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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ 
 
Ուրբ 1 Մարտ – Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոսի 

եւ Թեմական Խորհուրդի հրաւէրով Առաջնորդարանին մէջ 

յարգանքի քոքթէյլ մը տրուեցաւ բոլոր այն անձանց, որոնք 

Վեհափառ Հօր այցելութեան առթիւ իրենց օժանդակութիւնը 

բերին եւ կամաւոր աշխատանք տարին այցի յաջողութեամբ 

պսակման ի նպաստ: Տեղի սահմանափակ ըլլալուն համար 

կարելի եղաւ  յարգանքի արժանի անձերուն միայն կէսը 

հրաւիրել, երկրորդ հրաւէրը պիտի տրուի Զատիկէն ետք, 

նկատի առնելով Մեծ Պահքի դրած կենցաղային սահմանա-

փակումները: Թեմականի ատենապետ Պրն Սարգիս Տէր Պետրոսեան ողջունեց ներկաները իսկ Սրբազան Հայրը 

փոխանցեց իր շնորհակալութիւնը եւ երախտագիտական զգացումները բոլոր ներկաներուն, առանց որոնց կարելի չէր 

յաջողցնել Հայրապետական Հովուապետական Այցելութիւնը: Համադամ կերակուրները պատրաստած էին եւ 

հիւրասիրութիւնը կազմակերպած՝ Առաջնորդարանի Տիկնանց Յանձնախումբին ժրաջան անդամուհիները: Երեկոն 

լիացած էր դրական տրամադրութեամբ: Բոլոր ներկաներու զգացումները նոյնն էին՝ իրենք կը գտնուէին իրենց տան 

մէջ, իրենց հարազատ երդիքին եւ իրենց Հօր հովանիին ներքեւ, շրջապատուած իրենց եղբայրներով ու քոյրերով: Այս 

էր տեսլականը Սրբազան Հօր երբ կ'որոշուէր Առաջնորդարանը կառուցել. այս էր որ կը փափաքէր օր մը իր աչքերով 

տեսնել: Երազը իրականութիւն դարձած է...:  

 

Կիր 3 Մարտ – Նախաձեռնութեամբ Թեմական Խորհուրդին 

եւԿազմակերպութեամբ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական 

Խորհուրդին, Սրբազան Հօր Արքութեան Տիտղոս ու պաշտօն 

ստանալուն առիթով ընթրիք մը տեղի ունեցաւ Մանլիի 

Ուայթուօթըր ճաշարանին մէջ ի ներկայութեան Սիտնիի 

Առաքելական Եկեղեցիներու հոգեւոր հովիւներուն, Թեմական եւ 

Ծխական Խորհուրդներու ներկայացուցիչ անդամներուն: Այս 

առիթով, Թեմական Խորհուրդի եւ երեք Ծխական Խորհուրդներուն 

անունով Սրբազան Հօր նուիրուեցաւ  գեղեցիկ մատանի մը: Խօսք 

առին Տիարք Սարգիս Տէր Պետրոսեան եւ Պետրոս Զօրլու: Իր սրտի 

խօսքին մէջ Սրբազան Հայրը անգամ մը եւս շեշտեց որ Արքութիւնը 

կ'ենթադրէր յաւելեալ ճիգ եւ յաւելեալ ծառայութիւն ի նպաստ մեր ազգին, որ ինք պիտի չզլանար տալ որեւէ ատեն: 

Սրբազան Հայրը իր խորին շնորհակալութիւնն ու երախտագիտական զգացումները փոխանցեց առ որ անկ էր: 

 

Գշ 5 Մարտ – Սրբազան Հայրը նախագահեց Կալուածոց յանձնախումբի հերթական ժողովին:  
   

Եշ 7 Մարտ – Սրբազան Հայրը եւ Դիւանապետը Առաջնորդարանին մէջ ընդունեցին Համազգայինի Շրջանային 

Վարչութեան ներկայացուցիչները յանձինս Տիկնայք Մատիանա Իվանեանի, Կատար Ինկիլիզեանի, Տիարք Վիգէն 

Գալլօղլեանի եւ Զարեհ Փամպուքեանի, որոնք եկած էին շնորհաւորելու Սրբազան Հօր Արքութեան տիտղոսի 

տուուչութիւնը Վեհափառ Հօր կողմէ: Հանդիպման ընթացքին քննարկուեցան Գօլստըն Ճեմարանի մէջ հոգեւոր 

դաստիարակութեան հարցը, Հայերէն դասաւանդման ծրագիրը, Կոմիտասի ծննդեան 150ամեակը Առաջնորդարան – 

Համազգային միատեղ տօնակատարելու համար ձեռնարկի մը կազմակերպումը  եւ Հայ եկեղեցին եւ մշակոյթը յուզող 

տարբեր նիւթեր: Սրբազան Հայրը իր շնորհակալութիւնը յայտնեց Համազգայինի Վարչութեան եւ մաղթեց որ 

Առաջնորդարան – Համազգային համագործակցութիւնը շարունակուի եւ զարգանայ: 
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Ուրբ  8 Մարտ – Սրբազան Հայրը իր գրասենեակին մէջ ընդունեց 

Հայաստանի Ազգային Գրադարանի աշխատակից Օրիորդ Աննա 

Սարգսեանը, որ Հայաստանէն իր հետ բերած էր Առաջնորդարանին 

որպէս նուէր չորս հատորներ, 2ը՝ Հայոց Ցեղասպանութեան մասին եւ 

2 բառարան Տեղանուններու մասին: Յայտնենք որ Հայերէնով Առաջին 

գիրքի տպագրութեան 350ամեակի տօնակատարութեան համար 

հրաւիրուած Գրադարանի նախկին տնօրէն Պրն Տիգրան Զարգար-

եանի Սիտնի այցէն ետք, Առաջնորդարանը լաւագոյն յարաբերութեան 

մէջ է Հայաստանի Ազգային Գրադարանի տնօրէնութեան հետ: 

 

Կիր 10 Մարտ – Յաւարտ Արեւագալի արարողութեան, Սրբազան Հօր հանդիսապետութեամբ հոգեհանգստեան 

պաշտօն կատարուեցաւ Հոգելոյս Կոստանդնուպոլսոյ Պատրիարքներու՝ Շնորհք Պատրիարք Գալուստեանի, Թեմիս 

առաջին Առաջնորդ եւ Պատրիարք Գարեգին Պատրիարք Գազանճեանի եւ նորոգ վախճանեալ Մեսրոպ Պատրիարք 

Մութաֆեանի հոգիներուն ի հանգիստ: Սրբազան հայրը լայն բացատրութիւն տուաւ նաեւ Մութաֆեան Պատրիարքի 

կեանքին եւ գործունէութեան մասին: 

 

Կիր 10 Մարտ – Կէսօրին Առաջնորդարանը կը ցնծար ներկայութեամբը 60է 

աւելի Հայ ուսանողներու, ծնողներու եւ բարեկամներու: Յաւարտ Արեւագալի 

արարողութեան, մասնակցութեամբ Արժանապատիւ Քահանայ Հայրերուն, 

Թեմական եւ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդներու 

անդամներուն տեղի ունեցաւ պարգեւատրումը HSCի առ  նուազն 5 նիւթերու 

մէջ 90էն աւելի բարձր նիշ ապահոված շրջանաւարտ Հայ ուսանող Արի 

Եափուճեանին, ձեռամբ Տոքթ. Յարութիւն Ճէպէճեանի: Կրթանպաստը 

հաստատուած է Տէր եւ Տիկին Յարութիւն եւ Մարօ Ճէպէճեանի կողմէ եւ կը 

կոչուի Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ուսումնական Կրթանպաստ HSCի բոլոր 

նիւթերուն մէջ բարձրագոյն նիշ հաւաքած Հայ ուսանողին: Ձեռամբ Տիկին 

Մարի Շէօհմէլեանի պարգեւատրուեցաւ Դաւիթ Մելքումեան ԺԲ դասարանի 

HSCի Հայերէնի քննութեան բարձրագոյն նիշ ապահոված ըլլալուն համար: Այս 

ֆոնտը հաստատուած է ի յիշատակ Լեւոն Շէօհմէլեանի եւ կրթանպաստը կը 

կոչուի  Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ուսումնական Կրթանպաստ Հայերէնի մէջ 

HSCի բարձրագոյն նիշ հաւաքած Հայ ուսանողին, որ կը շնորհուի Լեւոն 

Շէօհմէլեան Կրթական 

Ֆոնտին կողմէ: Խօսք 

առաւ Տոքթ Ճէպէճեան որ իր խօսքը ուղղելով պարգեւատրուող 

Արիին եւ որ ընտրած է բժշկութեան մասնագիտութիւնը, 

յորդորեց որ պէտք է հետեւիլ առաջին բժիշկին՝ Յիսուս 

Քրիստոսի ուղիին, որ աշխարհ եկաւ եւ բժշկեց մեր հոգիները: 

Սրբազան հայրը իր փակման խօսքին մէջ շնորհաւորեց 

պարգեւատրուողները, իրենց ուսուցիչներն ու ծնողները եւ 

անդրադարձաւ ուսման կարեւորութեան եւ զայն գործածելուն ի 

նպաստ ազգին եւ եկեղեցւոյ: Ուրախ եւ խանդավառ մթնոլորտի 

մէջ տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն պատրաստուած 

Առաջնորդարանի Տիկնանց Յանձնախումբին կողմէ: 

 

Եշ 14 Մարտ – Մօտ 2000 անձերու ներկայութեամբ եւ կազմակերպութեամբ Sydney Allianceի, Vinniesի եւ Everybdey’s 

Homeի տեղի ունեցաւ հաւաք մը Սիտնիի Թաուն Հոլի մէջ: Հաւաքը կը միտէր քննարկելու Նիւ Սաութ Ուէէյլզ նահանգի 

տուներու վարձքերու մատչելիութեան եւ մաքուր եւ մատչելի ներուժի հարցերը: Ինչպէս Փետրուարի Փարոսին մէջ 

յայտնած էինք՝տուներու վարձքերու եւ ներուժի սղութիւնը ընկերային լուրջ հարցերու պատճառ կը հանդիսանան, 

անոնց անմիջական ժխտական արդիւնքներէն մին արգելք հանդիսանալն է երիտասարդներու ընտանիք կազմելու 

գործընթացին: Հայ եկեղեցւոյ համար ընտանիքը սրբութիւն է եւ ինչ հանգամանք որ ժխտական է ընտանիքին՝ 

ժխտական  է  հանրութեան,  երկրին,  մարդկութեան:  Այս  ի  մտի  ունենալով  Սրբազան  Հայրը,  ընկերակցութեամբ  
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Հոգեշորհ Տէր Երեմիա Վարդապետ Աբգարեանի եւ Արժ Տէր 

Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի, դիւանապետին, Եկեղեցւոյ 

զանազան յանձնախումբերու  անդամներու, մասնակից դարձաւ 

հաւաքին եւ ներկայացուց Մերձաւոր Արեւելեան եկեղեցիներու 

միացեալ ձայնը: Հաւաքի ընթացքին խօսք առին Սիտնիի քաղաքա-

պետուհի Քլովըր Մուր, Դաշնակցային կառավարութենէն 

Ծերակոյտի անդամներ Տակ Քամըրոն եւ Մէհրին Ֆարուքի, Նիւ 

Սաութ Ուէյլզի խորհրդարանի եւ Ծերակոյտի անդամներ, 

կառավարութեան ու ընդդիմութեան նախարարներ որոնցմէ յիշենք 

Տոն Հարուին, Ատամ Սարլ, Փէնի Շարփ, Ալեքս Կրինուիչ, Փօլ 

Կրին, Ճէննի Լէօնկ: 
 

Նաեւ խօսք առին վկաներ եւ վարձքերու օրէնքներու եւ բարձր 

արժէքներու պատճառով տուժող անձիք: Իւրաքանչիւր պատմու-

թիւն յուզող էր եւ զարմանք կը պատճառէր թէ Աւստրալիոյ նման «Առաջին Աշխարհ» համարուող հարուստ երկրի մը 

մէջ ինչպէ՞ս կարելի էր հարիւրհազարով անտուն մարդիկ ունենալ, հացի կարօտ ընտանիքներ, նիւթական թէ 

բարոյական ընկճում ապրող հազարաւոր երիտասարդներ, մամիկներ ու պապիկներ... Հայ եկեղեցին հետամուտ է 

մարդկային հարցերով եւ այս հաւաքը աչք բացող հաւաք մըն էր բոլորին համար: 

 

Ուրբ 15 Մարտ – Հայ Բարեկեցութեան Կեդրոն յաճախող մեր 

մամիկներն ու պապիկները հիւր էին Առաջնորդարանին Ուրբաթ 

առաւօտ: Անոնք եկած էին պաշտօնապէս շնորհաւորելու 

նորակառոյց Առաջնորդարանը: Խումբը, մօտ 50 անձ, կը 

գլխաւորէին Տիկին Մարինա Աւագեան-Չափրազեան, Երէցկին 

Յասմիկ Համբարձումեան: Հիւրընկալներ՝ Սրբազան Հայրը եւ 

Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան: Հիւրընկալները բացատրութիւն 

տուին շէնքին մանրամասնութեանց մասին, պատասխանեցին 

բոլոր հարցումներուն: Սրբազան Հայրը շնորհակալութիւն 

յայտնեց բոլորին եւ իր երախտագիտութիւնը՝ մեր մեծահասակ-

ներուն անցեալին տարած ազգային եկեղեցական գործունէու-

թեան համար: Հիւրերէն շատեր երգով, արտասանութիւններով եւ 

սրտի խօսքերով իրենց ուրախութիւնը յայտնեցին նորակառոյց ազգին տան համար: 

 

Շբ 16 Մարտ – Սրբազան Հայրը եւ Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան ներկայ գտնուեցան եւ մասնակցեցան Սիտնիի 

արուարձաններէն Փրոսփէքթի Ղպտի Կաթողիկէ Սուրբ 

Մարկոս Եկեղեցւոյ օծման եւ համալիրի բացման արարողու-

թեան: Օծումը տեղի ունեցաւ Ղպտի Կաթողիկէ Պատրիարք 

Իպրահիմ Իսահակ Սեդրաքի (Ibrahim Isaac Sidrak) ձեռամբ եւ 

մասնակցութեամբ Մերձաւոր Արեւելքի Եկեղեցիներու 

պետերուն, քաղաքական եւ կրօնական զանազան ներկայա-

ցուցիչներու: Պատրիարքը իր գոհունակութիւնը յայտնեց որ 

Մերձարեւելեան եկեղեցապետերը անձամբ ներկայ եղած էին 

եւ թէ երկրորդ հանդիպումն էր անոնց հետ առաջինը՝ 

Գահիրէի մէջ եւ երկրորդեը՝ այստեղ:Սրբազան Հօր հետ 

անձնական արագ հանդիպման  ընթացքին Պատրիարքը իր 

յատուկ շնորհակալութիւնը յայտնեց անոր: 

 

Շբ 16 Մարտ – Նոր Զելանտայի Քրայսթչըրչ քաղաքի մէջ տեղի ունեցած խափանարարութեան, որով երկու մզկիթներու 

մէջ սպաննուեցան 50 իսլամ հաւատացեալներ, Մերձաւոր Արեւելեան եկեղեցիներու անունով մամլոյ 

հաղորդագրութիւն մը հրապարակուեցաւ դատապարտելով այս անմարդկային արարքը: Ցաւակցագիր-

հաղորդագրութիւնը կը հրապարակենք առանձինն: Յայտնենք որ Աւստրալիոյ Մերձաւոր Արեւելեան 

Եկեղեցապետերու համախմբումին կը մասնակցին Մէլքայթ Կաթոլիկ, Մարոնի, Հայ Կաթողիկէ, Քաղդէական, Ղպտի 

Ուղղափառ, Ղպտի Կաթոլիկ, Սիրիաք Ուղղափառ եւ Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցիները: 
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Դշ 20 Մարտ – Սրբազան հայրը նախագահեց Հայաստան համահայկական Հիմնադրամի հերթական 

նիստին, ուր քննարկուեցաւ Հայաստան ուղարկելի նպաստներու թէքնիք կարգադրութիւնները եւ 

տարեկան նուիրահաւաքի ձեռնարկը:  

 

Գշ 26 Մարտ – Սրբազան Հայրը նախագահեց Թեմական Խորհուրդի հերթական ժողովին, որուն ընթացքին 

քննարկուեցան ի միջի այլոց, թեմական պատգամաւորական ժողովի օրակարգը, որ տեղի պիտի ունեայ Մայիս 

18ին եւ 19ին Մելպուրնի մէջ: 

 

Շբ 30 Մարտ – 40 տարուան ծառայութենէ ետք Աւստրալիոյ 

Յոյն համայնքի Առաջնորդ Սթիլիանոս Արքեպիսկոպոս 

Հարքիանաքիս իր մահկանացուն կնքեց 83 տարիքին յետ 

հիւանդութեան: Արքեպիսկոպոսին ծառայութիւնը մեծ եղած 

է Աւստրալիոյ Քրիստոնեայ համայնքին ընդհանրապէս եւ 

Յոյն համայնքին յատկապէս: Յուղարկաւորութիւնը տեղի 

ունեցաւ Րէտֆըրնի Annunciation of Our Lady Տաճարին մէջ 

որմէ ետք անոր աճիւնները ամփոփուեցան Րուքուուտի 

գերեզմանատան մէջ: Յուղարկաւորութեան մասնակցեցան 

Հոգեշնորհ Տէր Երեմիա Վարդապետ Աբգարեանը 

ներկայացնելով Հայկազուն Սրբազան Արքեպիսկոպոսը 

ընկերակցութեամբ Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ 

Համբարձումեանի: Յուղարկաւորութեան մասնակցեցան նաեւ յիսունէ աւելի եկեղեցականներ եւ քաղաքական 

դէմքեր, որոնց շարքին՝ Նահանգապետուհի Գլատիս Պէրէճիքլեան: 

 

Կիր 31 Մարտ – Իբր ներկայացուցիչ Սրբազան Հօր՝ Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան մասնակցեցաւ Ասորական  

6769րդ Նոր Տարուան տօնակատարութեանց Fairfield Showgroundի մէջ: Ներկայ էին 5000ի շուրջ Աորի, Հայ, Յոյն 

եւ Արաբ ծագումով Աւստրալացիներ: Օրուան մեծ հիւրն էր Նահանգապետուհի Գլատիս Պէրէճիքլեան ինչպէս 

նաեւ բարձրաստիճան պաշտօնատարներ, որոնց շարքին դաշնակցային թէ նահանգային խորհրդարանի 

անդամներ, նախարարներ, ծերակուտականներ: 

Խօսք առին Վարչապետ Մօրիսընի ներկայացուցիչ 

Գաղթի եւ բազմամշակոյթի հարցերու նախարար 

Տէյվիտ Քոլման, նահանգապետուհի Պէրէճիքլեան, 

Ֆէրֆիլտի քաղաքապետ Ֆրանք Քարպոն, Ծերակու-

տականներ՝ Քոնչէթա Ֆիէրրավանթի Ուէլս եւ Ֆրէտ 

Նայլ, խորհրդարանի անդամներ՝  Քրիս Պաուըն, 

Թանիա Տէյվիս, Քրիս Հէյզ, Հիւ Մքտէրմոթ, Կայ 

Զանկարի: Բարի գալուստի խօսք արտասանեցին 

Աւստրալիոյ Ասորի համայնքի ղեկավարներ Տէյվիտ 

Տէյվիտ եւ Հէրմիզ Շահին: Իր խօսքին մէջ Պարոն 

Շահին շնորհակալութիւն յայտնեց Հայ եկեղեցւոյ եւ 

Հայ քաղաքական ղեկավարութեան նեցուկ հանդիս-

նալու համար Ասորի համայնքին եւ անոր դատին: 

Ազգագրական պարերով անջատաբար ելոյթ 

ունեցան Համազգային Սիտնի Պարի Անսամպլը, 

Յունական եւ Ասորական Ազգագրական պարախումբերը, ապա բոլորը միասնական պարով հանդէս եկան զայն 

նուիրելով երեք ազգերու Ցեղասպանութեանց: Յատկանշական էր որ երբ Նահանգապետուհի Պէրէճիքլեան 

ժամանեց՝ Ասորի ազգագրական նուագախումբը հայկական եղանակով դիմաւորեց զայն: Դիւանապետը 

փոխանցեց Սրբազան Հօր օրհնութիւնը եւ շնորհաւորանքը:     
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 Հարցազրոյց 

Մելպուրնի Սուրբ Աստուածածին  

Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ 

Արժ Տէր Խաչեր Քահանայ Յարութիւնեանի 

Հետ 

 
Արժանապատիւ Տէր Խաչեր Քահանայ Յարութիւնեան մօտաւորապէս չորս տարիէ 
ի վեր նշանակուած է Մելպուրնի Սուրբ Աստուածածին Հայ Առաքելական 
եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ եւ իր նշանակման օրէն աշխուժ աշխատանք կը տանի 
յօգուտ գաղութին: Տէր Հայրը իր գրասենեակին մէջ հարցազրոյց մը շնորհեց 
Փարոսին, որուն համար խմբագրութիւնս  կը յայտնէ իր շնորհակալութիւնը: Խմբ. 

 
Փարոս – Ինչպէ՞ս կը բնորոշէք ձեր քահանայական առաքելութեան 

գործնականացումը ձեր Մելպուրն ժամանումէն ցայսօր: 

Տէր Խաչեր – Ոեւէ հոգեւորականի համար իր անմիջական 

առաքելութիւնն է մարդիկ առաջնորդել Աստուծոյ խօսքով եւ ապրիլ 

անով: Սփիւռքի մէջ երկրորդ հանգամանք մը գոյութիւն ունի, որուն Հայ 

հոգեւորական մը պէտք է անդրադառնայ եւ աշխատի՝ այն է իր ազգային 

աշխատանքը, որուն մէջ կ'իյնայ հայկական աւանդոյթներու պահպանումը, Հայ ինքնութեան ամրապնդումը: Ազգային 

եւ հոգեւոր առաքելութիեան գործնականացումը, զարգացումը եւ յառաջխաղացքի արձանագրութիւնը էական են մեր 

գաղութներուն համար: Մելպուրնի գաղութն ալ կ'իյնայ այդ կարգին մէջ: Ուստի հարկ էր զարգացնել Սուրբ գրոց 

սերտողութիւնները, խոկումներու պահերը, դպրոցներու այցը, տնային այցելութիւնները, երիտասարդներու հետ 

հանդիպումները, առաքելարշաւները դէպի բնութեան գիրկը եւ անշուշտ Կիրակնօրեայ Պատարագները եւ Աստուծոյ 

խօսքի տարածումը: Առաքելարշաւներն ու խոկումներու պահերը սատար կը հանդիսանան մարդու ինքնութեան 

աւելի լաւ ինքնաճանաչման: 
 

Փարոս – Հայաստանէն եկաք ասկէ մօտ չորս տարի առաջ, ի՞նչ տպաւորութիւն ստացաք գաղութէն եւ հիմա ինչ: 

Տէր Խաչեր – Առաջին տարին հայութեան ապագան շատ մութ կը տեսնէի սակայն այդ փոխուեցաւ: Սփիւռքի 

հայութեան կամ ընդհանրապէս հայութեան մէջ անգտանելի ուժ մը կայ, որով Եղեռնէն ետք սերունդներ կը 

շարունակեն Եկեղեցւոյ եւ հայկականութեան մասին խօսիլ ու իրենց զաւակները այդ գիտակցութեամբ մեծցնել: 

Ահաւասիկ այս հանգամանքը պէտք էր կարենալ օգտագործել, որ իմ համեստ ջանքերով եւ Ծխական Խորհուրդի թէ 

ազգային մարմիններու քաջալերանքով կը փորձեմ գործի վերածել: 
 

Փարոս – Կրնա՞ք մանրամասնել ձեր գործունէութիւնը Սուրբ Գրոց Սերտողութեանց եւ քայլերթներու վերաբերեալ: 

Տէր Խաչեր – Սուրբ Գրոց Սերտողութիւնը Հին եւ Նոր Կտակարաններու սերտողութիւնն է: Միայն տեղեկութիւն չէ որ 

կը տրուի այլ նաեւ կը վերլուծուին եկեղեցական կեանքը, ժողովրդական թէ հոգեւոր աւանդոյթները եւ ինչպէ՞ս անոնք 

յայտնուած են Հայ իրականութեան մէջ: Գալով քայլերթներուն, ցարդ 3 պտոյտնտր կազմակերպած ենք, կը քալենք 

հանգրուաններով, կը խօսինք, շարականներ կ'երգուին: Այս տարի վանքի մը մէջ մնացինք եւ առանձնացման մէջ 

կատարեցինք սերտողութիւն եւ խոկում: Ընդհանուր խումբը 13-15 անձեր են: Սուրբ Գրոց Սերտողութեան կը 

մասնակցին նուազագոյնը 8 հաւատացեալներ: 
 

Փարոս – Կնճռոտ հարց՝ Երիտասարդութիւն: 

Տէր Խաչեր – Բնականաբար Մելպուրնի Հայ երիտասարդութեան թիւը մեծ է սակայն մեր երիտասարդական միութեան 

մաս կը կազմեն մօտ 10 երկսեռ երիտասարդներ, ունին 5 հոգինոց վարչութիւն: Սուրբ Սարգիսի տօնը նշեցինք 

Մելպուրնի բոլոր երիտասարդական միութիւններու հետ համագործակցաբար, որուն մասնակցեցան  100էն աւելի 

երիտասարդներ: Համահամայնքային այս հոգեւոր-մշակութային ձեռնարկը մեզ շատ քաջալերեց ապագայի 

կապակցութեամբ: Երիտասարդներու Եկեղեցւոյ շուրջ հաւաքելու աշխատանքը կը սկսի աւելի կանուխէն: Այդ 

պատճառով կանոնաւորապէս կ'այցելեմ Ակինեան եւ Մեսրոպ Մաշտոց-Մաթեւոսեան շաբաթօրեայ վարժարանները: 

Աշխատանքը պէտք է դպրոցներէն սկսիլ: Ժամանակները փոխուած են: Մենք է որ ժողովուրդին պէտք է երթանք եւ 

չսպասենք որ ժողովուրդը մեզի գայ: 2020ի համար այլ ծրագիր մը ունինք որ երիտասարդական շրջապտոյտ է դէպի 

Սուրբ Ղազար (Վենետիկ) եւ Հայաստան:  
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Փարոս – Շատ առողջ մօտեցում է այս սիրելի Տէր Հայր, քաջալերական է եւ ուսանելի: Իսկ Սուրբ Ղազար այցելութիւնը 

անմոռանալի այցելութիւն կ'ըլլայ մեր երիտասարդութեան համար: Սիրալիր կապեր ունինք Ս. Ղազարի հետ, կրնանք 

օգտակար ըլլալ ի հարկին:  Իմացած ենք որ երկրորդ անգամ ըլլալով խումբ մը պիտի առաջնորդէք դէպի Երուսաղէմ եւ 

Հայաստան, այնպէս ինչպէս ըրիք անցեալ տարի: Կրնայի՞ք ընթերցողները տեղեկացնել անցեալին տեղի ունեցած եւ այս 

տարի տեղի ունենալիք պտոյտներուն մասին: 

Տէր Խաչեր – Անցեալ տարի 34 իսկ այս տարի ցարդ արձանագրուած 35 ուխտաւորներով պիտի երթանք Երուսաղէմ, 

Վրաստան եւ Հայաստան: Վրաստանի մէջ հայկական շատ արժէքներ ունինք, որոնց պիտի ծանօթանան 

ուխտաւորները: Անցեալ տարի զգալի էր որ Երուսաղէմի մէջ ուխտաւորները վերարժեւորում եւ վերանորոգում 

կատարեցին իրենց քրիստոնէական հաւատքին: Բոլորս ալ լաւ գիտենք թէ Հայկական հետքն ալ մեծ է այդ Սուրբ 

երկրին մէջ: Վանքի միաբաններէն Հայր Թէոդորոսը  նեցուկ կը կանգնի եւ կ'ուղեկցի խումբին: Բարեբախտութիւն էր 

որ արտօնութիւն տրուեցաւ խումբին մնալու մինչեւ առաւօտեան ժամը 4ը Սուրբ Յարութիւն Մայր Եկեղեցւոյ մէջ եւ 

ինծի՝ Պատարագ մատուցանել Փրկչին գերեզմանին վրայ վաղ առաւօտ ժամը 4ին: Բնականաբար Նուրհան 

Պատրիարքը մեզ ընդունեց եւ շնորհեց իր օրհնութիւնը: Ուխտագնացութեան ծրագիրը ինչպէս անցեալ տարի այս 

տարի եւս պիտի գործադրուի Համբարձման Տօնին առթիւ: Խումբը Երուսաղէմէն պիտի մեկնի Թիֆլիս, ուրկէ  ցամաքի 

ճամբով պիտի ուղղուի դէպի Հայաստան, պիտի գիշերէ Հաղբատի Վանքի շրջանին մէջ: Նաեւ երկու գիշեր պիտի 

անցընենք Արցախի մէջ մնացեալ 8 օրերը՝ Հայաստան: 

Յայտնեմ նաեւ որ ուխտագնացութիւնը պատճառ դարձաւ որ ընտանիքներ ընկերանան, ընտանեկան 

յարաբերութիւններ, բարեկամութիւններ հաստատուեցան, եկեղեցի յաճախելը աւելցաւ մանաւանդ զաւակները սկսան 

ընկերակցիլ ծնողներուն: Արդէն երրորդ ընդհանուր հանդիպում (reunion) կը կազմակերպեն, ինչ որ անուղղակի 

դրական արդիւնքներն են ուխտագնացութեան:  

 
Փարոս – Իսկ Ակինեան շաբաթօրեայ վարժարանին մէջ ձեր տարած գործունէութիւնը կրնայի՞ք մանրամասնել: 

Տէր Խաչեր – Ինչպէս գիտէք Ակինեան Վարժարանը Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ շրջափակին մէջ կ'իյնայ եւ կը 

գործէ անոր հովանիին տակ: Դասարաններ կ'այցելեմ եւ կը խօսիմ զանազան նիւթեր, հոգեւոր թէ ազգային: Փոքր 

դասարաններու մէջ կը դասաւանդուի Սուրբ Գիրք իսկ աւելի բարձր դասարաններու մէջ՝ աւանդութիւններ, ծէս, այլ 

եկեղեցիներու հետ յարաբերութիւն: 

 
Փարոս – Էքիւմէնիք աշխատանք կը տանի՞ք 

Տէր Խաչեր – Ղպտի համայնքին հետ մեր կապերը բնական են, փոխադարձ այցելութիւններ տուած են 

երիտասարդները: Կողքի եկեղեցիներուն հետ լաւ են մեր յարաբերութիւնները, պարբերաբար միասնական Սուրբ 

Գրոց սերտողութիւն կը կատարենք: Կարելի է ըսել էքիւմէնիք յարաբերութիւններ գոյութիւն ունին,  որոնք կրնան 

զարգանալ եթէ ժամանակ ըլլայ: Ժամանակը սուղ է: 

 
 Փարոս – Ձեր տպաւորութիւնը Վեհափառ Հօր այցելութեան մասին: 

Տէր Խաչեր – Ժողովուրդին համար բացառիկ առիթ էր իր Հօր հետ 

հանդիպիլը, խանդավառութիւնը մեծ էր, մեծ ոգեւորութիւն եւ 

լիցքաւորում: Բոլորս աւելի մօտ զգացինք Սուրբ Էջմիածնին: Իսկ 

ընդունելութեան բոլոր կազմակերպութիւններու միասնական 

ջանքերով կազմակերպուիլը յաւելեալ հայկականութիւն տուաւ 

այցին: Մեր համայնքը մտերմացաւ եւ մէկ ընտանիք դարձաւ այդ 

օրերուն, որ պիտի փորձենք շարունակել: 

 
Փարոս – Ի՞նչ պատգամ ունիք Փարոսի ընթերցողներուն: 

Տէր Խաչեր – Հաւատքը բողբոջումի հանգրուանէն պէտք է 

զարգացում արձանագրէ եւ այդ ամէնօրեայ խնամք կ'ենթադրէ: 

Մեր հաւատքը պէտք է աճեցնենք զայն պարզացնելով եւ մատչելի 

դարձնելով մեր ժողովուրդին:  

 

Հարցազրոյցը վարեց Նշան Պասմաճեան  



 

 - 7 - 

Հարցազրոյց 

ՀԵՀԵՄի 

Ատենապետուհի 

Իլտա Զօրլու Հետ 

 

  
Իլտա Զօրլու Հայ Առաքելական Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ 
Երիտասարդական Միութեան ատենապետուհին է: Վերջին 
տարիներուն մեր երիտասարդները իրենց սէրն ու նուիրումը 
ցուցաբերեցին Հայ Եկեղեցւոյ, բան մը որ  կը յուսանք  դառնայ 
վարակիչ մեր համայնքի երիտասարդութեան:  
 
Փարոս: Բարի օր Իլտա:Կրնայի՞ք դուք ձեզ ներկայացնել եւ 

բացատրութիւն տալ Եկեղեցւոյ աշխատանքներուն ձեր բերած 

մասնակցութեան մասին:  

Իլտա Զօրլու: Շնորհակալութիւն Տիկին Լօրա այս առիթի 

ընծայման համար: Աւարտելէ ետք ՀԲԸՄ Ալեքսանտր 

Նախակրթարանը յաճախեցի Րէյվընսուուտ Աղջկանց Վարժարանը միեւնոյն ատեն հետեւելով Չացուուտի 

Համայնքային Լեզուներու դպրոցի Հայերէնի դասաւանդութիւններուն: Այժմ Մաքուարի Հմալսարանի մէջ կ'ուսանիմ 

արուեստ եւ փաստաբանութիւն եւ կ'աշխատիմ Քլէյթըն  Ութց փաստաբանական կազմակերպութեան մէջ: 

Մանկութենէս մասնակից եղած եմ Եկեղեցական կեանքին: Այս ուղղութեամբ, ծնողքս եւ մեծ ծնողներս մեծ 

ազդեցութիւն ունեցած են վրաս: Մաս կը կազմէի Քառասուն Մանկանց Երգչախումբին, որ լաւ ձեւ էր Պատարագը 

սորվելու այդ տարիքին: Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ Հայ Երիտասարդական Միութեան (ՀԵՀԵՄ)ի անդամակցութիւնս 

արդիւնք էր այն կապին, որ կը զգայի Եկեղեցւոյ հետ, որուն փորձառութիւնը կը փափաքէի որ ունենան նաեւ ուրիշներ: 

ՀԵՀԵՄի շրջանակը  կազմուած էր ազատամիտ եւ ընկերային խառնուածքի տէր անհատներէ, հետեւաբար դժուար 

չեղաւ անդամակցիլը անոր:   
 

Փարոս: Ինչ նպատակ կը հետապնդէ ՀԵՀԵՄը 

Իլտա Զօրլու – ՀԵՀԵՄի առաքելութիւնն է կամուրջ հանդիսանալ Հայ երեիտասարդներու միջեւ զանոնք մօտեցնելով 

մեր եկեղեցւոյ, դաստիարակչական եւ ընկերային միջոցներով: Այս տարի մեր նպատակն է շարունակել այն 

աշխատանքը, որ մեր նախորդները սկսած էին: Այս՝ կազմակերպելով ձեռնարկներ, որոնց նպատակն է հանդիպիլ 

տալու երիտասարդները իրարու հետ, որոնք փափաք ունին աւելի խորքային ծանօթողութիւն ունենալ մեր եկեղեցւոյ 

մասին, իրենց սորվեցնելու Պատարագի ետին պահուած իմաստը ինչպէս նաեւ Սուրբ Գիրքի ուսուցումները: ՀԵՀԵՄի 

նպատակն է, վերոնշեալ միջոցներով, ցոյց տալ Հայ երիտասարդին թէ Հայ Եկեղեցին այն հանգիստ վայրն է, ուր ան 

կրնայ իր հաւատքը արտայայտել:  
 

Փարոս – Եկեղեցւոյ հետ ձեր ունեցած զօրաւոր կապէն զատ արդեօ՞ք ՀԵՀԵՄի հաւատքն ու ծառայութեան ոգիի 

ուռճացումը կը համապատասխանէ անոնց ուսուցման եւ ծանօթացման հետ: Եթէ այո, ինչպէ՞ս կը դրսեւորուի, իսկ եթէ 

ոչ՝ ի՞նչն է որ կը պակսի: 

Իլտա Զօրլու – ՀԵՀԵՄի հոգեւոր կեանքն ու ծառայութիւնը կը դրսեւորուին զանազան ձեւերով: ՀԵՀԵՄի երկու 

անդամներ ամէն երկու Կիրակին անգամ մը կ'օժանդակեն Ծխական Խորհուրդին այսպիսով ճանչցնելով ՀԵՀԵՄը մեր 

համայնքին: Մենք նաեւ պատրաստած ենք թարգմանուած եւ նօթագրուած օրինակ մը Սուրբ Պատարագին, որ 

յաջողութեամբ ներկայացուցինք անցեալ տարի մեր կազմակերպած Մթնշաղի Արարողութեան: Պիտի շարունակենք 

այս Մթնշաղի Արարողութիւնները յաւելեալ գիտելիք տալու համար մեր երիտասարդութեան եւ համայնքին 

Պատարագի իմաստին ինչպէս նաեւ յատուկ ծէսերու մասին, որոնցմէ որպէս օրինակ կարելի է նշել ամուսնութեան 

արարողութիւնը: 

Այս տարի կազմակերպեցինք Տեառնընդառաջը, խարոյկ՝ որպէսզի ներկաները անոր վրայէն ցատկեն, ստեղծեցինք 

VLOG Տեառնընդառաջի իմաստին մասին, որ կարճ քլիփ մըն է Ֆէյսպուքի վրայ, ուր ՀԵՀԵՄի անդամները 

բացատրութիւն կու տան տօնին իմաստին մասին: ՀԵՀԵՄի 5 անդամներ մեկնեցան Մելպուրն զօրաւիգ կանգնելու 

Մելպուրնի երիտասարդներուն եւ մասնակցելու անոնց կազմակերպած Սուրբ Սարգիսի ընթրիքին: Մնացեալ 

անդամները Սիտնիի Եկեղեցւոյ մէջ յայտարարութիւններ ցրուեցին, ուր կը բացատրուէր Սուրբ Սարգիսի Տօնին 

իմաստը, ինչպէս նաեւ պատրաստեցին սանտուիչներ եւ աւանդական թխուածքներ, զանոնք բաշխելով համայնքի 

անդամներուն: Ասոնք մի քանի օրինակներ են ՀԵՀԵՄի տարած ուսուցողական եւ ընկերային  աշխատանքին  

հաւատքի եւ ծառայութեան հետ կապուած: 

Բնականաբար առիթ կայ յառաջընթաց արձանագրելու: Այժմ մեր ժողովներէն ետք կէս ժամ կը տրամադրենք 

միասնաբար խորհրդածելու մեր կրօնքը յուզող հարցերու մասին, այսպիսով դաստիարակելով նախ մենք զմեզ, 

որպէսզի կարենանք զայն փոխանցել ուրիշներու: Այս շատ քաջալերական յաւելում մըն է կատարուած մեր 

ժողովական աշխատանքին, որ յաջողութեամբ սկսաւ: 
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Փարոս – Ինչպէ՞ս կը գտնէք հոգեւոր կեանքը Հայ երիտասարդութեան մօտ  ընդհանրապէս: 

Իլտա Զօրլու – Հայ երիտասարդութիւնը ընդհանրապէս կը տատամսի արտայայտելու իր հաւատքը եկեղեցւոյ մէջ, 

շատ հաւանաբար պատճառներէն մին Պատարագի շատ դժուար ըմբռնումն է, տրուած ըլլալով որ Հայերէն լեզուն 

աւելի քիչ կը գործածենք մեր առօրեայ կեանքին մէջ եւ միայն առիթներով է որ անոնք ներկայ կ'ըլլան Պատարագներու 

ինչպէս Ծնունդի եւ Զատիկի տօներուն: Չեմ կարծեր թէ երիտասարդութիւնը նուազ հաւատացեալ է, հաւանաբար 

աւելի ամչկոտ են իրենց հաւատքը գործնապէս արտայայտելու շէնքի մը մէջ, որուն շատ ծանօթ եւ վարժուած չեն:  
 

Փարոս – Եթէ Անգլերէն բաժիններ ընդգրկենք մեր եկեղեցական արարողութեանց մէջ եւ կամ աշխարաբարով 

կատարենք զանոնք, ինչպէս օրինակ երկլեզու տեղի կ'ունենան Սուրբ Գրոց ընթերցումները ամէն Կիրակի, կը կարծէ՞ք 

թէ այս կը խանդավառէ երիտասարդութիւնը յաւելեալ թիւով ներկայ ըլլալու եւ իրենց հաւատքը զօրացնելու:  

Իլտա Զօրլու – Գիտեմ որ Ամերիկայի մէջ կան եկեղեցիներ, որոնք ընդգրկած են Անգլերէնը արարողութեանց մէջ: Մինչ 

կը խորհիմ թէ այս մեծ օգտակարութիւն պիտի ունենայ Անգլերէն հասկցողներու համար սակայն այդ դժուար պիտի 

ըլլայ երբ համայնքի ներկայ անդամներուն մեծամասնութիւնը միայն Հայերէն կը հասկնայ: Վստահ եմ որ Սրբազան 

Հայրը պիտի ուզէր իր քարոզներուն մէկ մասը Անգլերէնով տալ եթէ երիտասարդութիւնը հետաքրքրութիւն ցոյց տայ, 

այս ալ բան մըն է, որ պէտք է նկատի առնուի քաջալերելու համար երիտասարդութիւնը: 
 

Փարոս – Ի՞նչ մարտահրաւէրներու դէմ կը կանգնի երիտասարդութիւնը Հայ Եկեղեցւոյ հետ իր յարաբերութեան մէջ:  

Իլտա Զօրլու – Քիչ մը դժուար գործ է երբ երիտասարդը հասած է իր 20ականներու առաջին տարիները եւ արդէն իր 

հաւատքին վրայ հաստատ կեցած: Սակայն մենք պիտի փորձենք հասնիլ բոլոր տարիքներու խումբերուն: 
 

Փարոս – ՀԵՀԵՄը ինչպէ՞ս կը նախապատրաստուի դիմագրաւելու այս մարտահրաւէրները 

Իլտա Զօրլու – ՀԵՀԵՄը միշտ ընկերային եւ ստեղծագործական միջոցներով փորձած է հասնելու դժուար հասանելի 

երիտասարդական խմբաւորումներու: Օրինակներէն մին վերոնշեալ Մթնշաղի Արարողութիւններն են: 
 

Փարոս – Արդէն բազում ամիսներ անցան ձեր եւ հինգ երիտասարդ ընկերներու, ներառեալ երիտասարդներ Սուրբ 

Երրորդութիւն եւ Սուրբ Աստուածածին եկեղեցիներէն, մասնակցելու Սուրբ Էջմիածնի կազմակերպած 

Երիտասարդական Ֆօրումին: Ի՞նչ եղան անոր արդիւնքները եւ ի՞նչ ազդեցութիւն ունեցաւ ՀԵՀԵՄի վրայ: 

Իլտա Զօրլու – Երիտասարդական ճամբորդութիւնը ի Հայաստան ամենէն ազդեցիկներէն մին է որպէս ՀԵՀԵՄի 

անդամ: Առաւելութիւնները կը ներառեն հաղորդակցութիւն Հայ Եկեղեցւոյ աշխարհացրիւ երիտասարդական 

խմբաւորումներու հետ, անոնցմէ իմանալով թէ ինչպէ՞ս կը յարաբերին երիտասարդութեան հետ, առաւել Սիտնիի եւ 

Մելպուրնի երիտասարդներու կապերը սերտացան: Յարաբերութեանց սերտացման շնորհիւ մենք կարողացանք օգնել 

Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ երիտասարդներուն կազմելու իրենց շրջանի ՀԵՀԵՄի վարչութիւնը: Մենք մօտիկ 

յարաբերութեան մէջ ենք նաեւ Մելպուրնի հետ եւ զօրաւիգ ենք իրենց՝ զանազան ձեւերով: 

Ընդհանրապէս, Հայաստան ճամբորդութիւնը մեր մէջ ամրացուց սէրը մեր Եկեղեցւոյ նկատմամբ եւ մեզ ներշնչեց 

աւելի շարունակական աշխատանք տանելու հասնելու համար մեր նպատակներուն:    
 

Փարոս – Վերջերս, Վեհափառ Հօր այցելութեան առթիւ նկատեցինք որ բաւական հետաքրքրութիւն եւ մասնակցութիւն 

կար Հայ երիտասարդութեան կողմէ պաշտօնական ձեռնարկներուն: Նաթան Արք Յովհաննիսեան նոյնիսկ 

արտայայտուեցաւ որ Սիտնիի Հայ Եկեղեցին աւելի փայլուն ապագայ կը խոստանար: Ի՞նչ ազդեցութիւն ունեցաւ 

Կաթողիկոսին այցը ՀԵՀԵՄի վրայ եւ ի՞նչ յետադարձ արձագանք ստացաք Վեհափառին հետ տեղի ունեցած Հարց-

Պատասխանի ձեռնարկէն կազմակերպուած ՀԵՀԵՄի կողմէ: 

Իլտա Զօրլու – Կաթողիկոսը մեծ ազդեցութիւն ունեցաւ: Ան առիթ ստեղծեց խօսելու մեր Եկեղեցւոյ եւ անոր 

յարաբերութեան մասին Էջմիածնի հետ: Ան լաւ ըբռնեց մեր մտածումները եւ անկեղծութեամբ պատասխանեց մեր 

հարցերուն: Արձագանքը դրական էր ընդհանրապէս, որովհետեւ Հայ երիտասարդութիւնը առիթ ունեցաւ իր հարցերը 

անկաշկանդ տալու մեր եկեղեցւոյ, մեր աւանդութիւններուն, սովորութեանց մասին: Մենք շնորհակալ ենք Նորին 

Սրբութեանը:   
 

Փարոս – Վերջապէս, կրնա՞ք ընթերցողները տեղեկացնել ՀԵՀԵՄի 2019ի ծրագիրներուն մասին: 

Իլտա Զօրլու – ՀԵՀԵՄ պիտի շարունակէ իր ձեռնարկները, որոնք կը ներառեն կազմակերպումը Կոմիտաս 

Վարդապետի ծննդեան 150ամեակի տօնակատարութեան 29 Սեպտեմբերին: Ծրագրած ենք Հաճելի Զատկական 

Կիրակիի կազմակերպում մեր երեխաներուն համար Զատկուան օրը, Եկեղեցւոյ շրջափակին մէջ: Տարուան ընթացքին 

տեղի պիտի ունենան այլ ձեռնարկներ ներառեալ Մթնշաղի Արարողութիւնը:  Մենք պատրաստ ենք մտիկ ընելու եւ 

քննարկելու որեւէ շինիչ  առաջարկ որ կը կատարուի մեր համայնքի անդամներուն կողմէ: 
 

Հարցազրոյցը վարեց Լօրա Արթինեան 
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23 March 2019 

 
 

The Hon Gladys Berejiklian MP  

Premier NSW 

280 Willoughby Road 

NAREMBURN NSW 2065 

 

Dear Premier, 

On behalf of the Diocesan Council of the Armenian Church of Australia and New Zealand and our faithful, I extend 

our congratulations on your re-election as the 46h Premier of New South Wales. This is an historical event for us as 

Armenians, for women of this country, for your party (keeping the whelm of the State of NSW for an unprecedented 

three successive terms in the hands of the Liberal Party) and for all Australia.  

In the past two years as the Premier of New South Wales, you won the hearts of the people of this great State. This 

was possible only through hard work, by reaching out to the various segments of this society with diverse ethnic and 

religious background. This was done in absolute dedication to the principles you believed and practiced for the good 

of the people of New South Wales. You became a role model, not only for women but for all who wanted to see 

politicians not corrupt and working for the welfare of the society rather than for power, ego or their seat.  

In a recent gathering I referred to you as our “Diamond Lady”. This was by no coincidence. A diamond gets its 

hardness under pressure, you have shown your tough character on the job and during the election campaign. As the 

diamond shines and reflects light, your work and achievements shine before you and reflect pure rays of light, giving 

hope and direction for a better future.  Now the people have spoken, with your experience of the last two years, we 

are certain you will work even harder for the betterment of Australia in general and the state of NSW in particular. 

As in the past, we are sure that you will continue to support the Armenian community of Sydney and the Armenian 

Church. 

We pray for God to grant you good health and stamina to stand all the challenges which come with the post of 

Premier.  With God given talents, your Armenian roots, family upbringing and long political career we are sure that 

in the coming four years you will endeavor to make New South Wales an ideal and prosperous state not only 

through successful businesses and agriculture, but through high tech, education, art, sport, in one word an icon and 

beacon of hope for Australia and beyond. 

 

With Blessings  

 

 

 

Archbishop Haigazoun Najarian  

Primate 

 

Primate’s Letter of Congratulations to 

The Hon Gladys Berejiklian MP 

NSW Premier 
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DIOCESAN NEWS 
 

 

 

Friday 1 March – By the invitation of His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian and the Diocesan Council, a cocktail party 

was held in the Diocesan Centre to thank all who lent their support by volunteering during His Holiness Karekin II’s visit to 

Sydney.  Due to the limited space, only half the number of worthy guests was invited on this occasion with the second gathering 

planned for after Easter taking into consideration the observance of Lent. The Diocesan Chairman Mr Sarkis Der Bedrossian 

delivered his greeting and the Archbishop expressed his gratitude and appreciation to those gathered, emphasising that without 

their support the success of the Pontiff’s visit would not have been possible. An appetising array of canapés were meticulously 

prepared and served by the members of the Diocesan Ladies Guild. The evening was enjoyed in a cordial atmosphere. All 

attending agreed they found themselves in their own homes, loyal to their oath and in the presence of their spiritual father, 

surrounded by brothers and sisters. This was the vision, which the Primate imagined when he proposed the building of the new 

Centre. This was what he desired to see with his own eyes. The dream had now become a reality …… 

 
 

Sunday 3 March – By the invitation of the Diocesan Council and organised by the Holy Resurrection Church Parish Council, a 

private dinner was held in Manly’s Whitewater restaurant to honour the elevation of Archbishop Najarian’s rank from Bishop 

with the clergy, Diocesan and Parish Council members of the two Sydney parishes.  On this occasion, on behalf of the Diocesan 

Council and the three Parish Councils in Australia, a beautiful ring was presented to the Primate. Messrs Sarkis Der Bedrossian 

and Bedros Zorlu rose to convey their deepest sentiments. In his heartfelt words, the Archbishop once again emphasised that the 

title of ‘Arch’ suggests more effort and additional service for the benefit of our nation, which he would not be deflected from 

providing at any time. He expressed his deepest appreciation and gratitude to one and all. 
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Tuesday 5 March – The Archbishop presided over the periodic Properties Committee meeting. 
 

Thursday 7 March – Archbishop Najarian with the Chancellor received the Hamazkaine Regional Committee representatives 

Mesdames Madiana Evanian and Gadar Ingilizian, Messrs Vicken Kalloghlian and Zareh Pamboukian who congratulated the 

Primate on the bestowal of the title Archbishop from the Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians. Matters included 

in the discussions during the meeting included: the spiritual education at Galstaun College; the Armenian language program; the 

united commemoration of the Diocese and Hamazkaine on the 150th anniversary of the birth of Gomidas Vartabed; and various 

other matters of concern within the Armenian Church and community. The Archbishop expressed his appreciation to the 

Hamazkaine members and his hope that the inter-relationship and collaboration between the Diocese and Hamazkaine may 

continue and expand. 
 

Friday 8 March – The Archbishop received Miss Anna Sargsyan, a staffer of the 

National Library of Armenia who gifted four volumes of books to the Diocese, 

two on the Armenian Genocide and two dictionaries on Toponym (the names of 

places). It is worth mentioning that since the invitation to Sydney of the former 

Director of the National Library of Armenia, Mr Dikran Zarkarian to 

commemorate the 350th anniversary of the printing of the first printed 

Armenian Holy Bible, strong relations have been forged between the Diocese 

and the National Library of Armenia. 

 

 

Sunday 10 March – Following the Arevkal (dawn) service, Archbishop Najarian presided over 

the requiem service  for the souls of the Spiritual Patriarchs of Constantinople, Patriarch 

Shnork Kaloustian, the first Primate of our Diocese and former Patriarch Karekin Kazanjian 

and most recently Patriarch Mesrob Moutafian, of blessed memory who entered his eternal 

rest.  Befittingly, the Primate gave a broad explanation of the life and work of the Patriarch 

Moutafian. 

 

Sunday 10 March  – At noon, it was a delight to welcome the presence of more 

than 60 Armenian students, parents and friends, with the participation of 

clergy,  members of the Diocese and Parish Councils for the presentation of 

the Educational Scholarships recognising the achievements of top ranking 

HSC Students.  Dr Harutyun Jebejian awarded Aree Yapoudjian the “Holy 

Resurrection Church Educational Scholarship as an All-Rounder” for 

achieving over 90 in at least five HSC subjects. This scholarship is awarded 

under the patronage of Dr and Mrs Harutyun and Maro Jebejian.  

Mrs Mary Shoh-

melian presented 

the “Holy Resur-

rection Church 

Educational Scholarship to the Top Ranking Student in HSC 

Armenian” to Davit Melkumyan. This scholarship was established 

in memory of the late Mr Levon Shohmelian. Dr Jebejian 

congratulated everyone and directed his words to Aree, the one 

who had chosen the healing profession, and urged him to follow 

the first doctor, the way of Jesus Christ, who came into the world 

and healed our souls.   In his closing remarks, Archbishop Najarian 

congratulated the awardees, their teachers and parents and touched 

upon the importance of learning and the use of it for the benefit of 

the nation and the Church. A delightful and enthusiastic atmosphere was hosted by the Diocesan Ladies Guild. 
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Thursday 14 March  –  With the presence of over 2,000 

people, a gathering was hosted in Sydney Town Hall 

organised by the Sydney Alliance, Vinnies and Everybody’s 

Home. The event was aimed at discussing the availability of 

affordable housing and 

electricity costs in NSW. As 

we had mentioned in the 

February issue of Paros, the 

impact of escalating cost of 

housing and electricity on 

households has created 

serious social issues with 

negative impact, one of 

which has been preventing 

young couples from having 

children. For the Armenian 

Church, the family is sacred 

and what negatively impacts 

the family, impacts society, 

the country, humanity. With 

this understanding, Archbishop Najarian accompanied by 

Very Reverend Father Yeremia Abgaryan and Reverend 

Father Avetis Hambardzumyan, Chancellor with members 

from our various church bodies, participated in the 

gathering and presented the united message of the Middle 

Eastern Churches. During the event the speakers were; Clr 

Clover Moore, Lord Mayor of the City of Sydney, Federal 

Labor  Senator Doug Cameron and Senator Mehreen Faruqi, 

State Members of Parliament, The Hon Don Harwin MLC, 

The Hon Adam Searle MLC, The Hon Penny Sharpe MLC, 

The Hon Alex Greenwich MP, The Hon Paul Green MLC, 

The Hon Jenny Leong MP.  
 

The speakers also included those affected by the tenancy 

laws and high housing costs as well as witnesses. Each story 

was heart wrenching and unfathomable how in a ‘first 

world country’ like Australia, we have we can have 

hundreds of thousands of homeless people, families needing 

food, many young people, older people still living in 

poverty. The Armenian Church engages in humanitarian 

matters and this gathering was indeed an awakening 

experience for all. 

Friday 15 March  – Participants of the Friday Seniors’ Program of the Armenian Community Welfare Centre were the guests 

of the Diocese Centre. More than 50 elderly, led by Mrs Marina Avagyan-Tchaprazian and Yereckin Hasmik 

Hambardzumyan gathered to officially congratulate the new Arachnortaran, the Diocese Centre.  Archbishop Najarian and  
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Chancellor Nishan Basmajian gave the guests a detailed tour and answered all the questions posed. Archbishop thanked one 

and all for their contribution and their continuous support of the Church.  The guests showed their appreciation by singing, 

reciting and uttered words of warm wishes for the success of the Diocese and their future endeavours.  

 

 

Saturday 16 March- Archbishop Najarian and Chancellor Nishan Basmajian 

attended the opening ceremony of St Mark’s Coptic Catholic Church at 

Prospect. His Beatitude Ibrahim Isaac Sidrak, Patriarch of the Coptic Catholic 

Church of Alexandria, Egypt presided over the blessing and consecration of 

the Church. Also present were the heads of the Middle Eastern Churches, and 

various government and religious representatives. The Patriarch expressed his 

appreciation to the Middle Eastern Church leaders for attending, this was the 

second time they had met, the first being in Egypt and now in Australia. 

During a brief private encounter with Archbishop Najarian, His Beatitude 

personally conveyed his gratitude to him.  

 

Saturday 16 March –  In response to the horrific occurrence in Christchurch New Zealand, when 50 Islamic 

worshippers were killed and 49 injured in a gun attack on two mosques, a press release was released by the 

Australasian-Middle East Christian Apostolic Churches Conference of Bishops (AMEC) condemning the 

inhumane act of violence. The press release offering condolences to the families of the victims can be read on 

page 15. Heads of the Australian Middle Eastern Churches who participate in AMEC include Melkite Catholic, Maronite, 

Armenian Catholic, Chaldean Coptic Orthodox, Coptic Catholic, Syriac Orthodox and Armenian Apostolic. 

Wednesday 20 March – Archbishop Najarian presided over the periodic meeting of the Hayastan All-Armenian 

Fund committee meeting where discussions included the methods and organisation of transferring funds to 

Armenia and the annual fundraiser event.  

Wednesday 26 March – Archbishop Najarian presided over the periodic meeting of the Diocesan Council where discussions 

included the agenda for the Diocesan Assembly to be held on the weekend of 18-19 May in Melbourne. 

 

Saturday 30 March – After serving Australia’s Greek community for 40 years, 

Archbishop Stylianos entered his eternal rest aged 83 years following an illness. 

The Archbishop’s service has been extensive in the Christian community of 

Australia generally and particularly for the Greek community. The funeral was 

held at the Annunciation of Our Lady Cathedral in Redfern and the internment 

followed at Rookwood Cemetery. Very Reverend Father Yeremia Abgaryan and 

Reverend Father Avetis Hambardzumyan represented His Eminence Archbishop 

Haigazoun Najarian at the funeral. More than fifty religious, parliamentary and 

civic representatives attended, among whom was the NSW Premier, The Hon 

Gladys Berejiklian.  
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Sunday 31 March – Representing Archbishop Najarian, 

Chancellor Nishan Basmajian participated in the 6769th Assyrian 

New Year celebrations held at the Fairfield Showground. 

Present were some 5,000 people of Assyrian, Armenian, Greek 

and Arabic background. The guest of honour for the occasion 

was the NSW Premier The Hon Gladys Berejiklian with a 

number of other high ranking officials which included Members 

of Parliament, Ministers and Senators. Amongst the speakers 

were Immigration, Citizenship and Multicultural Affairs 

Minister The Hon David Coleman MP who represented Prime 

Minister Morrison, Premier Berejiklian, the Mayor of Fairfield 

Frank Carbone, Senators The Hon Concetta Fierravanti-Wells and Fred Niles, Members of 

Parliament The Hon Chris Bowen MP, Tanya Davies, Chris Hayes, Hugh McDermott, 

Guy Zangari.  The welcoming address was given by Assyrian community leader David 

David and Hermiz Shaheen. In his address, Mr Shaheen thanked the Armenian Church 

and the civic leaders for standing firm with the Assyrian community and its cause. 

National dances were performed separately by the Hamazkaine Armenian Sydney Dance 

Ensemble, Greek and Assyrian dance groups followed by a united dance together which 

was dedicated to the genocides endured by the three nations. It is noteworthy that when 

Premier Berejiklian was leaving, the Assyrian national band farewelled her with an 

Armenian tune. The Chancellor conveyed the blessings and congratulations of the 

Primate on the occasion. 
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The Australasian-Middle East Christian Apostolic Churches Conference 

(AMEC) 
 

A Press Release 
 

From:  The Australasian-Middle East Christian Apostolic Churches Conference of Bishops. (AMEC) 

Subject: The Horrific attacks at the two Mosques in Christchurch, 15 March 2019  
 

“Weep with those who weep”, exhorts us St. Paul in his letter to the Romans (12:15) 
 

This past Friday afternoon, at a time when Muslims were gathering in their Mosques to pray, Jews 

were getting ready to welcome their Shabbat, and Christians were preparing themselves to flock to their 

churches for the Lenten evening prayers, the hands of evil chose once again to disturb these peaceful 

assemblies by striking once again, bringing chaos and sadness; this time to the heart of the Muslim 

community in Christchurch, New Zealand.          

We, the Bishops and members of the Australasian-Middle East Christian Apostolic Churches 

Conference Bishops (AMEC) were saddened by the tragic incident and its atrocities, which occurred on the 

soil of a neighbouring country dear to our hearts and the hearts of our faithful, a country that is renowned 

for its love for peace and harmony amongst its diverse citizens.  

We renew our total rejection of violence and we express our deep concern at the spread of the dark 

malicious forces, which are brutally desecrating the holiness of places of worship and terrorizing innocent 

believers all over the world, whose wish is simply to pray to their merciful Creator invoking Him to grant 

peace unto their hearts and the hearts of all humankind. These attacks by human beings who have lost their 

moral compass are sadly recurring at an unprecedented pace unknown to our modern world. We condemn 

these horrific actions as crimes against humanity and sins against God. These actions stand against all what 

the monotheistic religions preach, as well as that for which human decency cries out.  

We join our faithful, both in Australia and New Zealand, in praying our God to grant repose for the 

souls of the departed. We offer our sincere condolences to all the families of the deceased. We pray to God 

the Almighty to grant a speedy recovery to all those who were injured. We have full confidence that Divine 

Providence will guide the civil and religious leaders of New Zealand to help heal the recent wounds that 

were caused by evil, reminding them unceasingly of the lyrics of their National Anthem: “Men of every 

creed and race, gather here before thy [God’s] face, asking thee to bless this place; Peace, not war, shall be 

our Boast…”, thus rendering them more determined to safeguard the freedom of expression and the 

freedom to worship, as well as the cohesion and harmony that has been the hallmark and pride of New 

Zealand for the past century.  

May the message of love and peace, which is at the core of the Abrahamic Faiths, prevail and 

remain to be proclaimed despite what seems to be a deliberate attempt to disrupt our fundamental spiritual 

fraternity.  

We invite all our Faithful, especially during this Holy Lenten Season, to pray unceasingly that our 

Lord and Saviour, Jesus Christ, the Prince of Peace, will bestow His everlasting peace upon all humanity, 

especially the bereaved and the suffering innocents. 

 

Bishop Robert Rabbat 

President of AMEC 

16 March 2019 

For more information, contact +61 2 9786 3444 or eparchy@melkite.org.au 

mailto:eparchy@melkite.org.au
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Interview with Reverend Father Khacher Harutyunyan 

Parish Pastor of Melbourne’s St Mary’s Armenian Apostolic Church 
 
Reverend Father Harutyunyan has been serving as he Parish 
Pastor of the Armenian Apostolic Church of St Mary in 
Melbourne for the past four years and has been working 
actively for the benefit of the community. He recently took 
time for this interview with Paros in his office for which the 
editorial team expresses its deep gratitude. 
 

Paros: How would you characterise your priestly ministry 

since your arrival in Melbourne to this day? 

Fr Khacher:  For any priest, his immediate mission is to 

guide people in God's word and live by it. There is a second 

purpose for in Diasporan communities where an Armenian 

priest must realise and work towards which is the national 

duty, nurturing the preservation of Armenian traditions 

and the strengthening of Armenian identity. The practice, 

development and advancement of national and spiritual 

ministry are essential for our communities. The Melbourne community also falls into this realm. It is therefore important to 

conduct Bible study sessions, opportunities for  meditation,  visits to schools, home visits, meetings with youth, ministry trips 

in nature walks and of course Sunday Divine Liturgy and the sharing of God's Word. Meditation and ministry nature walks 

enable greater self-awareness of oneself.  
 

Paros:   You arrived from Armenia four years ago, what was your impression of the community and what is it now? 

Fr Khacher:  In the first year, I saw a bleak future for the Armenian community but that has changed. There is an 

inexplicable force in Armenians of the Diaspora and Armenians in general, which, after the Genocide, generations continue 

to talk about the Church and Armenianness, raising their children with that consciousness. We need to capitilise on these 

circumstances, so with my humble effort and the encouragement of the Parish Council and community organisations, I 

accordingly try to action them. 
 

Paros: Could you enlighten us on your Bible study sessions and meditative nature walks? 

Fr Khacher: The Bible study sessions are based on both the Old and New Testaments. It is not only information that is given 

but also how it applies to church life, folk and spiritual traditions, and how they are revealed in the Armenian life. Regarding 

the nature outings, we’ve arranged three so far when we walk in stages, we talk and sing hymns. This year we stayed in a 

monastery and in seclusion we shared in Bible study and meditated. The total group was 13-15 people. The minimum 

number of faithful who attend regular Bible study sessions is eight. 
 

Paros: A brief account of the Youth? 

Fr Khacher:  Naturally, the number of Armenian youth in Melbourne 

is large however there about 10 young people in our    Church Youth 

Group with a Committee comprising of 5. We celebrated the Feast of 

St Sarkis in collaboration with all the Armenian youth organisations 

in Melbourne, with over 100 young people participating. This 

community-based spiritual-cultural event encouraged us greatly for 

the future. To the effort of gathering youth around the Church begins 

from an early age. With this in mind, I visit the Aginian and Mesrob 

Mashtots-Matevossian weekly schools on a regular basis. The work 

must start from the schools. Times have changed. We have to go out 

to the people and not wait for the people to come to us. In 2020 we 

have another program for a youth trip to St Lazzaro Armenian 

Monastery (Venice) and Armenia. 
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 Paros:   You have a very healthy approach dear Father, most encouraging and instructive. And the visit to St Lazzaro will be an 

unforgettable experience for our youth. We have sincere ties to S Lazzro and can be useful to this institute. We understand, for 

the second time you will lead a group to Jerusalem and Armenia, just as you did last year. Would you like to inform readers 

about the previous visit and what can be expected this year? 

Der Khacher:   Last year, we had 34 pilgrims but this year, with 35 pilgrims 

we will travel to Jerusalem, Georgia and Armenia. There are many 

Armenian treasures in Georgia that the pilgrims will become acquainted 

with. Last year it was significant for the pilgrims in Jerusalem who 

rejuvenated and reaffirmed their Christian faith. We all know well that the 

Armenian presence in the Holy Land has been great. Father Theodoros 

who is a member of the brotherhood of the Armenian monastery will 

accompany the group. The group has the good fortune to be granted 

permission to stay overnight in the Church of Holy Sepulchre and that I 

am permitted to celebrate  a Divine Liturgy on the Saviour's tomb early at 

4.00am. Patriarch Nourhan has naturally welcomed us and granted his 

blessing. The pilgrimage program, like last year, will also take place this 

year on the occasion of the Feast of Ascension. The group will depart from 

Jerusalem to Tiflis, Georgia from where we will be travel to Armenia by 

land, spending a night in the Haghbad Monastery district. We will also 

spend two nights in Artsakh and 8 days in Armenia.  

Let me also acknowledge how the pilgrimage has been reason for families 

to establish friendships, family relations and increased their attendance at 

church with their children. They are already planning their third reunion 

which is such a positive outcome from the pilgrimage. 
 

Paros: And can you provide some details on your work in the Aginian 

Saturday School? 

Fr Khacher: As you know, the Aginian School is located on the 

grounds of St Mary’s Armenian Apostolic Church and operates under 

its umbrella. I visit the classrooms and talk to them about various 

subjects, either spiritual or national. In the younger classes, the Holy 

Bible is taught and in higher grades, traditions, rites, and relations 

with other churches. 
 

Paros: Do you engage in any ecumenical relations? 

Fr Khacher:  Our relationship with the Coptic community is natural, 

and the youth have had mutual visits. Our relationships with the 

nearby churches are good, and we have held Bible studies together. It 

can be said that there are ecumenical relationships which that can 

develop should there be time. However time is scarce. 
 

Paros: And what were your impressions on the visit of His Holiness? 

Fr Khacher: It was an exceptional opportunity for the community to meet with its Father, the enthusiasm was great, as was 

the energy and rechargiong. We all felt closer to Holy Etchmiadzin. And the joint efforts by all the community organisations 

gave the visit a vaster feel of the Armenian spirit. Our community bonds strengthened and as we grew closer we became one 

family during those days which we will endeavour to continue. 
 

Paros: What message do you have for Paros's readers? 

Fr Khacher: Faith must germinate and grow over time, it requires daily nourishment. Our faith should be nurtured by 

making it comprehensible and accessible to our faithful. 

 
Interview conducted by Nishan Basmajian 
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Paros (P): Welcome Ilda, perhaps we can start with a brief introduction of yourself,  

your involvement with the Church over the years and how you connected with ACYA? 

Ilda Zorlu (IZ):  Thank you Laura for this opportunity to speak on behalf of the ACYA 

 committee. I am a graduate of AGBU Alexander Primary School and Ravenswood School for Girls. I attended the Saturday 

School of Community Languages in Chatswood until year 12. I currently study Arts-Law at Macquarie University and work 

as a paralegal at Clayton Utz.  

I have been involved with the Church from my early childhood, particularly under the influence of my parents and 

grandparents. I was a part of the Karasoun Mangounk Choir, which was a fun way to learn the Badarak from a young age, 

and become comfortable attending Church. I connected with ACYA as I felt like I had a relationship with our Church which 

I wanted others to be able to experience also. ACYA is an open and friendly group of people, so it wasn’t difficult to become 

a part of the team. 
 

P: So what are the objectives and mission of ACYA? 

IZ:  ACYA has always had an overarching mission of bringing young Armenians closer to our church through education and 

social interaction. Our objectives this year are to continue building on the foundations our team has laid in the last few years. 

These include the organisation of events which focus on meeting the youth who are interested in having a deeper 

understanding of our church, and teaching them the meaning behind our Badarak as well as the teachings in the Holy Bible. 

ACYA intends to continue planning events with both an educational and social component, with the aim of making our 

Church a comfortable place where young people can express their faith.  
 

P: Do you find next to bonding with your church, ACYA’s faith life and service, is nurtured adequately with teaching and 

instruction? If yes, how is this achieved and if not, what do you feel is lacking? 

IZ: ACYA’s faith life and service is nurtured in various ways. These include sending two ACYA members to Church every 

second Sunday to assist the council members and introduce ourselves to the congregation. We also have prepared a 

translated and annotated version of the Badarak, which we successfully presented in the Church last year as part of our Dusk 

Service event. We plan to continue putting on Dusk Services in order to educate the youth and community broadly on the 

meaning of the Badarak, as well as specific rituals such as the marriage ceremony.  

This year we hosted Diarntarach, lighting a bonfire for people to jump over in recognition of Christ being presented to the 

temple as the world’s light. We have created a VLOG on the meaning of Diarntarach, which is a short clip posted on 

Facebook with ACYA members explaining the meaning of the feast. 

Five of our members made their way to Melbourne to support the youth in the Melbourne Church and attend their Soorp 

Sarkis dinner event. The remaining members in Sydney distributed flyers at Church about the meaning of Soorp Sarkis, and 

prepared sandwiches and the traditional salty cookies for the congregation. These are a few examples of how ACYA Sydney 

looks to combining both social and educational tools in order to teach ourselves and Armenian youth more broadly on faith 

life and service.  

Whilst we have a strong commitment to faith life and service, there is always room for improvement. We are currently 

introducing half an hour after all our meetings as discussion to educate ourselves on any questions we have relating to our 

religion, which will help us in turn to educate others! This is an exciting addition to our meetings which has already begun 

successfully, generating interesting conversation.  

An Interview with the 

Armenian Church Youth 

of Australia (ACYA) 

Chairperson        
 

Ilda Zorlu 

In this month’s issue we are 
delighted to welcome Ilda Zorlu 
who is the incoming Chairperson of 
the 2019 Executive Committee of 
ACYA-Sydney (Armenian Church 
Youth of Australia), the youth 
group of the Armenian Apostolic 
Church of Holy Resurrection. Over 
the past few years, we have seen 
the presence and growth in our 
ACYA youth with their love and 
dedication to the Church and it is 
our greatest hope they become a 
source of encouragement for other 
youth in our community. 
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P: How do you see faith life in Armenian youth generally today? 

IZ:  It has become apparent to us that Armenian youth generally are hesitant to express their faith within our Church. This is 

most likely because the Badarak is being increasingly difficult to understand, as we use the Armenian language less in our 

daily lives and Church is often only attended on occasions such as Christmas and Easter. I do not think this necessarily means 

youth are less faithful, possibly just more scared to be faithful in a building they aren’t too familiar with! 
 

P:  Do you think if we were able to introduce some English into our church services or modern Armenian as opposed to 

classical Armenian, as we do the bilingual Bible readings on Sundays, it would motivate youth to attend more and practice 

their faith in the Armenian Church? 

IZ:  I understand that in America, there are churches which have already integrated English sermons in their service. Whilst 

I think this would be extremely beneficial for those who find it easier to understand English, it would be difficult to have 

English sermons when the majority of the congregation are of an older demographic and only understand Armenian. I am 

sure Serpazan Hayr would be willing to present some of his sermons in English if the youth showed interest, and this is 

definitely something that should be considered in order to motivate youth to attend the Badarak.  
 

P: What challenges do you think face youth in connecting with the Armenian Church? 

IZ:  It can be challenging to approach youth who are in their early adult years, and firm in their beliefs. We will continue 

trying to reach all ages, however the age bracket in their early 20s can be difficult to reach out to. 
 

P: How can ACYA with the Church be more proactive to meet these challenges? 

IZ:  ACYA is always thinking of social ways to meet the age group it is hard to reach out to, and planning innovative 

education tools such as our Dusk Service event to be accessible to all ages. 
 

P: It’s been several  months now since you, with five of your counterparts including the Holy Trinity and Melbourne Church 

youth, participated in the Church Youth Forum in Armenia organised by the Mother See. Can you please explain what benefit 

there has been in sending our youth and how has it impacted the work of ACYA at the local level? 

IZ:  The youth trip to Armenia was one of the most impactful experiences I have had during my time as a member of ACYA. 

The benefits include having contacts with members of Church youth groups from around the world, speaking with them in 

relation to how they interact with their youth. Further, the Melbourne, Sydney and Holy Trinity Churches have formed an 

extremely tight bond. Due to the relationships we formed, we have helped the Holy Trinity Church officially form their own 

ACYA Committee, and are able to provide any resources they may need. We are also in close communication with the 

Melbourne youth and are supporting them in various ways, such as attending their Soorp Sarkis event. 

Overall, the trip to Armenia instilled a deeper love of our Church which has inspired us to keep working hard and to persist 

with our goals. 
 

P: Recently, during the Pontifical Visit of His Holiness Karekin II, we noticed a good level of interest and participation of 

church and other youth at the official functions. In fact, His Eminence Archbishop Nathan Hovhannisyan commented on the 

future of the Armenian Church is bright in Sydney because of this. What impact did the visit of the Catholicos’ visit have on 

ACYA and what feedback was received from the Q&A Youth Forum with His Holiness which was organised by the ACYA? 

IZ:  The Catholicos had a ubiquitous impact on ACYA, providing an opportunity for discussion about our Church and its 

relation to Etchmiadzin. The Vehapar was extremely receptive to our thoughts and was open to answering all kinds of 

questions. The feedback was generally positive, as young people were given an opportunity to ask any questions they may 

have had regarding the church, our customs and traditions in a comfortable environment. We are thankful that the 

Catholicos was receptive to the range of questions the youth had.  
 

P: Finally, could you share with our readers, the plans of ACYA for 2019 and beyond? 

IZ:  ACYA is excited to continue the year with various events planned! These include a concert to commemorate 150th 

anniversary of Gomidas Vartabed’s birth with a concert on 29 September 2019. We are also planning Easter Sunday Funday 

for children on Easter to be taken place at Church. For the remainder of the year we will continue to plan events which will 

be both informative and fun, including another Dusk Service! We are open to all suggestions if members of the community 

have further ideas. 
 

Interview conducted by Laura Artinian 
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DONATIONS TO THE DIOCESE 

 Armenian Rest Home Association $5,000.00 

 Mr & Mrs Jack & Sirvart Elmassian $500.00 

 Mrs & Mrs John & Sylvia Aghabekian $200.00 

 Mr Jirair Adomian $100.00 

 Mr & Mrs Rafig & Helen Khachadourian (USA) 500USD $670.00 
 

 ACWC Participants on the occasion of the Arachnortaran visit                                                                                                                                                                     

 Mrs Serpoohi Silvanian $100.00 

 Mrs Marie Markarian $  20.00 

 Mrs Beghzad Yeghiazarian $  50.00 

 

DIOCESE OF THE ARMENIAN CHURCH OF AUSTRALIA AND NEW ZEALAND   
11 Chatswood Avenue, Chatswood – (02) 91614000 – diocese@armenian.com.au 

OF OUR DIOCESE 
 

      Behind every robust household there is a caring woman’s 

presence or in the case of the Diocesan Centre it is our devoted and 

charming ladies who make up the Diocese Ladies Guild. 

     In its short history of operations since October, the Ladies Guild 

has furnished the household needs of the Diocesan Centre and 

hosted several gatherings from cocktail parties to a formal dinner for 

benefactors, organised hospitality for official visits as well as 

invitations following Sunday Mass and most recently catered and 

cared for the week-long needs of the visitors and guests during the 

Pontifical visit of His Holiness Karekin II. 

     These ladies have become custodians in their role as a Ladies 

Guild for which we can only express a deep sense of gratitude. Each 

one is selfless in their service and together they have demonstrated 

what true stewardship really means.  

    Our Diocese and Parishes are blessed to have this sincere spirit of 

service in all our Ladies Auxiliaries, where each in their own way 

has demonstrated in our 60 year history, how they truly are the 

backbone of our churches with their support, care and fulfilment of 

all its needs.  

    May their service be pleasing to Almighty God as “good and 
faithful servants”. 

   Իւրաքանչիւր տուն ուժեղ է եւ առողջ շնորհիւ գուրգուրոտ 

կնոջ մը ներկայութեան: Առաջնորդարանի պարագային՝ Առաջ-

նորդարանի Տիկնանց Յանձնախումբի նուիրեալ եւ հոյակապ 

տիկիններուն ներկայութիւնն է: 

   Ճիշտ է որ կարճ ժամանակաշրջան մըն է որ անոնք կը գործեն 

(Հոկտեմբեր 2018էն ի վեր),  սակայն անոնք  կարողացան ապա- 

հովել Առաջնորդարանի խոհանոցային բոլոր պէտքերը, կազմակեր-

պեցին քոքթէյլներ եւ պաշտօնական ընթրիքներ ի պատիւ մեր 

բարերարներուն, հիւրընկալեցին պաշտօնական հիւրերը, բծախնդիր 

հոգատարութիւն ցուցաբերեցին Վեհափառ Հօր ընկերակցող հիւրերուն, 

որոնք իջեւանեցին Առաջնորդարանին մէջ, 4 Կիրակի շարունակ, 

յաւարտ Սուրբ եւ Անմահ Պատարագին հիւրընկալեցին բոլոր այն 

հիւրերը, որոնք փափաք յայտնեցին Առաջնորդարան այցելել: 

   Պատասխանատուութեան բարձր գիտակցութեամբ օժտուած այս 

տիկիններուն կը յայտնենք մեր երախտագիտութիւնը, որոնց իւրաքան-

չիւրը, իր յատուկ ոճով սակայն հաւաքաբար մէկ սիրտ եւ մէկ հոգի՝ 

անգամ մը եւս փաստը տուին թէ մեր թեմական 60ամեայ պատմութեան 

մէջ անոնք կը շարունակեն ողնասիւնի դեր կատարել եւ զօրաւիգ 

կանգնիլ մեր եկեղեցիներուն: 

   Մեր Առաջնորդարանը եւ Ծուխերը բախտաւոր են ունենալու 

Տիկնանց ժրաջան յանձնախումբեր: Թող իրենց ծառայութիւնը 

գոհունակութեամբ ընդունուի Տիրոջ կողմէ եւ Տէրը զանոնք ընդունի 

որպէս «բարի եւ հաւատարիմ ծառաներ»: 
 

Front Row: Mrs Hilda Kerkyasharian  
Second Row Lto R: Yn Sonia Patanian, Mrs Maro Sarkissian, 

Back Row L to R: Mesdames Sosy Boghossian,  
Astghig Kharadjian, Maral Simonian 

Absent: Karine Baghdasarayan, Elizabeth Najarian 
 


