman Stepan 

Kerkyasharian and Diocesan Council member Kevork Tchaprazian, 

Properties Committee Chairman Armen Baghdasarayan and Chancellor 

Nishan Basmajian greeted the guests. 

  Bishop Najarian 

with Kevork Tchaprazian 

guided the benefactors 

through the building and 

its surrounds. Loris 

Kanjian, an engineer by profession, had served on the Properties 

Committee as treasurer, and Mrs Kanjian spoke highly of the quality 

standards of the building. On this happy occasion Mr Kanjian donated a 

beautiful artwork painted specially for this visit. The painting symbolises 

the painful history of our Christian Homeland, the Genocide, our 

Demands, Armenia’s current majesty and glorious future. 

Refreshments were served by the Diocesan Ladies Guild who prepared the 

fine array adorning the tables. Bishop Najarian accompanied by Reverend Father 

Norayr Patanian, blessed the food and in his welcome made note that this is the first 

function to take place in the Diocesan Centre and the first function hosted by the 

Ladies Guild. He thanked the benefactors, who recognised the needs of the Centre, 

donating 400,000 dollars to the building project. He also thanked the Diocesan 

Council, Properties Committee and all volunteer workers, in the areas of construction, 

fund raising and or administration; as well as the Ladies, who not only prepared but 

also served the fine cuisine. 

In his address, Chairman Sarkis Der Bedrossian wished the benefactors good 

health and expressed his joy that in their advanced years, Loris and Sonia Kanjian 

possessed sharp minds and young spirits; thankful for the princely donation, the result 

of a deep awareness of the Diocesan mission. 

Mr and Mrs Kanjian 

in turn, expressed their 

appreciation to all indivi-

duals who contributed to the 

success of this project. It had always been their desire to see the 

Diocesan Centre  as a single building, and hence today, their dream 

had become a reality. The Armenian Church Radio Program Co-

ordinator Mrs Marina Tchaprazian conducted an interview with Mr 

and Mrs Kanjian, which was broadcast during the evening’s 6pm 

Voice of the Armenian Church radio program. 

Mr and Mrs Kanjian presented the last instalment cheque 

of their pledged donation to the Primate. After an enjoyable two-

hour gathering, they were to return to their homes with contented 

hearts, wishing goodwill upon the Diocesan Centre which is the 

pillar of our community.  
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Interview with Representatives of the  

Armenian Church Youth of Australia ACYA  

on the Pan Armenian Church Youth 

Conference in Armenia 
 

 Under the patronage of the Mother See of Holy 

Etchmiadzin, a Pan-Armenian Church Youth Conference was 

held from 4 to 8 July 2018. Representing the Australia Diocese 

were six participants - Natalie Marcarian, Ilda Zorlu, Rachelle 

Kassabian, Aris Hosikian, Garo Kouyoumdjian and George 

Najarian.  

At the ‘Voice of the Armenian Church’ radio program, 

presenter Mrs Marina Avagyan-Tchaprazian and I conducted 

an interview with Ilda Zorlu, Rachelle Kassabian and George Najarian on the FM 99.3 radio program. 

 

Question – Ilda, what did you do during this Conference? 

Ilda – With 450 youth taking part in this important forum, for five days, we prayed, chatted, sang and danced together. 

Gathered around the Armenian Church, we were re-energised, and enriched by each other. From the pan Armenian 

perspective, the forum left a positive impression, forging new and 

intimate relationships with youth from various regions of the world. 

 

Question – What moved you?  

Ilda – Although this was my second visit to Armenia, visiting the 

monument of Dzidzernagapert was stirring. It was a deeply moving 

experience with 450 youth raising prayers for the souls of our holy 

martyrs before the memorial. It was impossible to not be moved; 

strengthening my appreciation and commitment to my Christian 

faith and culture. The theme, ‘Towards the Motherland, Towards 

Holy Etchmiadzin’ indeed drew me closer to the Motherland and 

Etchmiadzin. 

 

Question – And what was your impression, Rachelle? 

Rachelle – First of all, it was my first visit so everything was new for me. Everywhere you turned there were Armenians and 

Armenian being spoken. This was unimaginable. My culture was everywhere, and this was an incredible realisation for me. 

When the plane landed at Zvartnots Airport, I saw Mt Ararat. I said to George, “it’s true, we’re in Armenia!” 

 

Question – And George, what was your impression? 

George – My initial visit to the Homeland was five years ago. I couldn’t believe my eyes, experiencing the positive changes 

since. My country does not lag behind Europe by any means. Everyone greeted us with the phrase, “Welcome to the new 

Armenia” from the organisers to the Minister. It promises hope of a good future in the eyes of Armenians. A breath of fresh 

air they wish to share. The Prime Minister, Nikol Pashinyan succinctly stated that Armenia belongs to all Armenians. I saw 

that lived-out in the Homeland.  

 

Question – If it is deemed necessary for your return to the Homeland, would you settle there? 

George – I didn’t in fact want to return to Australia, my friends also had the same feelings, they all said to each other, “it is 

good here, let’s not return!” Yes, if it were requested of me, of course, I will go, I am prepared to do anything for the benefit 

of my Homeland. 
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Question – What would you share of your pilgrimage? 

George – From 22 countries, Armenian Christian youth were 

gathered. Each individual now has 400 friends around the four 

corners of the globe. The Catholicos was with us for the whole 

five days, breakfast, lunch and dinner, the breaks, the meetings, 

the whole time. He showed fatherly care toward us; shared his 

table with us. The Supreme Patriarch left an indelible impression 

on us. I felt Armenia had enveloped us into her care. 

 

Question –What is your agenda here, after experiencing five 

inspirational days?  

George – We are going to pass on the crucial role of the Church 

to our young friends. The role of the Church is great in relation 

to our sense of belonging. 

 

Question – As the Committee representing the youth, do you not consider that all youth, from Australia and elsewhere, need 

to definitely visit the Homeland? And that this should be included in our National Agenda? 

George – Yes absolutely. I wish to give a practical example to emphasise this point – a friend of ours, Johannes, who was 

there at the same time supporting a program called ‘Birthright Armenia’ has immersed himself there, found an Armenian 

girlfriend who he will marry. Johannes has taught himself Armenian, he originates from Australia, has decided to marry an 

Armenian and raise a family. It is necessary that every young person visit Armenia. Yes, it needs to hold significance in our 

Armenian Agenda. 

 

Question – What impression did the Australian youth leave during this 

Conference?  

George – Both during the Conference and away from it, our delegation left 

a positive impression, both with the organisers, with the Prime Minister, 

and the Catholicos. When we were returning, in the customs department 

of the airport, one of the policemen noticed I had an adaptor in my 

possession, and had not seen one of its kind prior to this. He called his 

superior to investigate. The policeman looked at my face and said, “Aren’t 

you the young man who asked Nikol Pashinyan a question? Why did you 

ask our Prime Minister a question?” I replied, that “the Prime Minister is 

my Prime Minister too, that is why I asked him the question. “ “Well if 

that’s the case, go!” he remarked, and let me pass without checking. 

 

Question – The enthusiasm you have indicated, about the New Armenia, has left an impression on all Armenians, generally. 

This enthusiasm wanes if practical measures are not implemented in due course. Are steps being taken in the Diasporan 

communities or organisations in order that the enthusiasm can be transformed into advancement of the Homeland? 

George – Yes, several investments have been made in the Homeland, 

because faith has been restored in the Heads of Government. And the 

message given from the Head is that “Armenia is not just Yerevan, go to 

the villages, to towns outside Yerevan and make investments there”. The 

number of those following this call is growing. The home of the 

Armenians is Armenia and it is the duty of the youth to take care of their 

Home. 
 

- Interview conducted by Marina Tchaprazian and Nishan Basmajian 
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Transforming Armenian Villages using Transparent Projects - 
Reconnecting the Diaspora 

 

     Recently the Adopt-A-Village (AAV) initiative group was in Vayots Dzor 

province. According to the author of the initiative, Len Wicks, the aim of the 

program is to reconnect the Armenian Diaspora with the Homeland, so that every 

community in Armenia has its own mentor in the Diaspora. He also engages non 

Armenians in his projects.  

       Within the framework of AAV 32 micro projects were implemented in the 

province in 5 different areas - agriculture, education, craftwork, tourism and 

services. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

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

“Adopt a Village” is an organisation 

which connects Diaspora 

communities and individuals directly 

to the villages in Armenia. This 

organisation complements the work 

of other charitable organisations. It 

also provides a perfect vehicle for 

Non-Government Organisations 

with suitable small scale initiatives. 
 

       With the funding of the Samuel Seow Law Corporation in 

Singapore, a Batik and Pottery training course for young people 

from needy families were held in Chiva village of Areni 

community, at the crossroads of the Chiva and Rind villages 

Chiva Handicraft Market was set up and tourist road signs were 

installed. 

        Some schools in the Areni and Yeghegis community 

received English-language books and the Ody-See educational 

travel game by Len Wicks. Several schools were provided with 

sports equipment for netball and rugby games, to help the youth 

connect with diaspora youth’s interests. In the villages of 

Karagloukh, Rind and Aghavnadzor, the villagers who are 

herding animals in the mountains were given portable solar 

batteries for charging mobile phones. 

        The tree planting was carried out in both communities, and 

tourist road signs were placed. 

        During a visit to Artabuynk Secondary School by AAV 

initiators, a video link was established between Artabuynk and 

Sydney Toomanian School students. The children communicated 

with each other with great enthusiasm, reaching an agreement 

to continue this communication and the established connection. 

         For more details visit: http://originsdiscovery.com/Adopt-a-

Village%20micro-projects.html.  

         If you would like to contribute towards these micro 

projects, please contact Armen Gakavian, 0410658905 or Armine 

Hakobyan, 0424206536. 
 

http://originsdiscovery.com/Adopt-a-Village%20micro-projects.html
http://originsdiscovery.com/Adopt-a-Village%20micro-projects.html

