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Գերաշնորհ Տէր Հայկազուն Եպս Նաճարեանի Ծննդեան Պատգամը 

 

«Որովհետեւ մեզի զաւակ մը ծնաւ, մեզի որդի մը տրուեցաւ... Անոր անունը 
պիտի կոչուի ՛Սքանչելի խորհրդական, Հզօր Աստուած, Յաւերժութեան հայր, 

Խաղաղութեան իշխան՛» (Եսայի 9:6): 
 

Քրիստոսէ դարեր առաջ այս Աւետիսը ծանուցած է Եսայի մարգարէն, 

սակայն մեր Տիրոջ ծնունդէն այս կողմ քիչերն են որ ընդունեցին Նորածինը եւ անոր 

բերած Սիրոյ, Խաղաղութեան եւ Բարութեան պատգամը:  

Մարդկութեան մեծամասնութիւնը այսօր աստուածացուցած է նիւթը, 

դրամը: Մէկ կողմ դրուած են Քրիստոսի բերած բարոյական արժէքները եւ  մարդիկ 

հասնելու համար իրենց նպատակին, նիւթական հարստութեան կամ ղեկավար դիրքի՝ 

ոչ մէկ բանի առջեւ կը կանգնին: Յանուն անձնական ազատութեան, սեռական սանձարձակութիւնը կը կործանէ 

ընտանիք հասկացողութիւնը եւ ընտանեկան դաստիարակութիւնը. այսպիսով ողջ աշխարհը թաւագլոր կ'երթայ դէպի 

անդունդ, դէպի կործանում: 

Այսօրուան աշխարհը մխրճուած է ահաւոր պատերազմներու մէջ, երկիրներ կը  կործանին, հարիւր 

հազարաւոր մարդիկ կը սպաննուին,  միլիոնաւոր մարդիկ զրկուած իրենց տուներէն, ապրուստէն որպէս 

գաղթականներ իրենց գոյութիւնը կը քաշկռտեն օտար երկինքներու տակ,  չքաւոր եւ անօգնական, վերածուած 

տառապող խլեակներու, եւ այս բոլորը՝ նիւթական եւ քաղաքական շահի համար: 

26ամեայ մեր ազատ Հայրենիքը յառաջ կ'ընթանայ դանդաղ, ընելիքներ շատ կան, տնտեսական, 

խաղաղութեան պահպանման եւ մանաւանդ արտագաղթի խնդրով: 100ամեայ մեր Միջին Արեւելքի Սփիւռքը գրեթէ 

հայաթափ ըլլալու ճանապարհին է, վերջինը՝ Հալէպի օրինակն է: Արեւմուտքի մէջ Հայութիւնը հազիւ երկու երեք 

սերունդ կը գոյատեւէ, հետեաբար այս կարճ ժամանակը պէտք է ճիշտ կերպով տնտեսուի յանուն մեր հայրենիքին եւ 

յանուն Հայութեան գոյատեւման եւ յաւիտենական երթին:   

Մարդկութիւնը կարող է փրկուիլ միայն անդրադառնալով Քրիստոսի բերած արժէքներուն՝ 

Աստուածսիրութեան, որմէ կը բխին խոնարհութիւնը, մարդասիրութիւնը, ներողամտութիւնը, յոյսը եւ սէրը իր 

ամենալայն իմաստով: 

Թող Բեթլեհեմէն ճառագայթող խաղաղութիւնը թափանցէ ամէն հոգիէ ներս, բոլորս դարձնելով Աստուծոյ 

հարազատ զաւակներ եւ համերաշխ եղբայրներ; 

Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդեան բարեբաստիկ տօներուն առիթով մեր, մեր նուիրեալ եկեղեցականներուն եւ Թեմական 

Խորհուրդին անունով  կը մաղթենք բոլոր Հայկական կազմակերպութիւններուն եւ անհատներուն Երկնային 

Խաղաղութիւն, առողջութիւն եւ կորով շարունակելու մեր ընթացքը իսկ մեզի ժառանգ թողուած երկնատուր 

հաւատքին շնորհիւ՝ գալիք սերունդներուն փոխանցենք մեր նախնեաց սուրբ աւանդութիւնները: 

 

Քրիստոս Ծնաւ եւ Յայտնեցաւ 
Ձեզի Մեզի Մեծ Աւետիս 
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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ

Բշ 27 Նոյեմբեր – ԳԵրաշնորհ Տէր Հայկազուն Եպիսկոպոս Նաճարեան նախագահեց Հայաստան 

Համահայկական Հիմնադրամի Աւստրալիոյ Մասնաճիւղի Վարչութեան հերթական ժողովին: Քննարկուեցաւ 

տարեկան դրամահաւաքի համար կազմակերպուած համերգին արդիւնքները, որոնք բաղդատած անցեալին շատ 

աւելի դրական էին: Առաջարկներ ներկայացուեցան 2018ին տեղի ունենալիք տարեկան ձեռնարկին մասին: 

 

Ուրբ 1 եւ 8 Դեկտեմբեր – Բարեկեցութեան 

Գրասենեակի հրաւէրով Համազգային Գօլստըն 

Ճեմարանի եւ ՀԲԸՄ Ալեքսանտր Վարժարանի 6րդ 

դասարանի աշակերտները, ինչպէս ամէն տարի, այս 

տարի եւս երգով, պարով եւ ասմունքով մէկական 

ժամ զբաղեցուցին ամէն Ուրբաթ Էտկարեան Սրահ 

հաւաքուող մեր մեծահասակ հայրիկներն ու 

մայրիկները: Սրբազան Հայրը եւ Տէր Աւետիս 

Քահանայ Համբարձումեանը ներկայ գտնուեցան:  

Սրբազան Հայրը օրհնեց մեր մեծցող 

սերունդը, շնորհաւորեց անոնց ուսուցիչները եւ իր 

գոհունակութիւնը յայտնեց երկու վարժարաններու 

աշակերտներուն կատարումներուն համար:  

Աշակերտները հիւրասիրուեցան Բարեկեցու-

թեան Գրասենեակի կամաւոր աշխատողներուն 

կողմէ: Պէկզատ Մայրիկ յատուկ ձեռագործներ եւ 

խաչեր բաժնեց աշակերտներուն: 

 

 

Շբ 2 Դեկտեմբեր – Սրբազան Հայրը, 

ընկերակցութեամբ երեք քահանայ հայրերուն,  

սարկաւագներու եւ դպիրներու, Սուրբ եւ Անմահ 

Պատարագ մատուցանեց Հայ Հանգստեան Տան մէջ, 

որ վաղուց հաստատուած սովորութիւն է: Սրահին 

մէջ ներկայ էին աւելի քան 50 մեծահասակներ, որոնք 

հաղորդութիւն ստացան եւ թեթեւցած հոգիով 

վերադարձան իրենց սենեակները: Սրբազան Հայրը 

ոգեւորեց ծերունիները իր քաջալերական խօսքերով 

եւ աղօթքներով: Հոգեւոր Հայրերը ճաշի հիւրերը 

եղան Հանգստեան Տան խնամակալ մարմնին: Ի դէպ 

յայտնենք որ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ քահանայ 

հայրերը ամսական հերթականութեամբ կ'այցելեն 

Հանգստեան տուն, աղօթք կ'ընեն մեր մայրիկներուն 

ու հայրիկներուն հետ եւ անոնց կու տան 

հաղորդութիւն: 

 

 

Շբ 2 Դեկտեմբեր – Սրբազան Հօր նախագահութեամբ տեղի ունեցաւ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ զանազան 

մարմիններուն մէջ աշխատող անձերու շնորհակալութեան ճաշկերոյթը ներկայութեամբ Հայր Ներսէս Աբեղայ 

Յարութիւնեանի, Արժանապատիւ Տէր Նորայր Աւագ Քահանայ Բաթանեանի, Տէր Պարգեւ Քահանայ 

Գարագաշեանի, Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի եւ 

150ի շուրջ կամաւոր աշխատող հայորդուոց:  Այս առիթով 

հաւաքին հրաւիրուած էին ներկայ գտնուելու Տիկին Լիտիա 

Գալանտարեան, Տիարք Փիթըր Անսուրեան, Բաբգէն 

Զարզաւաճեան եւ Յովհաննէս Մարգարեան, որոնց շնորհուեցաւ 

Ցկեանս Անդամի տիտղոսը իրենց կատարած եկեղեցական 

երկարամեայ ծառայութեանց համար: Սուրբ Յարութիւն 

Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդը նաեւ գեղեցիկ գաղափարը 

ունեցած էր պատուելու իր այժմու ատենապետ Պարոն Պետրոս 

Զօրլուն իր 30ամեայ եկեղեցական անընդմէջ գործունէութեան եւ 

ծննդեան 80ամեակին առիթներով:  
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Հանդիսավարներն էին Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական 

Խորհուրդի փոխ ատենապետ Պրն Զաւէն  Եաղլճեան եւ Եկեղեցւոյ Ձայն 

Ձայնասփռումի պատասխանատու Տիկին Մարինա Աւագեան-

Չափրազեան: Խօսք առին բոլոր յոբելեարները, Տէր Աւետիս Քահանան, 

տեղի ունեցան մեներգներ եւ ասմունքներ: Սրբազան Հայրը իր փակման 

խօսքին մէջ դրուատանքով խօսեցաւ յոբելեարներուն մասին, որոնք 

անսակարկ նուիրուած էին եկեղեցւոյ եւ մինչեւ օրս կը շարունակեն 

նեցուկ հանդիսանալ անոր զանազան բնագաւառներու մէջ: Գովելի, 

օրինակելի եւ յիշարժան միջոցառում:  

 
Կիր 3 Դեկտեմբեր – Սրբազան Հայրը հովանաւորեց ՀԲԸՄ Ալեք Մանուկեան Միօրեայ Վարժարանի 

ամավերջի հանդէսը, որուն գեղարուեստական ելոյթներով մասնակից դարձաւ դպրոցի աշակերտութիւնը: 

Սրբազան Հայրը տուաւ իր օրհնութիւնը եւ քաջալերեց ուսուցիչ-

ծնողներ համագործակցութիւնը ի սպաս մեր նորահաս սերունդին: Ան 

դրուատանքով խօսեցաւ նաեւ Տնօրէնուհի Տիկին Սիլվա Աղաբէկեանին 

տարիներու վաստակաւոր աշխատանքին մասին, որ իր լրումին կը 

հասնի այս տարեշրջանի աւարտին: 

 

Կիր 3 Դեկտեմբեր – ՀՅԴի հիմնադրման 127ամեակը տօնուեցաւ 

Գօլստըն Ճեմարանի Նալպանտեան Սրահին մէջ ի ներկայութեան 300է 

աւելի հանդիսականներու: Սրբազան Հայրը ներկայացուց Արժ Տէր 

Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան, Թեմական Խորհուրդը 

ներկայացուցին ՊՊ Սարգիս ՏԷր Պետրոսեան եւ Նշան Պասմաճեան 

իսկ Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդը՝ ՊՊ Պետրոս Զօրլու եւ Անդրանիկ Կիւլիւմեան: Բանախօսեցին 

ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ Դոկտ Վիգէն Եագուպեան եւ Աւստրալիոյ Կեդր Կոմիտէի ներկայացուցիչ Հայկ Գայսէրեան: Ի 

գործ դրուեցաւ գեղարուեստական ճոխ յայտագիր: 

 

 

              Բշ 4 Դեկտեմբեր – Սրբազան հայրը մասնակցեցաւ Մերձաւոր 

Արեւելքի Եկեղեցապետերու հերթական ժողովին, որ տեղի ունեցաւ Սուրբ 

Զայա Եկեղեցւոյ մէջ Միտլթըն Կրէյնճ: Ժողովը զբաղեցաւ յատկապէս 

Մերձաւոր Արեւելքի Եկեղեցիներ հաստատութիւնը պետականօրէն 

արձանագրելու ծրագրին քննարկութեամբ, որուն գործնականացումը իր 

վերջին հանգրուանին մէջ մտած է: Քննարկուեցաւ նաեւ 

Եկեղեցապետերու Հայաստան այցը, որ տեղի պիտի ունենայ Յունիս 

2018ի աւարտին:  

 

 

 Գշ  5 Դեկտեմբեր – Սրբազան Հայրը եւ 

Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան մասնակցեցան 

NSW Ecumenical Councilի եկեղեցապետերու վեցամ-

սեայ ժողովին: Ժողովին հրաւիրուած էր Royal 

Commission Into Institutional Responses to Child Sexual 

Abuse ի անդամ  Րոպըրթ Ֆիթցճէրըլտ: Պրն Ֆիթց-

ճէրըլտ դասախօսեց 'Lessons, learnings and challenges 

for religious institutions from the Royal Commission’ 

նիւթին մասին եւ ընդարձակ բացատրութիւն տուաւ 

երեխաներու պղծման մասին, որ յատկապէս 

պատահած է վերջին 50 տարիներուն ընթացքին 

պետական եւ կրօնական հաստատութիւններու մէջ: 

Սրբազան Հայրը յստակ բացատրութիւն տուաւ Հայ 

եկեղեցւոյ եւ Մերձաւոր Արեւելեան Եկեղեցիներու 

բռնած դիրքին նոյն սեռի ամուսնութեան դէմ: Ան 

զեկուցեց նաեւ Հայ Եկեղեցւոյ Աւստրալիա հաստատ-

ման 60ամեակի միջոցառում-

ներուն մասին: Ժողովը լսեց 

զեկուցումներ Ղպտի, Լուտե-

րական, Յոյն ուղղափառ եւ 

Քուէյքըրզ եկեղեցիներու ներ-

կայացուցիչներէն: 
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 Ուրբ   8 Դեկտեմբեր – Սրբազան Հայրը հովանաւորեց 

Կիրակնօրեայ Վարժարանի կազմակերպած Carols Nightին, որ տեղի 

ունեցաւ Էտկարեան Սրահին մէջ մասնակցութեամբ Քահանայ 

Հայրերուն եւ 100ի հասնող հայորդիներու, հանդիսավարութեամբ 

Յասմիկ Երէցկին Համբարձումեանի : Կիրակնօրեայի աշակերտները 

ներկայացուցին գեղեցիկ Նոր Տարուան եւ Սուրբ Ծննդեան յայտագիր մը: 

Կաղանդ Պապան բաժնեց նուէրներ: Սրբազան Հայրը տուաւ իր 

պատգամը եւ Պահպանիչով փակեց հաւաքը, ուր մեծեր թէ փոքրեր 

բարձր տրամադրութեան մէջ էին:  

 

 

 Շբ 9 Դեկտեմբեր – Ուիլուպիի 

Թարգմանչաց Վարժարանի Տնօրէնու-

թեան հրաւէրին ընդառաջելով Սրբազան 

Հայրը, ընկերակցութեամբ Դիւանա-

պետին, մասնակցեցաւՎարժարանի Ամավերջի 

հանդէսին: Կոկիկ եւ հայաբոյր յայտագիր մը 

պատրաստուած էր ուսուցչական կազմին եւ 

աշակերտութեան կողմէ: Սրբազանը, որ 2017ի 

ընթացքին մի քանի անգամ հիւրը եղած է Թարգման-

չաց վարժարանին, հիացմունքով արտայայտուեցաւ 

շաբաթը մի քանի ժամ դասաւանդող դպրոցին 

պատրաստած այսքան ճոխ ու կոկիկ ծրագրին: 

Ընդհանուր խանդավառութեան մէջ Սրբազան Հայրը 

Խաչիկներ բաժնեց մանկապարտէզ եւ 6րդ կարգ 

աւարտող աշակերտներուն եւ ուսուցիչներուն: 

Հանդիսութիւնը փակուեցաւ Տէրունական Աղօթքով:  

 

 Կիր 10 Դեկտեմբեր – Սրբազան Հայրը 

մասնակցեցաւ Համազգային Թումա-

նեան Վարժարանի Ամավերջի 

հանդէսին, որ կազմակերպուած էր 

ամենայն բծախնդրութեամբ: Հրամ-

ցուեցան երգ, ասմունք եւ պար: Երեք 

աշակերտներ վկայական ստացան: Տնօրէն Գեւիկ 

Աւետեանի խօսքը բարոյական եւ կրօնական գեղեցիկ 

գաղափարներ կը պարունակէր, Սրբազան Հայրը 

խնդրեց որ զայն ուղարկէ Լոյս կամ Փարոս ամսա-

թերթերու խմբագրութեանց զայն հրապարակելու 

նպատակով: Հանդէսը փակուեցաւ Սրբազան Հօր 

խօսքով եւ Պահպանիչով: Ան գնահատեց 

կատարուած հսկայ աշխատանքը, ցուցաբերուած 

նուիրումը ի նպաստ Հայերէնին եւ մշակոյթին: 

(Գեւիկ Աւետեանի խօսքը կարդալ էջ 13) 
  

 Կիր 10 Դեկտեմբեր – Արժ Տէր 

Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան 

ներկայացնելով Սրբազան Հայրը 

մասնակցեցաւ ՀԲԸՄ Ալեքսանտր 

Վարժարանի Ամավերջի Հանդէսին: 

Ներկայ էին նաեւ Արժ Տէր Նորայր 

Աւագ Քահանայ Բաթանեան եւ Սուրբ Յարութիւն 

Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի ատենապետ Պրն 

Պետրոս Զօրլու: Վարժարանը ունեցաւ 6 

շրջանաւարտներ նախակրթարանի 6րդ դասարանէն: 

Ի գործ դրուեցաւ գեղարուեստական որակաւոր 

յայտագիր: Հանդիսութեան աւարտին Տէր Աւետիս 

շնորհաւորեց վարժարանի հունձքը, գնահատեց 

ժրաջան ուսուցիչներն ու տնօրէնութիւնը եւ 

պատգամեց աշակերտներուն օգնել նախ իրենք 

իրենց, ըլլալ յառաջադէմ եւ գիտակից իրենց 

պատկանելիութեան, որպէսզի դառնան լաւ մարդիկ, 

լաւ Հայեր ու Քրիստոնեաներ,  իրենց Լաւը ի սպաս 

դնելու համար Հայ ազգին, Հայրենիքին ու եկեղեցւոյ: 

Տէր Հայրը իր խօսքը եզրափակեց հետեւեալ 

խօսքերով. «Հայերէնը, որ ձեռք ձգեցիք այս 

վարժարանին մէջ՝ ձերն է յաւիտեան եւ ոչ ոք զայն 

կրնայ խլել ձեզմէ»: Ապա Տէր Նորայրին հետ միասին 

անոնք կատարեցին փակման աղօթքը: 

 
  Դշ 13 Դեկտեմբեր –  ՀԲԸՄի Սիտնիի 

մասնաճիւղի կազմակերպութեամբ եւ հովա-

նաւորութեամբ Սրբազան Հօր, Միրամար 

Պանդոկին մէջ տեղի ունեցաւ մեծարանքի 

երեկոյ Տիկին Սիլվիա Աղաբէկեանին մանկա-

վարժութեան 37 եւ Ալեք Մանուկեան Վարժա-

րանի տնօրէնութեան 20 տարիներու յոբե-

լեանին առիթով: Սփիւռքի Նախարարուհիի 

ներկայա-ցուցիչ Տիկին Հանրիէթ Անդրիասեան 

յանձնեց նախարարի  պատուոյ գիրն  ու  

յուշամետալը:  
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Իրենց գնահատանքի խօսքն ու յուշանուէրները 

յանձնեցին Արցախի նախորդ մնայուն ներկայա-

ցուցիչ Պրն Վարուժան Իսկէնտէրեան եւ ՀԲԸՄի 

ատենապետ Պրն Թորոս Պօղոսեան: Ի գործ դրուեցաւ 

գեղարուեստական յայտագիր: Սրբազան Հայրը 

«Պահպանիչ»էն առաջ տուաւ իր պատգամը: Ան 

անդրադարձաւ Մեսրոպ Մաշտոցի աշակերտներուն, 

որոնց մէջ նաեւ մայրեր, որոնք Վարդանանքի 

հերոսական օրերուն սաղմոսներ գոց կ'արտա-

սանէին: Կամսարական-Մամիկոնեան Զուիկ Տիկինը, 

Վրաստանի արքունիքին ապաւինուած Հայ իշխանա-

ւորներու զաւակներուն Հայերէն լեզուով եւ Հայ 

աւանդութիւններով կը դաստիարակէր: «Ահա այդ 

մայրերու ոսկի շղթան էր որ պահեց եւ յաջորդ 

սերունդներուն փոխանցեց Հայ գիրը եւ անով՝ Հայ 

մշակոյթը» ըսաւ Սրբազան Հայրը: «Վերջին 37 

տարիներուն Տիկին Աղաբէկեան նոյն ոգիով եւ 

շունչով դաստիարակեց եւ գեղեցիկ օրինակ հանդի-

սացաւ յաջորդող նոր ուսուցիչներուն եւ 

տնօրէններուն»:  
  

  Եշ 14 Դեկտեմբեր –  Ընկերակցութեամբ Դիւանապետ Նշան 

Պասմաճեանի Սրբազան Հայրը եւ Մերձաւոր Արեւելքի Եկեղեցա-

պետերը Սիտնիի մէջ հանդիպում ունեցան Վարչապետ Մալքըմ 

Թըրնպըլի հետ: Հանդիպման կը մասնակցէր նաեւ Գանձապետ Սքոթ 

Մորիսըն: Եկեղեցապետերը իրենց մտահոգութիւնը եւ յուսախա-

բութիւնը յայտնեցին Վարչապետին միասեռ ամուսնութեան օրէնքին 

հապճեպ վաւերացման համար, ինչպէս նաեւ իրենց մտահոգութիւնը՝ 

օրէնքին գործադրութեան վատ հետեւանքներուն համար: Վարչապետը 

հաւաստիացուց որ կրօնական ազատութիւնները պիտի պահուին: 

Հաղորդագրութիւն մը հրապարակուեցաւ այս առնչութեամբ: 

 

Շբ 16 Դեկտեմբեր –  Ընկերակցութեամբ 

Դիւանապետ Նշան Պասմաճեանի Սրբազան Հայրը 

մասնակցեցաւ Անտիոքեան Ուղղափառ Եկեղեցւոյ 

Աւստրալիոյ, Նոր Զելանտայի եւ Ֆիլիփինի նորըն-

տիր Մետրոպոլիտ Պասիլիոս Եպիսկոպոս Քուտսիէի 

գահակալութեան արարողութեան, որ տեղի ունեցաւ 

St George Antiochian Cathedral (Redfern)ի մէջ ձեռամբ 

Պատրիարք Յովհաննէս 10րդի: Ներկայ էին նաեւ 

Մերձաւոր Արեւելքի, Յոյն Ուղղափառ, Կաթողիկէ եւ 

Սերպ եկեղեցիներու եկեղեցապետերը, պետական 

ներկայացուցիչներ եւ համայնքային ղեկավարներ: 

Երիտասարդ Մետրոպոլիտը ծնած է Լաթաքիա 

(Սուրիա) եւ մօտիկ յարաբերութիւն ունեցած է Հայ 

եկեղեցւոյ եւ Հայ համայնքին հետ իր մանկութենէն 

մինչեւ օրս: Այս առիթով յանուն Հայ համայնքին 

Սրբազան Հայրը Հայկական մանրանկարչութենէն 

գծանկար մը նուիրեց նորընտիրԱռաջնորդին:  

 

Կիր 17 Դեկտեմբեր – Յաւարտ Սուրբ եւ 

Անմահ Պատարագին Սրբազան Հայրը, ընկերակ-

ցութեամբ Ատենապետ Սարգիս Տէր Պետրոսեանի, 

Փոխ Ատենապետ Ստեփան Գրգեաշարեանի, 

Թեմական Խորհուրդի անդամ Գէորգ Չափրազեանի, 

Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի 

ատենապետ Պետրոս Զօրլուի եւ դիւանապետին, իր 

գրասենեակին մէջ ընդունեց Համազգայինի 

Շրջանային նորընտիր վարչութեան ներկայա-

ցուցիչներ ՊՊ Վիգէն Գալլօղլեան՝ Ատենապետ, 

Զարեհ Փամպուքեան եւ Շանթ Օհանեան:  Սրբա-

զանը շնորհաւորեց նորակազմ վարչութիւնը եւ 

մաղթեց, որ ինչպէս անցեալին, ապագային եւս 

շարունակուի Համազգային-Առաջնորդարան համա-

տեղ գործակցութիւնը: Պրն Գալլօղլեան իր կարգին 

յայտնեց իր գոհունակութիւնը անցեալի գործակցու-

թեանց յատկապէս Աստուածաշունչի տպագրութեան 

350ամեակի յոբելենական տօնակատարութեանց 

առնչութեամբ: Արծարծուեցան Գօլստըն Ճեմարանի 

մէջ հոգեւոր յաւելեալ ներկայութեան եւ կրօնա-

պատմական դաստիարակութեան նիւթեր, Համազ-

գայինի հիմնադրութեան 90ամեակի առթիւ համա-

տեղ ձեռնարկի մը, Համազգայինի Կեդր. Վարչութեան 

կողմէ պատրաստուած Հայերէնի ուսուցման մանկա-

կան «Լալա եւ Արա» ծրագրին տարածման հարցերը: 

   

Կիր 17  Դեկտեմբեր –  Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան մասնակցեցաւ Մելքայթ Եկեղեցւոյ հովանաւորած 

«Ամալ» Երգչախումբի Սուրիոյ նուիրուած Ծննդեան միջոցառումին, ղեկավարութեամբ Տիկին Րուլա Սալամէյի: 

Ծագումով Հայ եւ Հայ աղջկայ կամ տղու հետ ամուսնացած երգիչ-երգչուհիներ ալ մաս կը կազմէին բարձրորակ 

այս երգչախումբին: Գործադրուեցաւ գեղեցիկ յայտագիր մը զուտ Արաբերէն լեզուով: Երգերը կը վերաբերէին 

Սուրիոյ այսօրուան իրավիճակին եւ այն մեծ յոյսին որ խաղաղութիւնը պիտի վերստին տիրէր եւ պատմութեան 

օրրան Սուրիան պիտի թօթափէր իր վրայէն բոլոր դժուարութիւնները:   
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  Բշ 18 Դեկտեմբեր – Թէլէ Լիւմիէր հեռատեսիլի կրօնական կայանի անձնակազմին կողմէ Վիտէօ 

արձանագրութիւն տեղի ունեցաւ  Գերաշնորհ Տէր Հայկազուն Եպիսկոպոս Նաճարեանի Նոր Տարուան եւ Սուրբ 

Ծննդեան պատգամին, երկու լեզուներով՝  Հայերէն եւ անգլերէն: Պատգամը մօտ օրէն պիտի հեռարձակուի Թէլէ 
Լիւմիէր կամ Նուրսաթ կայանին կողմէ: 

 

  Կիր 24 Դեկտեմբեր – Ընկերակցութեամբ Տէր Աւետիս Քահանայ 

Համբարձումեանի, ատենապետ Սարգիս Տէր Պետրոսեանի եւ 

Դիւանապետ Նշան Պասմաճեանի, Սրբազան Հայրը ներկայ եղաւ 

ՀՄԸՄի Նաւասարդեան 49րդ խաղերու բացման հանդիսութեան: 

Սրբազանը դիմաւորեցին ՀՄԸՄի Կեդրոնական Վարչութեան Աւստրա-

լիոյ ներկայացուցիչ Վիգէն Քորթեան եւ Աւստրալիոյ Շրջանային 

Վարչութեան Ատենապետ Տիրան Վահրատեան: Տեղի ունեցաւ 

սկաուտական երդման արարողութիւն յանձնառութիւն առնելով 

խաղերու ընթացքին ցուցաբերել ներողամտութիւն եւ յարգանք մրցակից 

խումբին: Տիրան Վահրատեան Շրջանային Վարչութեան անունով 

յուշանուէրով պարգեւատրեց Սարգիս Տէր Պետրոսեանը Երեւանի 2017ի 

ՀամաՀՄԸՄական խաղերուն նախագահութիւնը ստանձնած ըլլալուն եւ նիւթաբարոյական աջակցութեան համար: 

Վիգէն Քորթեան կարդաց Կեդր. Վարչութեան գնահատագիրը եւ զայն յանձնեց նուիրատուին: Սրբազան Հայրը իր 

փակման խօսքին մէջ գնահատեց Բարձրացի՛ր Բարձրացո՛ւր նշանաբանին կեանք տուող ՀՄԸՄը հազարէ աւելի 

իր մարզիկներով եւ Աւստրալիոյ ՀՄԸՄի տարած աշխատանքին մէջ տեսաւ ՀՄԸՄը իր առաքելութեան մէջ: 

Սրբազան Հայրը Նոր Տարուան եւ Սուրբ Ծննդեան բարեմաղթանքով աւարտեց իր սրտի խօսքը:  
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Լուրեր 

Ծուխերէն 

  

 

ՄԵԼՊՈՒՐՆ 
 

Շբ 18 Նոյեմբեր –  Մելպուրնի Սուրբ Աստուածածին 

Եկեղեցւոյ սրահին մէջ տեղի ունեցաւ արդէն աւանդութիւն 

դարձած հայկական "Պազարը", կազմակերպուած Եկեղեցւոյ 

Տիկնաց Միութեան և Ծխական Խորհուրդին կողմէ։ 

Հայկական ուտելիքներ, վիճակահանութիւն, յուշանուէրներ, 

մանկական խաղեր ու ջերմ և ուրախ մթնոլորտը մեծ 

գոհունակութիւն պատճառեցին ներկաներուն։  

 

Շբ 25 Նոյեմբեր –  Մելպուրնի Սուրբ 

Աստուածածին եկեղեցւոյ Երիտասարդաց Միութիւնը 

կազմակերպեց "Փիքնիք" Jells parkի մէջ, որը լաւագոյն 

առիթ ընձեռեց մեր երիտասարդներուն համատեղ աշխատելու և հաճելի, 

ուրախ ժամանակ անցնելու միասին։ 

Հեկտեմբեր - Նոյեմբեր ամիսներուն ընթացքին, Մելպուրնի Ս. 

Աստուածածին Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդը կազմակերպեց 3 շաբաթներու 

աշխատանքային օրեր, որուն մասնակցեցան կամաւորներ։ Նպատակն էր 

բարեկարգել և խնամել եկեղեցւոյ շրջակափակը։ 

 

Շբ 9 Դեկտեմբեր - Մելբուռնի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ հաւատաւոր 

հայորդիներու մասնակցութեամբ տեղի ունեցաւ ուխտագնացութիւն - քայլերթ 

Տանտենոնկի National Rhododendron Gardensին մէջ: Ուխտագնացութեան 

թեման էր ,- «Սիրէ ընկերդ քու անձիդ պէս»: 2 ժամուան քայլերթին 3 

դադարներու ընթացքին կատարուեցան Ս. Գրքի ընթերցանութիւն և 

շարականներու երգեցողութիւն: Աւարտին տեղի ունեցաւ Անդաստան: 

Գեղեցիկ եւ ուսանելի ձեռնարկ կազմակերպուած Հոգեւոր Հովիւ Տէր Խաչեր 

Յարութիւնեանի եւ Ծխական Խորհուրդին կողմէ: 

 

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՍԻՏՆԻ 
 

Շբ 16 Դեկտեմբեր  –  Հովանաւորութեամբ Հոգշ Տէր Ներսէս 

Աբղ Յարութիւնեանի,  Շաբաթ 16 Դեկտեմբերի երեկոյեան տեղի 

ունեցաւ Ս. Ծնունդի խրախճանք Ս. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ 

(ՍԵԵ)Պաթմանեան սրահին մէջ կազմակերպութեամբ Ծխական 

Խորհուրդին եւ Տիկնանց Յանձնախումբին: Վաճառուեցան վիճակա-

հանութեան տոմսեր, որոնք հասոյթ ապահովեցին եկեղեցւոյ: 130է 

աւելի ներկաները  բուռն ծափահարութիւններով դիմաւորեցին 

Կաղանդ Պապան, որ մեծ խանդավառութիւն ստեղծեց նուէրներ բաժնելով բոլոր մանուկներուն: Ժողովուրդը 

ասմունքներով թէ մեներգներով աւելի եւս խանդավառեց երեկոն, որոնց անմասն չմնաց Հայր Սուրբը իր հրաշալի 

ձայնով: 

 

ՕՔԼԱՆՏ, ՆՈՐ ԶԵԼԱՆՏԱ 

 

Ուրբ 8 Դեկտեմբերին –  Օքլանտի Հայ համայնքը, տեղական համայնքին 

հետ  միասին մասնակից եղաւ Christmas in the Park’ հանդիսութեան, Մէտօուուտի 

Համայնքային Տան մէջ: Խումբ մը տաղանդաւոր Հայեր հայկական նուագախումբ 

կազմած նուագեցին հայկական եղանակներ, հայկական գոյն տալով ձեռնարկին: 

Զանազան խաղեր ու անակնկալներ մեծապէս զուարճացուցին ներկաները: Ի 

վերջոյ Կաղանդ Պապան հասաւ եւ նուէրներ բաժնեց ներկաներուն 
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Christmas Message of  

His Grace Bishop Haigazoun Najarian, Primate 
 

For to us a child is born, to us a son is given; and the government is upon his 

shoulder, and his name will be called “Wonderful Counsellor, Mighty God, 

Everlasting Father, Prince of  Peace” (Isaiah 9:6). 

 

Centuries before Christ, the prophet Isaiah predicted the spread of the Good 

News through the Messiah. Even after Jesus’s earthly life few believed and 

followed his message of love and peace.  
 

Today the majority of mankind have deified money and power. Using personal freedom as excuse they have given 

themselves to sexual licentiousness which leads to the destruction of the family and family upbringing.    
 

In the name of democracy many countries from the Middle East to Yemen and Africa are destroyed, hundreds and 

thousands of people are killed and millions of people scattered as refugees in deplorable conditions. 
 

The Armenian diaspora of one hundred years in the Middle East is on the verge of losing is Armenian presence 

there, the last example being Aleppo in Syria.  
 

Our motherland of 26 years moves forward slowly, but there are many problems to overcome, economy, 

preserving peace and to stop the exodus from our Land.  
 

In the West, Armenians barely survive two or three generations, we have to use this short span of time wisely to 

strengthen Armenia and to prepare a bright future for the Armenian people. 
 

Throughout history mankind’s spiritual aspiration has never been satisfied by matter and its temporal satisfaction. 

So let us adhere to the values proclaimed by our Lord that of peace, hope and love.  
 

As Christians, though a sizeable minority in this land, we strongly believe that through the good news proclaimed 

by our Lord Jesus Christ we can contribute to the wellbeing of our society in Australia and save it from coming to 

catastrophe and total destruction.  
 

May the light and peace emanating from the manger in Bethlehem first pacify the Holy Land and the Middle East 

where people of three religions can live in peace and turn the Holy Land to the paradise desired by all. May it 

reach to the corners of the world, and different people of different colours and creeds live in peace and harmony 

as the children of the same Heavenly Father. 
 

On the festive occasions of the New Year and Christmas on behalf of the Diocesan Council, Clergy and myself  we 

wish you all; Armenian organisations and individuals, heavenly peace unshakable faith and zeal to enable us to 

continue our journey through the faith of our ancestors and to pass it on to the coming generations. 

 

Once again we proclaim the good tidings, what the angels announced two thousand years ago, 

“Christ is born and revealed, blessed is the birth and the revelation of Christ”. 
 

 

December 2017 
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DIOCESAN NEWS 
 

 Monday 27 November  –  the Primate His Grace Bishop Haigazoun Najarian presided over the periodic 

Hayastan All-Armenian Fund Australian Chapter meeting. The agenda focused on the results of the annual 

fund raising event, noting that result had been more favourable than in past years .. Suggestions were made for 

the proposed 2018 annual event. 
 

 Friday 1 and 8 December  –  in response to the invitation of the Church Welfare Centre, the Year 6 students of the 

Hamazkaine Galstaun College and the AGBU Alexander Primary School, visited the Church Edgarian Hall, as they do every 

year, giving an hour long performance of song, dance and poetry recital, to the delight of the seniors who regularly attend 

the Friday Seniors’ Luncheons. Bishop Najarian and Father Hambardzumyan were present. Bishop Najarian blessed the 

students, congratulating their teachers, expressing his satisfaction of the performances by the students of the two schools. 

The students were served refreshments by the volunteer Welfare staff. One of the seniors, Begzad Mayrig gifted each of the 

students a unique handmade embroidered cross. 

 

 Saturday 2 December – Bishop Najarian, accompanied by 

the Reverend Fathers, deacons and acolytes, celebrated Holy Mass 

at the Armenian Alexander Rest Home, a custom that has become 

tradition. In the hall, over 50 elderly residents attended, received 

Holy Communion, and with refreshed spirits returned to their 

rooms. The clergy were the luncheon guests of the management 

body. The Church of Holy Resurrection priests visit the seniors at 

the facility on a monthly basis, raising prayers and offering Holy 

Communion to the residents. 

 

Saturday 2 December –  with Bishop Haigazoun 

Najarian presiding, the Church of Holy Resurrection 

annual church bodies’ appreciation dinner was held, with 

Very Rev Father Nerses Harutyunyan, Father Norayr 

Patanian, Father Bartev Karakashian, Father Avetis 

Hambardzumyan and approximately 150 volunteers 

present, who offer their services in the various areas of 

church community life. Invited guests Mrs Lydia 

Kalanderian, Messrs Peter Ansourian, Papken 

Zarzavatjian and Hovannes Marcarian were bestowed 

with Honorary Life Membership for their years of 

devoted service to the church. The Parish Council also 

honoured the current 

Chairman of the Parish 

Council, Mr Bedros Zorlu 

for his 30 years of service 

as well as his 80th birth-

day.  
The masters of 

ceremony were Church of 

Holy Resurrection Parish 

Council Vice Chairman 

Mr Zaven Yaghljian and 

Church Radio Program presenter Mrs Marina Avagyan-

Tchaprazian. The honoured guests and Father Avetis 

Hambardzumyan expressed their sentiments whilst poetry 

recitations and sing-a-long added to the festivity of the 

evening. In his closing address Bishop Najarian spoke 

with respect about the dedication of the honourees, who 

till today continue to support in the various areas of 

church life; a commendable, exemplary and noteworthy 

stance. 

 

 

Sunday 3 December – Bishop Najarian presided over the AGBU Alex Manoogian Saturday School end of year 

concert, showcasing the children’s artistic performances. He blessed the children and encouraged the teachers and parents to 

persevere in their collaboration for the development of the younger generation, commending the Principal Mrs Sylvia 

Aghabekian for her long years of admirable service, which has run to completion at the end of this year. 
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 Sunday 3 December  – the Armenian Revolutionary Federation commemorated its 127th year of establishment at the 

Galstaun College Nalbandian Hall with over 300 attending. The Primate, unable to attend, was represented by Father Avetis 

Hambardzumyan, representing the Diocesan Council, Messrs Sarkis Der Bedrossian, Chancellor Nishan Basmajian and Holy 

Resurrection Church Parish Council Messrs Bedros Zorlu and Antranig Gulumian. The keynote speaker was ARF Bureau 

Member Dr Viken Yacoubian and Australian Regional Committee Chairman Mr Haig Kayserian. An artistic program was 

included in the evening’s program. 

 

Monday 4 December – Bishop Najarian participated in the Conference of the Middle Eastern Churches periodic 

meeting, held in St Zaia Cathedral Middleton Grange. The meeting agenda centred on the establishment of the Conference 

of the Middle Eastern Churches to be officially registered as an Australian legal entity, the process of which has entered its 

final stages; the visit by the Heads of Churches to Armenia in June 2018 was also discussed. 

 

 Tuesday 5 December – Bishop Najarian and Chancellor Nishan Basmajian participated in the NSW Ecumenical 

Council bi-yearly committee meeting; Commissioner Robert Fitzgerald of the Royal Commission into Institutional Responses 

to Child Sexual Abuse was invited to address the committee. The topic the Commissioner concentrated on was “Lessons, 

learnings and challenges for religious institutions from the Royal Commission” giving a comprehensive overview of the 

abuse of children in religious and government institutions over the last 50 years. Bishop Najarian clearly defined the stance 

of the Armenian and Middle Eastern Churches against same sex marriage. He also informed the committee of the events 

commemorating the 60th anniversary of the establishment of the Armenian Apostolic Church in Australia. The committee 

heard reports from representatives of the Coptic, Lutheran, Greek Orthodox and Quakers Churches. 

 

 Friday 8 December  –  Bishop Najarian presided over the Sunday School organised Carols Night which took place in 

the Edgarian Hall after inclement weather, with the Reverend Fathers attending and close to 100 community members 

present, with master of ceremonies Yereckin Hasmig Hambardzumyan leading the Sunday School students into a delightful 

program. Santa Claus made his entrance handing out gifts to the children. Bishop Najarian delivered his address and closing 

benediction, everyone leaving with high spirits. 

 

Saturday 9 December – in response 

to the invitation of the Principal of 

Hamazkaine Tarkmanchadz Saturday School 

in Willoughby, Bishop Najarian, accompanied 

by Chancellor Basmajian, attended the end of year 

concert. A well-presented program was organised by the 

teachers and students. Having visited the school on a 

number of occasions during 2017, Bishop Najarian 

expressed his amazement that a program of such calibre 

could be organised by attending a few hours each week. 

He presented crosses to the graduates and their teachers 

of Kindergarten and Year 6 classes. 

 

 Sunday 10 December – Bishop 

Najarian attended the Hamazkaine 

Toomanian Saturday School end of year 

concert, an exceptional program 

highlighting song, poetry and dance 

performances by the children. Three students graduated. 

Principal Gevik Avetian’s inspiring address covered moral 

and spiritual principles; Bishop Najarian requested a copy 

for publication in Looyce or Paros monthly. The concert 

was closed with the Primate’s message and benediction; 

commending the enormous effort and committed service 

for the benefit of the community and culture. (Read Mr 

Avetian’s speech on page 13)  

 

 Sunday 10 December – Father Avetis 

Hambardzumyan represented Bishop 

Haigazoun Najarian, attending the 

AGBU Alexander Primary School end 

of year Concert. Also present were 

Father Norayr Patanian and Holy 

Resurrection Church Parish Chairman 

Mr Bedros Zorlu. There were 6 

graduating students from Year 6. The students presented 

an appropriate artistic program. At the close, Father 

Avetis congratulated the school on its accomplishments, 

recognising the diligence of the teachers and Principal, 

urging the students to “first and foremost, help yourselves, 

be progressive and responsible in your relationships, so 

you may become good individuals, good Armenians and 

good Christians, bringing your best to your Armenian 

nation, homeland and church”. Father Avetis concluded 

with the following words, “the Armenian language, 

which you have grasped in this school, is eternally yours, 

no one can take that from you.” Accompanied by Father 

Norayr, he conducted the benediction. 
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 Wednesday 13 December  –  under the auspices of Bishop Haigazoun Najarian, the AGBU Sydney Chapter hosted a 

reception in the Miramare reception lounge tribute Mrs Sylvia Aghabekian for her 37 years of dedicated service in the 

education of students and  serving 20 years as Principal of the Alex Manoogian 

Saturday School. Representing the Minister for the Diaspora, Mrs Hanriet 

Andriasian presented the Minister’s Award and Medallion. The former 

Permanent Representative of the Republic of Nagorno Karabakh to Australia, 

Mr Varoojan Iskenderian and AGBU Chairman Mr Toros Boghoossian, 

expressed and presented tokens of their appreciation. Artistic performances 

were included in the evening’s program. Bishop Najarian delivered his 

message before closing with the benediction; reflecting on Mesrob Mashdots’ 

students, including mothers, who during the days of Vartanants heroic battles, 

recited Psalms as well as the Gamsaragan-Mamigonian Lady Zvig, who was 

entrusted with the children of the Princes in the courts of Georgia, teaching 

Armenian language and tradition. “This golden chain derived by mothers, connects and passes on to the next generation, the 

Armenian alphabet and with it, Armenian culture” said Bishop Najarian.  “During the last 37 years, Mrs Aghabekian, with 

this same spirit, educated and epitomised a beautiful example for the future teachers and Principals. 
 

 Thursday 14 December – accompanied by Chancellor Basmajian, Bishop Najarian and the heads of the Middle 

Eastern Churches met with Prime Minister Malcolm Turnbull in Sydney; the Treasurer Scott Morrison was also present. The 

church leaders expressed their concerns and disappointments to the Prime Minister on the legalisation of same sex marriage, 

and their concerns on the impending consequences. The Prime Minister gave his assurance that religious freedom would be 

protected. An announcement has been published in this regard. 
 

  Saturday 16 December – accompanied by Chancellor Basmajian, Bishop Najarian participated in the 

enthronement ceremony of the recently elected head of the Antiochian Orthodox Church, of Australia, New 

Zealand and the Philippines, Bishop Basilios Kodseie. The event was held in the St George Antiochian 

Cathedral in Redfern, officiated by Patriarch John X, with representatives of the Middle Eastern, Greek 

Orthodox, Catholic and Serbian churches, political figures and community leaders. The young Metropolitan 

was born in Latakia, Syria and has had close associations with the Armenian Church and community from 

his youth to the present. On behalf of the Armenian community, Bishop Najarian gifted an Armenian 

miniature drawing to the new Primate.  
 

 Sunday 17 December – following Holy Mass, in the Diocesan Centre, accompanied by Chairman Sarkis Der 

Bedrossian, Vice-Chairman Stepan Kerkyasharian, Councillor Kevork Tchaprazian, Parish Council Chairman Bedros Zorlu 

and Chancellor Basmajian, Bishop Haigazoun Najarian received the recently elected members of the Hamazkaine Regional 

Committee: Chairman Vicken Kalloghlian, Mr Zareh Pamboukian and Mr Shant Ohanian. Bishop Najarian congratulated the 

new committee, wishing, as in the past, the Hamazkaine and Diocesan relations continue, working collaboratively well into 

the future. In turn, Mr Kalloghlian expressed his satisfaction of the joint efforts, in particular on the occasion of the 350 th 

jubilee commemorations of the printing of the Holy Bible into Armenian. Discussions included the scriptural and history 

based teaching in the curriculum content at Galstaun College; a joint event to commemorate the 90 th anniversary of 

Hamazkaine; as well as promotion of the Hamazkaine sponsored “Lala and Ara” Armenian teaching program for children. 
 

 Sunday 17 December – Chancellor Nishan Basmajian attended the Melkite Church “Amal” Choir Christmas 

Concert, dedicated to the people of Syria, under the conductorship of Mrs Roula Salameh. Choir members of Armenian 

descent, or linked through marriage were included in the line-up of the high quality Choir. The program was beautiful, in 

the Arabic language. The songs were relevant to the current unstable climate in Syria and the great hope that peace will 

prevail and the cradle of history, Syria, will cast off these current struggles. 
 

 Monday 18 December – Bishop Najarian recorded a Christmas message in Armenian and English for broadcast by 

Tele Lumiere – Noursat, the only Christian television in Lebanon and the Middle East promoting ecumenism. 
 

 Sunday 24 December – Bishop Najarian accompanied by Father Avetis Hambardzumyan, Mr Sarkis Bedrossian and 

Chancellor Nishan Basmajian attended the opening ceremony of the 49th Homenetmen Navasartian Games and commended 

the ideals of HMNM “To Grow and Build Others”. During the ceremony, Mr Der Bedrossian was honoured by the HMNM 

Regional Committee to recognise his contribution as a patron and sponsor of the 2017 Pan-HMNM Games in Yerevan. 
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Happenings in Our 

Other Parishes 

 
MELBOURNE 
 

 Saturday 18 November  –  the annual Church Bazaar was held in the 

Melbourne parish at  St Mary’s Church Hall, organised by the Church Ladies 

Auxiliary and Parish Council. A day of food, raffles, awards and a children’s 

corner, in a warm inviting environment, was enjoyed by all. 

 

 Saturday 25 November  - the Young Adults Group of  St Mary’s 

Church organised and hosted a picnic in Jells Park, giving opportunity for 

our youth to gather, serve and enjoy a fun day together. 

 In the months of October and November, St Mary’s Church 

Parish Council organised a working bee on three consecutive Saturdays 

with teams of volunteers providing maintenance and cleaning of the 

church grounds. 

 
 Saturday 9 December  – the St Mary’s Church 

community faithful went on a pilgrimage to the 

Dandenong National Rhododendron Gardens. The 

theme of the pilgrimage was “Love your neighbour as 

yourself” Mark 12:31. 

During the two hour journey to the Gardens, 

three stops were made, with Bible readings and singing 

of hymns. At the close the ‘Antasdan’ service was 

conducted. This was a beautiful and educational event, 

organised jointly by the Parish Priest Reverend Father Khacher Harutyunyan and the Parish Council. 

 

SYDNEY WEST 
 

 Saturday 16 December – presided by Very Rev Father Nerses 

Harutyunyan, the Holy Trinity Church Christmas Party was held, hosted by the 

Parish Council and Ladies Auxiliary. Raffle tickets were purchased, proceeds of 

which would benefit the Church. More than 130 community members were 

present, welcomed Santa Claus, who created fun and excitement while handing 

out gifts to all the children present. With recitations of poetry and solo singing 

performances, the atmosphere continued, with Father Nerses sharing his unique 

vocals.  
 

AUCKLAND, NEW ZEALAND 
 

With the arrival of the Christmas season, the Armenian 

Community in Auckland joined the local community to take part in 

‘Christmas in the Park’ on Friday 8 December organised by the 

Meadowood Community House.  A group of local talented Armenians who 

have formed an Armenian band participated in the entertainment to bring 

a taste of our culture to the event. Various activities kept both the adults 

and children entertained for a fun afternoon from face-painting, story-

telling, stalls galore, barbecue, barista coffee and cone stand to Santa’s 

much-anticipated arrival with gifts for everyone.  
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Տնօրէնի Խօսք Թումանեան 

Դպրոցի Տարեվերջի Հանդէսին 

Կիրակի 10 Դեկտեմբեր 2017 

 

 

 
Գերաշնորհ Տէր Հայկազուն Եպիսկոպոս Նաճարեան,  

           թեմիս առաջնորդ, 

Համազգայինի շրջանային վարչութեան ներկայացուցիչներ, 

Համազգայինի Նայիրի միութեան վարչութեան անդամներ, 

Յարգելի հիւրեր, 

Սիրելի ծնողներ և ներկաներ, 

 
 

Արդէն, Հայկ նահապետի ժամանակից ի վեր եղել ենք խիստ ազատասէր, այնքան որ մեր էպոսների մէջ, օրինակ 

Սասունցի Դաւիթի էպոսի մէջ, մեր ազատասիրութիւնը պարզ նկարագրւած է: 

Արդէն, հայոց տառերի գիւտի պատմութիւնից գիտենք թէ ինչպէս մի վեհափառ հայրապետ և մի թագաւոր 

միմեանց համամտութեամբ, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի միջոցով փրկեցին մեր լեզուն եւ դրանով մեր ինքնուրոյնութիւնը: 

Արդէն, Աւարայրի պատերազմի նահատակ զինւորների արիւնից և զօրավար Վարդան Մամիկոնեանի 

առաջնորդական կարողութիւնից  գիտենք թէ ինչ է նշանակում մեր Քրիստոնեայ հաւատքը մեզ համար: Այն հաւատքը 

ինչ դարեր շարունակ մեր հոգու զարդն է եղել ու սփոփանքը: 

Կիլիկիայի թագաւորութիւնից որ կանգուն մնաց շուրջ 300 տարիներ ի դէմ արիւնահեղ արշաւանքների, արդէն 

գիտենք թէ ինչպէս կարելի է երկիր ստեղծել մեր պապենական երկրի սահմաններից դուրս: 

Մեր անցեալ դար ու կէսի անմահ մարտիկների սխրագործութիւններից, արդէն գիտենք թէ ինչ 

զոհաբերութիւնների ենք մենք պատրաստ մեր երկիրը և պետութիւնը պաշտպանելու համար: 

Մի գուցէ որոշակի մարդիկ հեգնանքով քննադատեն այս պատմութիւնների մանրամասնութիւնները, չքացնելու 

մեծութիւնը այս իրողութիւնների, սակայն իրականութիւնը մնում է նոյնը՝ որպէս մի ազգ եղել ենք ազատասէր, 

ինքնուրոյն, հաւատացեալ և քաջ:  

Մեր պատմութեան ընթացքին այնպիսի փորձութիւնների մէջով ենք անցել որ գոյատևելը և ինքնապահ-

պանութիւնը մեր բնազդն է դարձել: Եւ այս ամենի մէջ առաւել ունեցել ենք խոհուն մտաւորականներ որոնք ճշտել են 

ժողովուրդի ուղղութիւնը դէպի առաջ: Մեր բնազդային դաrձած հայապահպանման իղձը, միատեղ  արթուն հոգիների 

ջանքերի հետ մեզ պիտի տանեն առաջ դեռ երկար, երկար տարիներ: 

Իսկ արդեօ՞ք դա է մեր գերագոյն նպատակը իբրև ժողովուրդ- միայն գոյատևել որպէս մի ազգ: Արդեօ՞ք աւելին չի 

կարելի երազել: 

Այն ինչ ինձ հետաքրքրում է այս օրերին այն է որ, ինչու չենք առաջանում մեծ թափով տարբեր բնագաւառներում 

թէպէտև մեծ հնարաւորութիւններ գոյութիւն ունեն մեզ համար: Ինչն է պակասում մեզ մօտ այսօր որ չենք ունենում ևս մի 

այլ Ոսկէ Դար ինչպիսին էր 5-րդ դարը: 

 

Այն ինչ զգալի է դա է որ՝ 

Քիչ ենք խորհում, շատ ենք խօսում, 

Շատ ենք խօսում, քիչ ենք կատարում, 

Քիչ ենք կատարում, շատ ենք պահանջում, 

Շատ ենք պահանջում, քիչ ենք գնահատում, 

Քիչ ենք գնահատում, շատ ենք դատում, 

Շատ ենք դատում, քիչ ենք սիրում: 

 

Ու մի խօսքով անում ենք այն ինչ որ մեզ նման հաւատացեալ ժողովուրդից չի ակնկալւում:  

Անշուշտ պիտի վերանայենք մեր վարքն ու բարքը հանդէպ իրար և փոխենք մեր մօտեցումը դժւարութիւններին: Պիտի 

ուսումնասիրենք մեր անցեալը ու սովորենք մեր թերութիւններից: Պիտի թողնենք այն կարծրացած թերի մտքերը որոնք 

մեր առաջադիմութեան դէմ են կանգնած ու չվախենանք նորը փորձելու: Ջանանք ժամանակից առաջ մտածել քանի որ 

մեր այժմեան մտքերը, հին պիտի թւան հենց մօտիկ ապագայում, ինչ մնաց հեռու ապագայում: Յայտնաբերենք մեր 

ներքին ուժերը, ու ի նպաստ փառաւոր ապագայի սերտենք մի նոր սերունդ առանց խռովքի որ դէպի առաջ է քայլում 

պարզ նկարագրով: Այս պարտականութիւնը նախ մեր մտաւորականներինն է, ապա՝ հասարակութեանը: 

Այս ամենը ի հարկէ պիտի անենք ամենակալ Աստուծոյ երկիւղածութեամբ ու աղօթենք որ Նա մեզ պարգևի 

կարողութիւն իր կամքը կատարելու երկրի վրայ: Յիշենք Նրան սկզբում և ոչ թէ միայն աւարտին կամ դժւարութեան 

պահին: 

Զգործս ձեռաց մերոց ուղիղ արա ի մեզ Տէր եւ 

Զգործս մտաց մերոց յաջողեա՛ մեզ. Ամէն: 
 

 - Գեւիկ Աւետեան 
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An  Interview  with   ACYA 

Church Youth Director 

Dr Armik Kocharians 

 

 Հարցազրոյց  Հայ  Եկեղեցւոյ Երիտասարդաց  Միութեան 
(ACYA) Պատասխանատու Տոքթ  Արմիկ  Քոչարեանսի  հետ 

Փարոսի խմբագրութիւնը ամէն ամիս հարցազրոյց պիտի ունենայ 
եկեղեցական ինչպէս նաեւ գաղութային կեանքի մէջ դերակատար 
անձնաւորութեանց հետ:  
Մեր երկրորդ հարցազրոյցը կատարեցինք Տոքթ. Արմիկ Քոչարեանսի 
հետ որ կ'առնչուի «Հայ Եկեղեցւոյ Երիտասարդաց Միութեան» :  
 
 

 

Փարոս (Փ) – Տոքթ Արմիկ կրնայի՞ք դուք զձեզ ներկայացնել Փարոսի ընթերցողներուն: 

Արմիկ Քոչարեանս (ԱՔ) – Նախ շնորհակալ եմ որ Փարոսի խմբագրութիւնը ինծի շնորհեց երիտասարդական 

թեմայով այս հարցազրոյցը: Սիտնի ծնած, Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ մկրտուած, ամուսնացած եւ 1.5 տարիէ ի 

վեր Ծխական Խորհուրդի անդամ եմ: Նախորդ Թեմական երկու Պատգամաւորական Ժողովները (ԹՊԺ) որոշեցին 

զարկ տալ  երիտասարդացման գործընթացին եւ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցին անմիջապէս սկսաւ  հետեւողական 

գործունէութեան: Ես բժիշկ եմ եւ IT Network Designer: Կ'աշխատիմ Սիսքօ Ընկերութեան հետ: Վերջերս, 

Հայաստանի եւ Արցախի Պաշտպանութեան Նախարարութեանց մասնագէտներուն հետ միասին կ'աշխատինք  

երկու հանրապետութեանց ռազմական եւ սահմանային ապահովութեան բնագաւառներուն մէջ: Աւստրալական 

դպրոցներու մէջ 8 տարի դասաւանդած եմ: Աշխատած եմ ՀՄԸՄ - Արարատ Միութեան սկաուտական բաժնին մէջ: 

26 տարի առաջ հիմնադիր անդամ եմ եղած համալսարանական միասնական խումբին՝ UASA: Կազմած ենք 

«Missionbeat» ընկերակցութիւնը, որուն նպատակն էր տնազուրկ (homeless) երիտասարդները առաջնորդել դէպի 

բնական կեանք’ որպէսզի անոնք չշեղին եւ որպէս հաւասար մարդիկ գործեն հանրութեան մէջ:    
 

Փ – Երիտասրադացման գործընթացին ճամբուն վրայ ինչի՞ կը հանդիպինք Տոքթոր Արմիկ: Կրնայի՞ք գաղափար մը 

տալ Փարոսի ընթերցողներուն: 

ԱՔ – Նախ խօսինք ACYAի տարած բայց մանաւանդ տանելիք աշխատանքներուն մասին: Այժմ Երիտասարդաց 

այս միութիւնը կը հաշուէ ոչ աւելի քան 12 անդամ: Քիչ է թիւը, կ'ընդունիմ, երբ գիտենք թէ հազարաւոր որակեալ 

երիտասարդութիւն ունինք, սակայն այդպէս պիտի չմնայ երբ ունինք մէկ կողմէն այսպիսի Թեմական, Ծխական 

քաջալերանք եւ  հաւատացեալ միեւնոյն ատեն իրենց գործին հաւատացող ինքնավստահ երիտասարդ-

երիտասարդուհիներ: Այսօր այս խումբը իր թեզանիքը սոթտած է Հայ երիտասարդութիւնը մօտեցնելու Սուրբ 

Գիրքին ուսուցումներուն եւ Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ ազգային կրօնական արժէքներուն: Ապագայ 

եկեղեցական ղեկավարութիւն կերտելու գործին լծուած ենք: Առ այդ Երիտասարդացը ձեռնարկներ կը 

պատրաստէ, վիտէօներ կ'արձանագրէ մեր առօրեայ կեանքին առնչուած, դասախօսութիւններ կը կազմակերպէ, 

փոքրիկ գրքոյկներ կը հրատարակէ բացատրելու համար մեր կարեւոր տօները, անոնց իմաստը: Ամսական 

դրութեամբ կը կազմակերպէ ընկերային ձեռնարկներ: Ամէն երկրորդ Կիրակին իրենք է որ կը ծառայեն եկեղեցւոյ 

մէջ որպէս Մաս բաժնող, Պատարագէն ետք սուրճի սպասարկում, մասնակցութիւն Ս. Քառասնից Մանկանց 

երգչախումբին, օգտակարութիւն՝ Կիրակնօրեայ Վարժարանին եւայլն:  
 

Փ –  16 Դեկտեմբերին 4 Երիտասարդական Միութիւններ միասնաբար պիտի կազմակերպեն Նոր  տարուան եւ Ս. 

Ծննդեան հաւաքոյթ մը: Քաջալերական է: Կարելի՞ է խնդրել  յաւելեալ լուսաբանութիւն:  

ԱՔ – Առաջին անգամն է որ 4 երիտասարդական միութիւններու 12-18 տարեկան անդամները միասնաբար նոր 

տարի պիտի տօնեն Էտկարեան Սրահին մէջ: Միութիւններն են՝ ՀՅԴ Երիտասարդացը (AYF), Հայ Համալսարանա-

կաններու Միութիւնը (ASA), ՀԲԸՄի Երիտասարդացը (AGBU) եւ մենք (ACYA): Կը սպասուի ներկայութիւնը 100-

150 պատանիներու եւ երիտասարդներու, մեծամասնութիւնը՝ ՀՅԴ եւ ՀԲԸՄէն: Ձեռնարկէն գոյացած 

հասոյթը Արցախի Արեւիկ Մանկանց հիւանդանոցին պիտի յատկացուի: Ունինք բարոյական 

զօրակցութիւնը Արցախի ներկայացուցիչ Պրն Քայլար Միքայէլեանի: Ես կը հաւատամ որ 

միասնականութիւնը հրաշք կը գործէ: Չորս միութիւնները համամիտ են նաեւ Սուրբ Սարգիսի տօնը 

միասին տօնելու: Յուսով եմ որ կը յաջողինք: Նաեւ կը խորհինք միասնական ձեռնարկ մը 

կազմակերպել Ցեղասպանութեան 103րդ ամեակին առթիւ. միասին՝ մենք ուժ ենք: 
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Փ – Միասնական Նախահաշիւ-Պիւտճէ ունի՞ք 

ԱՔ – Նախատեսութիւն ունինք այս ձեռնարկին համար, բայց միացեալ երկարժամկէտ ձեռնարկներու համար 

նախահաշիւ չունինք: Մեր ենթադրութիւնն է որ բոլոր ծախսերէն ետք պիտի կարենանք մի քանի հազար Տոլար 

ուղարկել Արեւիկ Հիւանդանոցին: Հայրենիքին տալու, Հայրենիքին նուիրելու գաղափարը խանդավառութիւն կը 

ստեղծէ մեր երիտասարդութեան մօտ: Այս առիթով յայտնեմ թէ մօտ օրէն մանկական նուէրներով եւ նիւթական 

նուիրատուութիւններով պիտի այցելենք Րանտուիքի Մանուկներու հիւանդանոցը փոխանցելու համար 

Էտկարեան Սրահի կաղանդի ծառին տակ դրուած նուէրները ինչպէս նաեւ Հայ համայնքին Նոր Տարուան եւ 

Ծննդեան բարեմաղթութիւնները:  
 

Փ - Իսկ այս 4 միութիւններուն վերին մարմինները կամ անոնց ներկայացուցիչները իրարու հետ կը յարաբերի՞ն եւ 

միասնական ռազմավարութիւն մը կը ծրագրե՞ն մշակել ապագայի համար: 

ԱՔ – Տակաւին չեն հանդիպած սակայն այդ շատ անհրաժեշտ է: Յուսով եմ որ այս ձեռնարկէն ետք այդ առիթն ալ 

կը ստեղծենք:  
 

Փ – Ի՞նչ կը փափաքէիք պատգամել մեր ընթերցողներուն: 

ԱՔ – Կը խնդրենք որ Եկեղեցւոյ ընտանիքը քաջալերէ իրենց զաւակները, թոռները, հարազատները գալու եկեղեցի, 

որպէսզի մենք ապահովենք մեր ՎԱՂԸ: Տաղանդաւոր երեխաներ ունինք, քիչ մը քաջալերանքի կը կարօտի անոնց 

մասնակցութիւնը եկեղեցական կեանքին: ACYAը գործնական աջակցութիւնը կը վայելէ Առաջնորդարանին, 

Առաջնորդին, Թեմական թէ Ծխական Խորհուրդներուն: Թերեւս տեղեակ էք, 2018թուականը Վեհափառ Հօր կողմէ 

հռչակուած է Երիտասարդութեան Տարի: Այս առիթով տեղի պիտի ունենայ համաշխարհային եկեղեցական 

երիտասարդութեան ուխտագնացութիւն՝ Յուլիսի 4-8: Տեղի պիտի ունենան ժողովներ եւ հաւաքներ Ս. Էջմիածնի եւ 

Ծաղկաձորի մէջ: ACYA էն 4 երիտասարդներ պիտի մասնակցին, որոնց ծախսերը կը հոգայ Առաջնորդարանը: 

2017ի Մայիսի ԹՊԺին երկու երիտասարդներ հրաւիրուեցան Թեմական Խորհուրդին կողմէ մասնակցելու ժողովին 

եւ իրենց խօսքը ըսելու: Այդ մեծ ոգեւորութիւն ստեղծեց իրենց մօտ: Հայ Երիտասարդաց Միութիւնը պատրաստ է 

ամէն ձեւով աջակցելու Առաջնորդարանին բարելաւման գործընթացին:  
 

Նոր Տարուան սեմին կը շնորհաւորեմ Նոր Տարուան եւ Ս. Ծննդեան տօները եւ մեր Եկեղեցւոյ եւ Հայկակն բոլոր 

կազմակերպութիւններուն, Միութիւններուն եւ Հայ համայնքին կը մաղթեմ առողջութիւն եւ միասնական ոգիի 

ամրապնդում իսկ ձեր թերթի խմբագրութեան ուժ ու կորով: 

 

Հարցազրոյցը վարեց Նշան Պասմաճեան 

12 Դեկտեմբեր 2017 

  

 

Dr Armik Kocharians, is a Parish Councillor 

of the Holy Resurrection Church and in his 

role as ACYA Youth Director and Liaison, he 

supports youth initiatives working with a 

dedicated team  of church youth. 
 

In his words …. 
 

“As our youth are the future leaders and 
keepers of our great Armenian Apostolic 
Church, I have committed to this role whole 
heartedly with passion and dedication to 
ensure we prepare, guide and steer our youth 
but more importantly, to listen to them. By 
listening we are able to understand the needs 
of today’s youth in these demanding times. I 
am blessed to have a great team to work with 
and I continually pray for wisdom and 
capacity to serve and am ever grateful for this 
opportunity.” 
 

 



 

 - 16 - 

                                            

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Շնորհաւոր  

Նոր Տարի  

եւ  

Սուրբ Ծնունդ 
 

We wish all our readers  
 

Happy New Year 

and 

a Merry Christmas 
 

  

 

 

 

 

Join one of our parishes to 

celebrate the Birth and Revelation 

of our Saviour on the Feast of the 

Holy Nativity & Theophany of 

our Lord Jesus Christ 

 

Evening Service 

Friday 5 January 2018 
 

Morning Service 

Saturday 6 January 2018 
followed by the  

Blessing of the Water Service 

 

 

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

THE TRADITION OF HOME BLESSING 

Christmas is the Season  

to Invite Our Priests Into Our Homes 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Home Blessing is a meaningful religious service that brings the 

entire family together in oneness and holiness, and blesses them. Through 

this ceremony everyone's faith is replenished and strengthened and the 

Lord's presence is felt. 

 As the home is a sacred place where family members maintain 

and share many values, it is also a place where they are charged and 

empowered with these values to live a peaceful and God-pleasing life. It is 

under this roof that all collectively form oneness in spirit and assume an 

important responsibility in the life of the community 

 For Home Blessing the priest takes with him wafer and incense. 

He blesses the bread, the water and the salt. These three fundamental 

elements are essential life-giving gifts for human life. The priest asks from 

the Omnipotent God not to lessen these three gifts without which life 

becomes impossible or imperfect. 

 The bread, the water and the salt are symbols of God's infinite 

goodness and care. With the blessing of these great gifts the household is 

enriched spiritually and its existence perpetuated for the service of his 

Creator. 

 The bread, which symbolically represents the Word of God, 

grants life to all those who taste it. The salt seasons our food and makes it 

delicious and edible. Metaphorically salt represents man in this world with 

his words and deeds. Christ said, "You are the salt of the earth." Man's life 

should be seasoned with wisdom, moderation or sense of sufficiency. 

Finally, water which is the most essential element of life, figuratively 

represents cleanliness. It's through water that we are cleansed by baptism, 

renewed in Christ, and united with Him. 

 To request a Home Blessing this Christmas contact your parish 

priest directly or the church office in your parish. 

 

        PRIMATE’S CHRISTMAS SCHEDULE 
 

Friday 5 January: Holy Trinity Church, Wentworthville 

Saturday 6 January: Holy Resurrection Church, Chatswood 

Sunday 7 January: Auckland, NZ 

 


