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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ
Ուրբ 1 Նոյեմբեր - Թեմական Խորհուրդի անդամ եւ հոգեւոր հովիւ
Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ, Արժանապատիւ Տէր Աւետիս Քահանայ
Համբարձումեան, ընկերակցութեամբ Դիւանապետ Նշան Պասմաճեանի, ճարտարապետ Վահագն Վարդան Պօղոսեանի եւ Տիկին Էլօ
Մկրտիչեանի, հանդիպում մը ունեցաւ Նորտըրն Սէմըթըրիզ ընկերութեան ճարտարապետներու եւ պատասխանատու անձերու հետ
Մաքուարի Փարքի գերեզմանատան գրասենեակին մէջ: Օրակարգն
էր Ֆրէնչս Ֆօրէսթի գերեզմանատան մէջ հայկական յուշարձան մը
զետեղելու հարցը: Հայկական կողմը փոխանցեց Սրբազան Հօր եւ
Թեմական Խորհուրդին կողմէ կատարուած նշումները յուշարձանին
առնչուած: Կողմերը համաձայնեցան պրոնզեայ յուշարձան մը կանգնեցնելու գաղափարին եւ անմիջապէս գործի
լծուելու առաջարկին: Յաւելեալ մանրամասնութեանց մասին պիտի անդրադառնանք Փարոսի հետագայ թիւերով:
Շբ 2 Նոյեմբեր – Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Հոգեշնորհ Տէր Երեմիա Վարդապետ Աբգարեանի եւ
Ծխական Խորհուրդի հրաւէրով Սրբազան Հայրը մասնակցեցաւ եկեղեցւոյ բարերարներուն շնորհակալութիւն
յայտնելու ընթրիքին: Սրբազան Հօր ընկերացան Արժանապատիւ հոգեւոր հայրերը: 70ի մօտ հրաւիրեալներ
ներկայ եղան հաւաքին: Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի ատենապետ Պրն Նահապետ
Խաչատուրեանի բարի գալստեան խօսքէն ետք Թեմական Խորհուրդի անունով խօսք առաւ Տիար Կարօ
Ալաճաճեան, որ դրուատանքով արտայայտուեցաւ այս ծրագրին մասին: Հոգեւոր հովիւ Հայր Երեմիա ընդհանուր
տեղեկագրութիւն ներկայացուց ցարդ տեղի ունեցած աշխատանքներուն մասին: Եկեղեցւոյ պատմականը
Սլայտներու միջոցաւ ցուցադրուեցաւ ներկաներուն: Սրբազան Հայրը բարձր գնահատեց կազմակերպուած այս
միջոցառումը, վեր առաւ Հայր Երեմիայի գալուստէն ետք կատարուած աստուածահաճոյ եւ ազգանուէր
գործունէութիւնը եւ յաջողութիւն մաղթեց Ծխական Խորհուրդին: Համադամ ճաշերով հիւրասիրուեցան
ներկաները պատրաստուած Եկեղեցւոյ Տիկնանց ժրաջան Յանձնախումբին կողմէ:
Կիր 3 Նոյեմբեր – 4 Նոյեմբեր 2019ը կը զուգադիպի ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բ Կաթողիկոսի գահակալութեան 20ամեակին:
Առ այդ, հանդիսապետութեամբ Առաջնորդ Սրբազան Հօր՝ Հայկազուն Արք Նաճարեանի, Սուրբ Յարութիւն
Եկեղեցւոյ մէջ, յընթացս Պատարագի, տեղի ունեցաւ Հայրապետական մաղթանք: Սրբազան Հայրը անդրադարձաւ
Վեհափառ Հօր վերջին 20 տարիներուն տարած հսկայ աշխատանքին քրիստոնէական դաստիարակութեան,
հոգեւորականներու պատրաստման, յարաբերական եւ շինարարական աշխատանքներուն:
Կիր 3 Նոյեմբեր - Սրբազան Հայրն ու Տէր Աւետիս մասնակցեցան ACYA-AGBU միացեալ աւանդական փիքնիքին, ուր
շատ ջերմ մթնոլորտ կը տիրէր: Այս առիթով Օրիորդ Իլտա
Զօրլու հետեւեալ ձեւով կը նկարագրէ դաշտահանդէսը.

«Արեւը պայծառ էր իսկ ներկաներուն տրամադրութիւնները՝
բարձր, 3 Նոյեմբերի Հայ Երիտասարդաց Միութեան եւ ՀԲԸՄի
երիտասարդներուն միացեալ դաշտահանդէսին, որ տեղի
ունեցաւ Տէյվիտսըն Փարքի դալարագեղ պարտէզին մէջ:
Ասիկա տարեկան հերթական ձեռնարկ մըն է, որուն շնորհիւ,
առիթ կը ստեղծուի եկեղեցւոյ երիտասարդներուս մօտիկ
յարաբերութիւն ստեղծելու ՀԲԸՄի երիտասարդութեան հետ:
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Համադամ կերակուրները եւ լորձնաթոր անուշեղէնները առատ էին բոլորին համար: Օրուան ընթացքին տեղի
ունեցան զանազան խաղեր պատրաստուած երեխաներու համար: Մեծերէն ոմանք շաղակրատեցին իրենց ընկերբարեկամներուն հետ վայելելով բնութեան գեղեցկութիւնը իսկ ուրիշներ մասնակից դարձան նարտիի
մրցաշարքին»:
Համը մեր բերնին մէջ՝ կը սպասենք յաջորդ դաշտահանդէսի շուտափոյթ կազմակերպման:
Բշ 4 Նոյեմբեր – Ընդառաջելով Հայ համայնքի մեծ բարեկամ, Նիւ
Սաութ Ուէյլզի խորհրդարանի խօսնակ եւ Տէյվիտսընի խորհրդարանական ներկայացուցիչ Ճոնաթան Օ'Տէյի հրաւէրին, Սրբազան
Հայրը եւ դիւանապետ Նշան Պասմաճեան հանդիպում ունեցան
Ուիլուպի-Տէյվիտսըն շրջանի համայնքապետերու հետ Պարոն
Օ'Տէյի գրասենեակին մէջ, թէյասեղանի մը շուրջ: Հրաւիրուած էին
շրջանի հոգեւոր պետերը, ներկայ եղան Իւնայթինկ եւ Անկլիքան
եկեղեցիէն ինչպէս նաեւ հրեայ համայնքի ներկայացուցիչներ:
Հանդիպումը ունէր խորհրդակցական բնոյթ եւ կը միտէր յարաբերութիւն ստեղծել զանազան համայնքներու միջեւ եւ կարծիքներու
փոխանակում կատարել այժմէական հրատապ հարցերու մասին:
Արծարծուեցան զանազան նիւթեր ինչպէս կրօնական ազատութիւն,
կրթական միջավայր, վիժում, իւթանազիա, միջ կրօնական յարաբերութիւններ եւ իրարհասկացողութիւն:
Շնորհաւորելի է Պարոն Օ'Տէյի նախաձեռնութիւնը, որուն մասնակիցներուն թիւը ափսոս որ ըստ
նախատեսուածին չ/ափ չէր:
Դշ 6 Նոյեմբեր – Սրբազան Հայրը մասնակցեցաւ Մերձաւոր Արեւելքի Եկեղեցապետերու AMECի հերթական
ժողովին, որ տեղի ունեցաւ Կօլպըրնի Անտիոքեան եկեղեցւոյ մէջ հիւրընկալութեամբ Անտիոքեան եկեղեցւոյ
Մետրոպոլիտ Պասիլիոս Քոտսիէ Արքեպիսկոպոսին: Արծարծուեցան յատկապէս Նոյեմբերի 8ին Վարչապետ
Սքոթ Մօրիսընի հետ հանդիպման օրակարգը ինչպէս նաեւ համաքրիստոնէական ռազմավարութիւն որդեգրելու
հարցը կրօնական ազատութեան եւ Քրիստոնեայ եկեղեցւոյ սկզբունքներուն վերաբերեալ: Քննարկուեցաւ Ruddock
Reportը, որ չէր տուած այն դրական արդիւնքը, որ կը սպասուէր AMECի կողմէ: Որոշուեցաւ Վարչապետին հետ
լրջօրէն քննել եւ պարզել քրիստոնէական մեր կեցուածքը:
Դշ 6 Նոյեմբեր – Երեկոյեան, Սրբազան հայրը նախագահեց Թեմական Խորհուրդի հերթական լիագումար ժողովին:
Ժողովը լսեց Սրբազան Հօր եւ Ծխական ներկայացուցիչներու միամսեայ գործունէութեան զեկուցումը, քննարկեց
Սուրբ Էջմիածնի Տաճարին ի նպաստ կատարելի հանգանակութեան, Առաջնորդարանի Բարեկամներուն ի պատիւ
տրուելիք քոքթէյլին, Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի տարած աշխատանքին, Վազգէն եւ Գարեգին Ա
Կաթողիկոսներուն վախճանման 25 եւ 20 տարելիցներու յուշ երեկոն, 2020ին Լսարանական դրութեան սկիզբի եւ
այլ հարցեր առնչուած թեմին եւ ծուխերուն:
Շբ 9 Նոյեմբեր – Վերջին երկու տարիներուն Համազգային
Թարգմանչաց Վարժարանի տնօրէնութիւնը դպրոցի աշակերտները կ'առաջնորդէ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցի
ստանալու համար Սրբազան Հօր օրհնութիւնը ինչպէս նաեւ
Սուրբ Հաղորդութիւն: Ուսուցչկան լրիւ կազմը եւ աշակերտներ ու ծնողներ փութացած էին եկեղեցի, ուր զիրենք կը
սպասէին Սրբազան հօր կողքին՝ Արժանապատիւ Քահանայ
Հայրեր Տէր Նորայր Բաթանեան, Տէր Պարթեւ Գարագաշեան
եւ Տէր Աւետիս Համբարձումեան: Սրբազան Հայրը բացատրեց Սուրբ Հաղորդութեան եւ Եկեղեցւոյ կարեւորութիւնը
ու քաջալերեց ուսուցիչները որ շարունակեն իրենց նուիրեալ
առաքելութիւնը դաստիարակելու իրենց աշակերտները
քրիստոնէական եւ ազգային ոգիով:
Կիր 10 Նոյեմբեր – Թեմական Խորհուրդի հրաւէրով Առաջնորդարանին մէջ տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն քոքթէյլ
մը ի պատիւ «Առաջնորդարանի Բարեկամներ»ուն: Ներկայ էին Հոգեշնորհ Հայր Երեմիա Վրդ Աբգարեան,
Արժանապատիւ Տէր Նորայր Աւագ Քահանայ Բաթանեան, Արժանապատիւ Տէր Պարթեւ Քահանայ Գարագաշեան
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եւ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան: Առաջնորդարանի Բարեկամները այն հայորդիքն են, որոնք նիւթապէս
թէ բարոյապէս նեցուկ կը հանդիսանան Առաջնորդարանին: 60ի շուրջ հրաւիրեալներ նրկայ էին, ստեղծելով
ընտանեկան մթնոլորտ : Ինչպէս միշտ, Առաջնորդարանի Տիկնանց Յանձնախումբը ստանձնած էր բարձրորակ եւ
համադամ կերակուրներու պատրաստութիւնը: Հանդիսավարն էր Նշան Պասմաճեան: Սրբազան Հօր բացման
աղօթքէն ետք խօսք առաւ Թեմական Խորհուրդի ատենապետ Պրն
Սարգիս Տէր Պետրոսեան, որ իր բարի գալստեան խօսքով ողջունեց
ներկաները եւ յաջողութիւն մաղթեց հաւաքին ու շնորհակալութիւն
բոլոր անոնց, որոնք Առաջնորդարանը կը նկատեն իրենց տունը:
Ապա հանդիսավարը բացատրեց Առաջնորդարանի գոյութեան
իմաստը, անոր ազգային եւ հոգեմտաւոր ու եկեղեցին ժողովուրդին
մօտեցնելու առաքելութիւնը: Ան անդրադարձաւ վերջին մէկ
տարուան Առաջնորդին ու Առաջնորդարանին տարած բազմաբնոյթ
աշխատանքներուն եւ ապագայի ծրագիրներուն: Տիկին Լօրա
Արթինեան պաստառի վրայ ցուցադրեց Առաջնորդարանի եւ այնտեղ
տեղի ունեցած ձեռնարկներու մասին փունջ մը նկարներ, որոնք
տպաւորեցին ներկաները: Դիւանատան կողմէ պատրաստուած յատուկ նկարազարդ գրքոյկը բաժնուեցաւ
ներկաներուն: Աւարտին խօսք առաւ Սրբազան Հայրը եւ իր օրհնութիւնը տուաւ բոլորին, ան բացատրեց թէ
առաքելութիւններ յաջողցնելու համար Առաջնորդարանը պէտք ունի իսկական բարեկամներու, ինչպէս այս
հաւաքը: Սրբազան Հայրը իր շնորհակալութիւնը յայտնեց Տիկնանց յանձնախումբին եւ բոլոր անոնց, որոնք
յաջողցուցին այս հաւաքը: Սրբազան Հօր Պահպանիչով փակուեցաւ ձեռնարկը:

Բշ 11 Նոյեմբեր – Ընկերակցութեամբ Արժանապատիւ Տէր Աւետիս Քահանայ
Համբարձումեանի, Սրբազան Հայրը ներկայ եղաւ Remembrance Dayի հանդիսութեան Մարթին Փլէյսի հրապարակին վրայ, գլխաւորութեամբ Նահանգապետուհի
Գլատիս Պէրէճիքլեանի: Սրբազան Հայրն ու Տէր Հայրը, յանուն Հայ համայնքին,
ծաղկեպսակ զետեղեցին յուշակոթողին առջեւ: Նահանգապետուհին իր
շնորհակալութիւնը յայտնեց Սրբազան Հօր եւ Տէր Հօր իրենց մասնակցութեան
համար:
Բշ 11 Նոյեմբեր – Երեկոյեան, Սրբազան Հայրը
նախագահեց Հայաստան
Համահայկական
Հիմնադրամի
Աւստրալիոյ
Մասնաճիւղի
ժողովին: Եղան վերջին կարգադրութիւնները
22 Նոյեմբերին տեղի ունենալիք Սեւակ
Ամրոյեանի համերգին համար:
Եշ 21 Նոյեմբեր – Ընկերակցութեամբ Տէր եւ Տիկին Հայկ եւ Վարդուհի
Լէփէճեանի, սիրուած հայրենի երգիչ Սեւակ Ամրոյեան կարճ այցելութիւն մը
տուաւ Առաջնորդարան, ուր զինք ընդունեցին Սրբազան Հայրը, Արժ Տէր
Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանը եւ Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան:
Սրբազան Հայրը տուաւ իր օրհնութիւնը եւ յաջողութիւն մաղթեց երիտասարդ
անուանի երգիչին իր երկու համերգներուն, Սիտնի՝ ամսուն 22ին եւ Մելպուրն՝
23ին: Երգիչը այցելեց նաեւ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցի:
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Եշ 21 Նոյեմբեր – Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան մասնակցեցաւ NSW Ecumenical Խորհուրդի
հերթական ժողովին Հայ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչի եւ Խորհուրդին վարչականի հանգամանքով: Արծարծուեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման հարցը, որուն անգամ մը եւս
դրական կեցուածք ցուցաբերեց Խորհուրդը: Ի միջի այլ հարցերու եւ առաջարկովը Խորհուրդի
Մարդկային Իրաւանց Պաշտպանութեան յանձնախումբին, արծարծուեցաւ նաեւ Աւստրալիոյ
մէջ զարգացող ոչ չափահաս կիներու մաքսանենգութեան «վաճառման» հարցերը, որոնց ի
նպաստ աշխատանքներուն մասին գործնական առաջարկներ կատարեց մեր ներկայացուցիչը: Խորհուրդը
այլազան աշխատանքներ կը տանի համաքրիստոնէական նպատակներ իրագործելու եւ համերաշխութիւն
ստեղծելու զանազան կրօններու միջեւ: Շնորհիւ Ընդհանուր Քարտուղար Շնուտա Մանսուր Քահանային ծաւալած
անսակարկ աշխատանքին, Էքիւմէնիք այս խորհուրդը մեծ ծրագիրներ ի գործ կը դնէ ի նպաստ Աւստրալական մեծ
ընտանիքին:
Եշ 21 Նոյեմբեր – Community Migrant Resource Centre (CMRC)ը կազմակերպած էր զօրակցութեան երեկոյ մը
յատկապէս Սուրիայէն նոր գաղթած Հայ ընտանիքներուն, անոնց բարի գալուստ մաղթելու եւ աջակցութիւն
ցուցաբերելու անոնց :
Հաւաքը տեղի ունեցաւ Իսթուուտի մէջ: Հանդիսավարութիւնը կատարեց Օրիորդ Նանոր Մուրատեան,
արտասանուած խօսքերը անգլերէնի կամ հայերէնի թարգմանեց Տիկին Գոհար Գարատանեան: Սարգիս Չուլճեան
եւ Աւօ Պաղտոյեան (օրկ), Մեղրի Ունճեան(Քանոն) եւ Սերլի Ունճեան (ջութակ) խանդավառեցին մթնոլորտը
հայկական եւ այլ երաժշտական կտորներով: Մարինէ Անուշեան ցուցադրեց իր արուեստի գեղեցիկ կտորները,
նկարներ, որոնք կը վերաբերէին սեւ յիշատակներու եւ պայծառ ապագայի: Ներկաները վառեցին մոմեր ի յիշատակ
իրենց հանգուցեալ հարազատներուն եւ աղօթք բարձրացուցին բոլոր անոնց համար, որոնք հազարաւոր մղոններ
անդին տակաւին ենթակայ են տարբեր տառապանքներու: Ապա տեղի ունեցաւ ծաղիկներու զետեղում, որպէս
արտայայտութիւն խաղաղութեան եւ յոյսի:

Հրամցուեցան Հայկական համադամ ճաշեր 100ի հասնող ներկաներուն պատրաստուած Խաչիկ Գլըճեանի կողմէ:
Քրիսի Իանսըն, տնօրէնուհին CMRCի, շնորհակալութիւն յայտնեց Սրբազան Հօր, Նշան Պասմաճեանին, Զեփիւռ
Մուրատեանին, լուսանկարիչ Րաֆֆի Էյլէճեանին, Գոհար Գարատանեանին, Նանոր Մուրատեանին, Սօնա
Արթինեանին, իրենց ցուցաբերած գործնական աջակցութեան համար:
Հաւաքի աւարտին Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան Տիկին Իանսընին փոխանցեց Սրբազան Հօր ողջոյններն ու
օրհնութիւնը եւ յաջողութիւն մաղթեց իր տնօրինած մարդասիրական ընկերակցութեան խիստ կարեւոր
աշխատանքներուն:
Յաւելեալ մանրամասնութիւններու համար կարելի է այցելել www.cmrc.com.au կայքէջը, ուր կարելի պիտի ըլլայ
գտնել բացատրութիւն տարուած եւ տարուելիք աշխատանքներուն մասին:
Ուրբ 22 Նոյեմբեր – Բազմահարիւր ներկաներու մասնակցութեամբ եւ հովանաւորութեամբ Սրբազան
Հօր, տեղի ունեցաւ Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի Աւստրալիոյ մասնաճիւղի տարեկան
դրամահաւաքի ձեռնարկը, Իսթուուտի Լիկս Քլապի մէջ: Այս տարի Հիմնադրամը Հայաստանէն
հրաւիրած էր անզուգական երգիչ Սեւակ Ամրոյեանը: Հանդիսավարութիւնը կատարեց Պարոն Հայկ
Լէփէճեան: Առաջին բաժինին մէջ Սեւակ Ամրոյեան ելոյթ ունեցաւ 8 աշուղական եւ ժողովրդային իսկ
երկրորդ բաժնին մէջ 9 ժողովրդային եւ հայրենասիրական երգերով: Ամրոյեան, սիրուած երգչուհի Մաշա
Մնջոյեանի հետ կատարեց զուգերգ մը՝ Հոռովելը որ որոտնդոստ ծափեր խլեց հանդիսականներէն: Հանդիսավարի
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կողմէ գնահատանքի արժանացան տասնեակ տարիներու Հիմնադրամի զօրաւիգ Տիարք Զօհրապ եւ Հրաչ Գըվըրեան եղբայրները եւ
Պարոն Թորոս Պօղոսեանը:՝Խօսք առաւ Սրբազան հայրը: Ան
դրուատեց Աւստրալահայ միասնական եւ համերաշխ Ընտանիքը որ
տասնեակ տարիներէ ի վեր նեցուկ կը կանգնի Հիմնադրամին: Այս
օգնութիւնները մեծ ոգեւորութիւն կը ստեղծեն Հայրենիքի մէջ:
Սրբազան Հայրը ակնարկեց այն իրողութեան, որ Հայաստանը կը
պարպուի հայութենէ, ուստի մեր իւրաքանչիւր լուման օգտակար կը
հանդիսնայ մեր ժողովուրդի կեանքի բարօրութեան եւ կ'արգելակէ
հողն ու հայրենի տունը լքելն ու անկէ հեռանալը: Սրբազան Հայրը
շնորհակալութիւն յայտնեց կազմակերպիչ յանձնախումբին իր
տարած լաւ աշխատանքին համար ինչպէս նաեւ երգիչ Սեւակ
Ամրոյեանին, որ ի դիմաց չնչին գումարի յօժարակամ եկած էր
խնադավառելու մեզ այդպիսով իր մասնակցութիւնը բերելու վեհ
նպատակ հետապնդող այս ձեռնարկին: Սրբազան Հայրը իր խօսքը եզրափակեց ըսելով « եթէ կռուիլ գիտենք,
յաղթել ալ գիտենք, երբ միասին ենք ամէն տեսակի թշնամի կրնանք զգետնել»: Պարոն Լէփէճեան ներկայացուց
հակիրճ նիւթական տեղեկագիր մը որ պիտի ուղարկուի բոլոր նուիրատուներուն: Սեւակ Ամրոյեան յաջորդ
առաւօտ մեկնեցաւ Մելպուրն այնտեղ ելոյթ ունենալու համար եւ 24 Նոյեմբերին՝ Երեւան: Փարոսի խմբագրութիւնը
կը շնորհաւորէ այս յաջող ձեռնարկը կազմակերպողները: Սեւակ եւ իր նման հայ երգը մեկնաբանողներու
ներկայութիւնը խիստ կարեւոր է մեր գաղութին համար: Յուսով ենք որ յետագային աւելի մեծ տարողութիւն եւ
պատշաճութիւն ունեցող սրահներու մէջ կարելի պիտի ըլլայ վայելել Ամրոյաններու մակարդակով
արուեսատագէտներու Հայաբոյր երգն ու երաժշտութիւնը:
Կիր 24 Նոյեմբեր – Յաւարտ Սուրբ Պատարագի, Սրբազան Հայրը նախագահեց
բացման հանդիսութեան ցայտաղբիւրին կառուցուած ի յիշատակ Սուրբ
Յարութիւն եկեղեցւոյ ծառայած տիկիններու եւ վաղամեռիկ Սեզա Գարակէօզեանի: Սեզան ժրաջան եւ նուիրուած աշխատող անդամ էր եկեղեցւոյ իր
պատանեկութենէն մինչեւ մահէն մի քանի ամիս առաջ: «Որո՞ւն մտքէն կ'անցնէր
որ անցեալ տարուան Քերմէսին մղիչ ուժը հանդիսացող Սեզային մահուան
քառասունքը պիտի յիշատակէինք այս տարուան Քէրմէսին օրը» ըսաւ Սրբազան
Հայրը: « Գնահատելի է Արժ Տէր Աւետիս Քահանային եւ Ծխական Խորհուրդին
այս քայլը ձօնելու այս աղբիւրը Սեզային: Այս միջոցաւ մենք կը կարողանանք
մեր յարգանքի տուրքը տալ բոլոր այն կանանց, որոնք Աստուծոյ փառքին համար
մասնակից դարձան Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ վաթսունամեայ գործունէութեան» եզրափակեց Սրբազան Հայրը, հաստատելէ ետք այն իրողութիւնը որ
եկեղեցին միացեալ մարմին մըն է կազմուած հոգեւոր եւ աշխարհիկ դասերով,
որոնց միացեալ ջանքերով է որ ան կը կառուցուի եւ յառաջընթաց կ'արձանագրէ:
Ցայտաղբիւրը կը խորհրդանշէ կենսատու ջուրը, որու միջոցաւ կը գոյատեւենք
ֆիզիքապէս թէ հոգեպէս: Հետեւեալ արձանագրութիւնը կը կարդանք Ցայտաղբիւրին վրայ. Ի յիշատակ Սեզա

Գարակէոզեանի եւ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ ծառայասէր տիկնանց:
Կիր 24 Նոյեմբեր – Ցայտաղբիւրի պաշտօնական բացումէն անմիջապէս ետք Սրբազան հայրը եւ քահանայից դասը,
թեմական խորհուրդի անդամները ուղղուեցան Քերմէսի վայրը, ուր Սրբազան Հայրը կատարեց պաշտօնական
բացումը: Քէրմէսը կազմակերպուած էր Եկեղեցւոյ օժանդակ մարմնին կողմէ: Ան կը միտի տարին անգամ մը
եկեղեցւոյ շուրջ եւ յօգուտ մեր հաւատքի զօրացման համախմբելու մեր գաղութի հայութիւնը հայ երգի, պարի,
մշակութային ներկայացումներու եւ հայկական խոհանոցին միջոցաւ: Ձեռնարկին իրենց մասնակցութիւնը բերին
նաեւ Ուիլուպիի քաղաքապետարանի խորհրդականներէն Ճուտիթ Րութֆորտ, Ուէնտի Նորթըն եւ Պրէնտըն Զու:
Տիկին Սեդա Քէօշկէրեան բարի գալուստ մաղթեց ներկաներուն, բացատրեց Քէրմէսի նպատակները, ջերմացուց
յիշատակը Սեզային, որուն յիշատակին 7 աղաւնիներ թռցուցին Սեզայի ամուսինը, զաւակը, քոյրերը եւ Ծխական
Խորհուրդի անդամներ:
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Ապա ի գործ դրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր
Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ Վարժարանի, ՀԲԸՄ Ալեքսանտր
վարժարանի, Համազգայինի Գօլստըն Ճեմարանի, Թարգմանչաց, Թումանեան, Սերոբ Փափազեան ու Հայ Կաթողիկէ
Լոյս վարժարանի աշակերտներու ինչպէս նաեւ Նոր Սերունդ,
Թամզարա, Սիտնի Պարի Անսամպլի եւ Նայիրի պարախումբերու կողմէ: Մթնոլորտը Հայ երգով հարստացուցին
սիրուած երգիչ Րաֆֆի Ատուրեան եւ երգչուհի՝ Մաշա
Մնջոյեան: Քէրմէսի յանձնախումբը տեղ տուած էր նաեւ Հայ
գիրքին եւ Հայաստանէն ներածուած զանազան ուտեստեղէններու, որոնք վաճառուեցան օրուան ընթացքին:
Կիր 24 Նոյեմբեր – Դիւանապետ
Նշան Պասմաճեան, ներկայացնելով Հայ Առաքելական Եկեղեցին, առաւօտեան ժամը 11ին ներկայ գտնուեցաւ
պատմաբան եւ ցեղասպանագէտ Փրոֆէսըր Քոլին Թաթցի յուղարկաւորութեան, որ
տեղի ունեցաւ Մաքուարի Փարք գերեզմանատան մէջ ի ներկայութեան 300ի հասնող
ակադեմականներու, բարեկամներու եւ ընտանիքի անդամներու: Ներկայ էին Հայ
Դատի յանձնախումբի ներկայացուցիչներ, անհատ Հայեր եւ Թեմական խորհուրդի փոխ
ատենապետ Պրն Ստեփան Գրգեաշարեան: Փրոֆէսըրը մեծ յարգանք կը վայելէ
Աւստրալահայութեան եւ ընդհանրապէս համայն Հայութեան մօտ, որպէս Հայոց
Ցեղասպանութիւնը ուսումնասիրող պատմաբան: Ան յաճախ խօսած է մեր ոգեկոչման
հանդիսութեանց բեմերէն եւ եղած ջատագովը Աւստրալիոյ Կառավարութեան կողմէ
Ցեղասպանութեան ճանաչման: Ան հիմնադիր տնօրէնն էր Institute for Holocaust and
Genocide Studies հաստատութեան: Հեղինակ էր բազմաթիւ պատմական եւ մարդկային իրաւանց վերաբերող
ուսումնասիրութիւններու եւ 27 գիրքերու: Երեկոյեան, ըստ հրէական սովորութեան, տեղի ունեցաւ յիշատակի
երեկոյ Չացուուտի Էմանուէլ Սինակոկին մէջ: Դիւանապետը հանգուցեալին տիկնոջ, զաւակներուն եւ թոռներուն
փոխանցեց Սրբազան Հօր եւ Հայ եկեղեցական դասին ցաւակցութիւնները: Մտերմիկ խօսակցութեան ընթացքին
Տիկին Թաթց ափսոսանք յայտնեց որ Քոլին Թաթց իր աչքերը փակեց նախ քան իր երազը իրականանալը, որն էր
Աւստրալիոյ, հրէական պետութեան եւ Թուրքիոյ կողմէ Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումը: Ան վստահ էր որ
այդ օր մը պիտի իրականանար եւ ատոր ի տես իր սիրելի ամուսինին հոգին երկնքէն պիտի հրճուէր:
Եշ 28 Նոյեմբեր – Ընկերակցութեամբ Վերապատուելի Յակոբ Սարգիսեանի եւ Տիար Կարօ Սողոմոնեանի, Թորոնթոյի Հայ Աւետ Եկեղեցւոյ
հոգեւոր հովիւ Վերապատուելի Եսայի Սարմազեան այցելեց Առաջնորդարան: Հիւրերը ընդունուեցան Սրբազան Հօր եւ Դիւանապետ Նշան
Պասմաճեանի կողմէ: Վերապատուելին ծառայած է Քեսապի, Հալէպի,
Պէյրութի եւ Թորոնթոյի մէջ եւ ունեցած է ազգային հոգեւոր բեղուն
գործունէութիւն: Վերապատուելին անձնական հիւրն էր Տէր եւ Տիկին
Կարօ եւ Արաքսի Սողոմոնեաններու եւ այցը կը զուգադիպէր Աւետարանական եկեղեցւոյ տարեկան համագումարին, որուն գլխաւոր
բանախօսը հանդիսացաւ ան: Երկու վերապատուելիներն ու Սրբազան
Հայրը ունեցան մտերմիկ եւ բարեկամական զրոյց գաղութային իրենց
փորձառութեանց մասին:
Ուրբ 29 Նոյեմբեր – Հովանաւորութեամբ Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արք Նաճարեանի եւ կազմակերպութեամբ
Ազգային Առաջնորդարանին, Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ Յուշ Երեկոյ նուիրուած երանաշնորհ
ՆՍՕՏՏ Վազգէն Ա եւ Գարեգին Ա Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսներու վախճանման 25րդ եւ 20րդ տարելիցին:
Սրբազան Հօր Տէրունական Աղօթքէն ետք հանդիսավար Նշան Պասմաճեան կատարեց բացման խօսքը եւ
ներկայացուց օրուան երեք բանախօսները: Հարիւրի հասնող հանդիսականներու շարքին էին Կաթողիկէ
համայնքապետ Գերյարգելի Բարսեղ ԾՎ Սուսանեան, Հայ Աւետ եկեղեցւոյ հոգեւոր հայրեր՝ Վերապատուելի
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Եսայի Սարմազեան (Թորոնթոյէն), Վեր Յակոբ Սարգիսեան եւ Վեր Գրիգոր
Եումուշաքեան ինչպէս նաեւ Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ հոգեւոր հայրեր՝
Արժ Տէր Նորայր Աւագ Քահանայ Բաթանեան, Արժ Տէր Պարթեւ Քահանայ
Գարագաշեան, Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան, Թեմական եւ
Ծխական Խորհուրդներու ներկայացուցիչներ, ի միջի այլ Հայկական
միութեանց՝ Հայկական երեք կուսակցութիւններու, ՀՕՄի, ՀՄԸՄի եւ ՀԲԸՄի ու
Համազգայինի եւ անոնց հովանիներուն տակ
գործող վարժարաններու ներկայացուցիչներ:
Երկու բանախօսներ, յանձինս Հոգեշնորհ Տէր
Երեմիա Վարդապետ Աբգարեանի եւ Տիկին
Արեւիկ
Պարսումեանի
ներկայացուցին
Վազգէն Վեհափառի կեանքն ու հոգեմտաւոր
գործունէութիւնը իսկ Տիկին Արփի Դաւիթեան
կարդաց Տիկին Անի Տէր Արթինեանի
պատրաստուած խօսքը Գարեգին Ա.ի լիառատ գործունէութեան մասին: Յայտնենք որ
Տիկին Անի Տէր Արթինեանի մօր անակնկալ հիւանդանոց փոխադրուելուն
պատճառաւ ան չկարողացաւ անձամբ ներկայ ըլլալ եւ ներկայացնել իր նիւթը:
Փարոսի խմբագրութիւնը բարի ապաքինում
կը մաղթէ Տիկին Անիին մօրը: Այս թիւին մէջ
կը հրապարակենք երեք դասախօսութիւնները: Դասախօսութեանց աւարտին Վերապատուելի Սարմազեան եւ Եումուշաքեան, Տիարք Քայլար Միքայէլեան,
Վահէ Արթինեան, Սարգիս Մանուկեան եւ Նշան Պասմաճեան պատմեցին
իրենց յուշերէն երջանկայիշատակ վեհափառ հայրապետներուն առնչուած:
Եզրափակիչ խօսքը կատարեց Սրբազան Հայրը, անդրադառնալով
իւրաքանչիւր Հայրապետի առանձնայատկութիւններուն, կատարելով նաեւ
վերլուծումներ իրենց ապրած շրջաններուն եւ շրջանակներուն մասին:
Սրբազան Հայրը մօտէն գործակցած ըլլալով երկու Վեհափառներուն հետ
պատմեց նաեւ յուշ պատառիկներ: Հանդիսութիւնը փակուեցաւ Պահպանիչով, որմէ ետք ներկաները Էտկարեան սրահին մէջ հրաւիրուեցան
թէյասեղանի պատրաստուած Առաջնորդարանի եւ Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ
Տիկնանց յանձնախումբերուն կողմէ: Սրահին մէջ ցուցադրուեցան Վեհափառներուն նկարները իրենց զանազան
այցելութեանց ու գործունէութեանց մասին: Ցուցադրուած առարկաները մաս կը կազմեն Սիտնիաբնակ Տիար
Միհրան Քէսիկպաշեանի անձնական հաւաքածոյին: Վաճառուեցան նաեւ Գարեգին Ա.ի հեղինակած գիրքերէն՝
Հայերէն եւ Անգլերէն: Ներկաները շարունակեցին իրենց զրոյցը եւ յաւելեալ վկայութիւններով թարմացուցին
յիշատակը երջանկայիշատակ զոյգ կաթողիկոսներուն:

Շբ 30 Նոյեմբեր – Սրբազան Հայրը, ընկերակցութեամբ Արժ Տէր Պարթեւ Քահանայ Գարագաշեանի, մեկնեցաւ Փըրթ
Կիրակի 1 Դեկտեմբերին Պատարագ մատուցանելու եւ հանդիպելու Փըրթի մեր հաւատացեալ ժողովուրդին: Այս
մասին տեսնել Դեկտեմբեր ամսուան Փարոսը:
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Շբ 30 Նոյեմբեր - Ընդառաջելով Աւստրալիոյ Հայ Դատի
Յանձնախումբի
հրաւէրին
Թեմական
Խորհուրդի
ատենապետ Պրն Սարգիս Տէր Պետրոսեան ներկայացուց
Սրբազան Հայրը Դրամահաւաքի աւանդական ճաշկերոյթին, որ տեղի ունեցաւ Սիտնիի Հիլթըն պանդոկի
հանդիսասրահին մէջ: Մէկ վայրկեան յոտնկայս լռութեամբ
յարգուեցաւ յիշատակը 2019ի երկու կորուստներուն՝
Պատմագէտ Վահագն Տարեանի եւ Փրոֆ Քոլին Թաթցի:
Օրուան բանախօսն էր նահանգապետուհի Գլատիս
Պէրէճիքլեան, որ 25 տարի առաջ եղած է Հայ Դատի
Յանձնախումբի գործունեայ անդամուհի եւ որ պարգեւատրուեցաւ Ազատութեան Շքանշանով: 300ի շուրջ
ներկաներուն շարքին էին բաւական թիւով քաղաքական
անձնաւորութիւններ եւ բարձրաստիճան պետական պաշտօնատարներ, Հայ յարանուանութեանց ներկայա-ցուցիչ
հոգեւորականներ, հայկական կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ: Հանդիսութեան ներկայ էին նաեւ
Թեմական Խորհուրդի փոխ ատենապետ Պրն Ստեփան Գրգեաշարեան եւ դիւանապետ՝ Նշան Պասմաճեան:
Հանդիսավարութիւնը յաջող կերպով կատարեց աւստրալացի հանրածանօթ լրագրող Ճոն Մանկոս: Ներկայացուեցաւ Յանձնախումբին միամեայ գործունէութեան ամփոփ տեղեկագիր, ուր աչքի կը զարնէր Յանձնախումբին
տուած կարեւորութիւնը երիտասարդութեան, որուն ցայտուն օրինակներէն մէկն էր 14ամեայ Արեգ Գրիգորեանի
պատրաստած վաւերագրական ժապաւէնը որպէս ջատագով Հայ Դատի աշխատանքներուն: Հանդիսութեան
ընթացքին հաւաքուեցաւ մօտ 146000 Տոլար: Ծագումով Հայ Խորհրդարանի անդամ Թիմ Ուիլսըն եւ հանրածանօթ
րատիօհաղորդավար Ալան Ճոնզ պարգեւատրուեցան Բարեկամութեան Շքանշանով: Երեկոն խանդավառեց
սիրուած երգչուհի Մաշա Մնջոյեան ընկերակցութեամբ տաղանդաւոր կիթարիստ Սագօ Տէյիրմէնճեանի:
Շբ 30 Նոյեմբեր – Դիւանապետը մասնակցեցաւ NSW Ecumenical Councilի կազմակերպած միջ կրօնական հաւաքին,
որ տեղի ունեցաւ Քէլլիվիլի Ղպտիներու եկեղեցւոյ մէջ: Այս հաւաքները, որ պարբերաբար տեղի կ'ունենան
տարբեր կրօններու սրբատեղիներու մէջ, կը միտին ծանօթացնելու խնդրոյ առարկայ դաւանանքը այցելուներուն:
Ներկայ էին Հինտու, Սիխ, Հրեայ եւ զանազան Քրիստոնէական եկեղեցիներու ներկայացուցիչներ: Եկեղեցւոյ հովիւ
Ճոշուա ղպտի քահանան լայն ծանօթութիւն տուաւ ղպտի եկեղեցւոյ, անոր ծագումին եւ իր հովուած եկեղեցւոյ
մասին: Ներկաները տասնեակ հարցումներ հարցուցին, որոնց համբերութեամբ եւ սպառիչ բացատրութիւն տուաւ
քահանան: Ան յաճախ զուգահեռներ գծեց Հայ Առաքելական եւ Ղպտի եկեղեցիներու դաւանանքներուն միջեւ,
որոնց շատ քիչեր ծանօթ էին: Հաւաքէն ետք Ճոշուա քահանան զուտ եգիպտական կերակուրներով ընթրիք
հրամցուց 30ի մօտ հիւրերուն:
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Վազգէն Ա Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս
Դասախօսութիւն տրուած Հոգեշնորհ Տէր
Երեմիա Վարդապետ Աբգարեանի կողմէ
29 Նոյ 2019 Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցի – Չացուուտ

Հուշ երեկոյի շրջանակներում առիթ ունենք խոսելու Երանաշնորհ Վազգեն Ա Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի
մասին, որի նվիրական կերպարն այսօր էլ շատերիս հուշերի մեջ է:
Հայ ժողովրդի մեծագույն հովվապետերի՝ Գրիգոր Լուսավորչի, Ներսես Մեծի, Սահակ Պարթևի, Հովհան
Օձնեցու, Ներսես Աշտարակեցու, Խրիմյան Հայրիկի և այլոց պես Վազգեն Վեհափառը ևս խիզախորեն ընդունեց
«անհավատ ու աստվածամերժ ժամանակների նետած նենգ մարտահրավերները»: Նա այդ դժվարին օրերին որպես
քաջ հովիվ իր հոտին առաջնորդեց դեպի ճշմարիտ լույսը, միաժամանակ լծվեց Սուրբ Եկեղեցու, հայրենիքի և հայ
ժողովրդի առջև ծառացած բախտորոշ խնդիրների լուծմանը: Վեհափառ Հայրապետը, միշտ գտնվելով Ամենայն
հայոցի բարձրության վրա, իր իմաստուն և հավասարակշռված գործունեությամբ, անվրեպ ձեռնարկներով ու
ծանրակշիռ խոսքով կարողացավ Եկեղեցին ու իր հոտը հեռու պահել աղետալի փորձություններից եւ
անվերականգնելի կորուստներից։ Դրա համար պահանջվում էր, իհարկե, երկաթյա կամք, ծով համբերություն, խոր
իմաստություն ու հեռատեսություն՝ հատկանիշներ, որոնք նախախնամությունը, բարեբախտաբար, Վեհափառին
չէր զլացել։
Իր հայրապետութեան ողջ շրջանին Վազգեն Վեհափառը մշտապես վայելեց մեր ժողովրդի սերն ու
պատկառանքը։ Մարդիկ առանձնայատուկ սիրով էին սպասում նրա խոսքին և ուրախությամբ վայելում նրա
ներկայությունը։ Պատահական չէր այդ, քանի որ նրա խոսքը, միտքը և ողջ ծառայությունը լցված էր
առաքելահաստատ Սուրբ Եկեղեցու, Հայրենի երկրի և հավատավոր ժողովրդի հանդեպ անհուն սիրով։
Վազգեն Վեհափառը ոչ միայն աստվածընտրյալ հայրապետ էր, այլև խորաթափանց ու հեռատես
դիւանագետ, հմուտ հոգեբան, բարձրաճաշակ արվեստասեր, փիլիսոփա, գրականագետ: Սակայն ամենից առաջ
բացառիկ ուսուցիչ էր, որի դաստիարակչական հոգենորոգ խոհերն ու մտորումները, կոչերն ու հորդորները հույս
էին ներշնչում հայ քրիստոնյային, հարստացնում՝ հոգևոր և ազգային վեհ գաղափարներով, ինչպես նաև
առաջնորդում՝ առավել պատասխանատվությամբ ապրել իրենց աստվածապարգև կյանքը: Վստահ եմ, որ
երանաշնորհ Հայրապետի խոսքերի վերհիշումը նոր շունչ է հաղորդելու ամենքիս, մեր օրերի իրականության մեջ
կարևորելու և գնահատելու մեզ փոխանցված բոլոր սրբություններն ու նվիրական արժեքները, ինչպես նաև մեր
կյանքի մեջ որպես նոր այգաբաց այդ խոսքերից բխած պատգամը մղելու է լավատեսությամբ, հույսով և հավատով
ապրելու և գործելու: «զԱստուած փնտրելու ճամբին ես գտայ Ս. Էջմիածինը եւ իմ Հայրենիքը, եւ խոնարհուեցի
ճակատագրին առջեւ» բնութագրումն է այն եկեղեցանվեր ու հայրենանվեր գործունեության, որ տեսնում ենք
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի կենսագրության մեջ: Շնորհաշատ վեհափառը իր հովվապետական տարիների
կարևոր եկեղեցաշեն, հոգեշեն իրագործումները որպէս հաջողություններ կապում է ոչ թե իր անձին, այլ այն ուժին,
զոր ինքը ստացավ Ս. Էջմիածնի բազմադարյան սուրբ քարերեն: Եվ եթե նա արժանիք մը ունեցավ, այդ այն եղավ,
որ Վեհափառը իր հոգիով ու սրտով անձնատուր եղավ Սուրբ Էջմիածնին և Հայրենի հողին: Այսօր էլ իրապես
Վազգեն Վեհափառի ապրելու և արարելու փիլիսոփայությունն առանձնահատուկ է, իսկ կենսակերպը՝ ընդօրինակելի:
Վեհափառի մեծեգույն տեսիլքն էր, իր ժողովրդին տեսնել Արարատի շուրջ համախմբված, և իր հովվապետական այցելությունների ժամանակ մանուկներին, երիտասարդներին և երեցներին, գրեթե միշտ, խոսում էր
այդ երազային ցանկությունների մասին:« …Սիրելի երեխաներ դուք հայերեն կսովրիք Հայաստանի համար, այն

երազանքով, որ օր մը բոլոր հայերը աշխարհով մեկ պիտի հավաքվին Արարատի շուրջ, և մեր ազգը իր բոլոր
արդար իդեալներու իրականացման պիտի հասնի: Այս մաղթանքներով կօրհնեմ ձեզ և կցանկամ, որ դուք մարմնով
և հոգիով աճիք, զորանաք, զարգանաք և օր մը ըլլաք Հայաստանի զինվորներ: Զինվորներ բառը գործածեմ ոչ թե
զինվորականի իմաստով, այլ հավատարմորեն հայ ժողովրդին և Հայաստանին ծառայելու իմաստով»:
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Ազգային կյանքը առավել զորացնելու և այդ գաղափարի համար տարվող աշխատանքները արդյունավորելու
համար Վեհափառ հայրապետն իր քարոզներով մշտապես միասնական լինելու կոչ էր ուղղում իր հայորդիներին,
«…Հասել է ժամանակը ձեռք ձեռքի տալու, իրար զորավիգ կանգնելու, մեր ժողովրդի պայծառ ապագան կերտելու,

գալիք սերունդների կյանքը ապահով ուղու վրա դնելու և նոր դարերի համար ճանապարհներ բացելու: ՙ…Մենք
համայն մարդկության ապագայի համար օգտակար մի կյանք ապրելով, պետք է ապացուցենք աշխարհին՝ թե՛
չարակամներին և թե՛ բարեկամներին, որ անիրավ էր և սխալ այն դառը բաժակը, որը մենք ըմպեցինք Մեծ Եղեռնի
շրջանում…՚՚ » Վեհափառի իղձն էր և աղոթքը, որ համայն հայությունը սփյուռքում մնա մեկ և անբաժան իր
եկեղեցիով և Սուրբ Էջմիածնով, մեկ և անբաժան իր Մայր Հայրենիքի պայծառ պատկերով, մեկ և անբաժան
Սարդարապատի հաղթանակով, Ապրիլ 24-ով, մեկ և անբաժան սրբազան Արարատով, մեկ և անբաժան իր
երազանքով և տեսիլքո: Հավաքական ուժի արդյունաշատ հաջողությունների համար լուծումները նա տեսնում է
նաև հենց անհատի անմիջական և գործուն մասնակցությամբ, որի վերաբերյալ գրում է. « Անհատի գործերն են,

ազգային հավաքականության համար իմաստ ու խորհուրդ ստացող ստեղծագործ ճիգերն են, որ կը բնորոշեն
իրական, հոգեկան հայրենասիրությունը: Հայրենասեր ըլլալ, հայրենիքի հետ կապ ստեղծել՝ ըսել է այդ ազգայինհավաքական հոգեկան գծով կապված ըլլալ հայրենի աշխարհին, անոր կյանքին, սատարել անոր հոգեկան
ստեղծագործութեանց ու նվիրվիլ անոր ապագան և անմահությունը ապահովելու գաղափարին»:
Վազգեն Վեհափառի համար Հայ ծնվելը պատիվ էր, ապրելը՝ պայքար, իսկ մեռնելը՝ հաղթանակ: Ինչպես
նաև, ըստ նրա, Հայրենիք ստեղծելը հերոսություն է, հայրենիք շենացնելը` առաքինություն:
Նրա համար հայ ընտանիքը ամենակարևոր հաստատությունն էր հասարակության մեջ, որովհետև
բարոյական, հաստատուն և բանական ընտանիքը հիմքն է առողջ հայրենիքի: «…Կմաղթեմ, որ պահպանեք

ընտանեկան բարոյականը հայկական ավանդական հասկացողությամբ: Մեծցուցեք ձեր երեխաները և թոռները
հայաշունչ դաստիարակությամբ, Աստծո պատվիրաններով, որպեսզի անոնք չհեռանան հայկական
ոգեկանութենեն, զոհ չդառնան անկումի կամ վատասերումի հակումներին, ինչպես երբեմն կպատահի մեր օրերու
աշխարհի վրա»:
Արևմտյան բարքերի զուտ տեխնիկապես կրկնօրինակումն անընդունելի է, նաև այն պատճառով, որ հայ
ժողովուրդն իր հոգեմտավոր ամբողջ կարողությամբ ի վիճակի է ստեղծել, իսկ վերցնելու դեպքում էլ համադրել
սեփական ունեցածի հետ: Ավելի քան համոզիչ են Վազգեն Ա Կաթողիկոսի խնդրո առարկայի վերաբերյալ
պատմական փաստերը: Իսկ դրանք վկայում են, որ «Նախաքրիստոնեական շրջանին հայ ժողովուրդը կը գտնվեր

մշտական հարաբերությանց մեջ հելլեն ժողովուրդին հետ. Աթենքը միաժամանակ հոգևոր կեդրոնն էր
Հայաստանին»: Սակայն դրա հետ միաժամանակ ամրագրում է. « Հայ ժողովուրդը կը շարունակե պահել իր
քաղաքական անկախությունը, իր ավանդական հաստատությունները, իր սեփական զմայլելի լեզուն,
ժողովրդական, հավանաբար նաև գրական բանաստեղծությունը, իր օրենսդրությունը և այլն»:
Մեր օրերում էլ իր արդիականությունը չի կորցրել Վազգեն Ա Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի՝ Հայրենիքի
գաղափարով ապրելու բանաձևը՝ հասցեագրված օտար միջավայրում ապրող հայ երիտասարդներին: «Հայրենիքը

օրկանապես ազգի մը օրրան է, և դուն ու՛ր ալ ծնած ըլլաս, ու՛ր ալ ապրիս, ո՛ր պետության քաղաքացին իսկ ըլլաս,
քու օրկանական հայրենիքդ կմնա քու ցեղիդ, քու նախահայրերուդ հողը, հոգ չէ, թէ այդ հողին ո՛ր մասը ըլլա»:
Առավել քան հետաքրքիր է նրա բացատրությունը այդ մասին, թե նյութական հայրենիքը թափանցում է մարդու
հոգու մեջ, կազմում անջնջելի պատկեր ցեղի հոգու մեջ, որն էլ փոխանցվում է սերնդե-սերունդ: Նա խոսում է
նյութական հայրենիքի մասին՝ հաշվի առնելով այն փաստը, որ այսօր էլ հաճախ հայրենիքից դուրս մեծացած կամ
օտար մշակութային ազդեցության ներքո ձևավորված հայ երիտասարդի համար ինչ որ տեղ բարդ է պատկերացում
կազմել սեփական հայրենիքի մասին: Ահա այստեղ է, որ պետք է գիտակցել հոգու մեջ հայրենիքի կրումը կամ որ
մի փոքր արդի բառեր կիրառենք դա նույնն է, թե սկանավորել մարդու գիտակցության մեջ հայրենիքը:
Վազգեն կաթողիկոսի լուսավոր կերպարը հավերժ կմնա յուրաքանչյուր հայի բաբախող սրտում՝ որպես
եկեղեցաշինության, անձնվիրության եւ հաստատունության անանց խորհրդանիշ, իսկ Նրա մտքերի
դաստիարակչական ուժն ու հայրենասիրական շունչը դեռ երկար ժամանակ կփոխանցվի ապագա սերունդներին`
որպես ճշմարիտ ներշնչանքի աղբյուր:
Մենք` հայերս, անշարժ կանգնած մեր սրբազան հողի վրա, հավերժական Արարատի նայվածքի տակ,
ոգեշնչված մեր բազմադարյան պատմության հերոսական սխրանքների հիշատակով, հենված մեր հոգևոր ու
մշակութային անկորնչելի ժառանգությանց, հենված մեր վերաշինված արդի Հայաստանի` ապրող, շնչող
իրականությանը, ՊԵՏՔ Է ԱՊՐԵՆՔ ՈՒ ՊԻՏԻ ԱՊՐԵՆՔ:
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Վազգէն Ա Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս
Դասախօսութիւն տրուած
Տիկին Արեւիկ Պարսումեանի կողմէ
29 Նոյ 2019 Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցի – Չացուուտ

Հայ ժողովրդի պատմության մեջ 19-րդ դարի երկրորդ և 20-րդ դարի առաջին տասնամյակներն արձանագրեցին
արեւմտյան հատվածում իրականացված թուրքական հայաջինջ ու եղեռնագործ ժամանակներ, որոնց որպես
հետեւանք՝ մազապուրծ եղաձ հայերի աշխարհասփյուռ շառավիղներ, և որոնք օտար ափերում փորձեցին հառնել
փյունիկի պես, կերտել հայրենիքի նոր տեսլականը։
Հայերի ազատատենջ ոգին կործանելու քաղաքականությունը, ցավոք ի գործ դրվեցավ նաև Մայր
Հայաստանում՝ ստալինյան բիրտ շրջանում՝ ստանալով աքսորի, գաղափարական բռնությունների տեսք։
Հայաստանը երկփեղկված էր։ Նրան միավորողը վիշտն էր, պետականության կորուստը, ցավագին
անկումը։
Որքան էլ զարմանալի թվա, այս խառնակ ժամանակների մեջ ծնվեցին հարատևման հույս դարձած
անհատականություններ, որոնց շնորհիվ հայ ժողովուրդը, թեև կիսված հողով, ամբողջական մնաց իր
անպարտելիության հավատի մեջ։
Նման հուսաբեր ծնունդներից էր հեռավոր Ռումինիայի Բուխարեստ քաղաքում լույս աշխարհ եկած ԼևոնԿարապետ Պալճյանը, հետագայում՝ Ամենայն Հայոց Վազգեն Առաջինը։ Նա ժառանգն էր արյունոտ յաթաղանից
մազապուրծ եղած հայ ընտանիքի, որդին էր վշտակիր ժողովրդի, որը ծանր ժամանակներ էր հաղթահարում՝ իր
ապագայի վառ տեսիլքները սերունդներին կտակելով։ Վեհափառ Հայրապետի ծավալած բազմասպարեզ
գործունեության բոլոր ոլորտներում ևս ասելիքը միտված եղավ գալիք սերունդներին։
Որտեղից վերջապես ծագեց այս պայծառ աստղը հայ ժողովրդի երկնակամարում։
1908 թվականի սեպտեմբերի 20-ին, մայրաքաղաք Բուխարեստում, Աբրահամ և Սիրանույշ Պալճյանների
բարեպաշտ ընտանիքում, ծնվում է Լևոն-Կարապետ Պալճյանը: 1913 թվականին Պալճյանների ընտանիքը
այցելում է Կ.Պոլիս: Չորս տարեկան փոքրիկ Լևոն-Կարապետը հաճախում է Կետիկ-փաշայի ազգային
մանկապարտեզը: Լևոն-Կարապետի մայրը դառնում է իր զավակի առաջին ուսուցիչը: Լևոն-Կարապետն առաջին
անգամ հայերեն այբբենարանը հեգել է սկսում ուսուցչուհի մոր ծնկների առաջ‚ – գրում էր Վեհափառ Հայրապետի
կենսագիրը‚-երեխայի նախադպրոցական դաստիարակության գործում մեծ ազդեցություն է թողել՝ նրա սրտի‚
հոգու և մտքի վրա‚ իր հարազատ մայրը‚ որն իր զավակին փոխանցել է նաև հավատի սրբազան հուրը‚ մայրենի
լեզվի քաղցրությունն ու ճաշակը‚ Հայաստանյայց Եկեղեցու պաշտամունքը‚ ազգասիրութեան շունչն ու ոգին։
Սիրանույշ Պալճյանը եղել էր իր որդու խիստ քննադատը‚ ուղղելով նրա քայլերը դեպի մարդկային ըմբռնումի
ազնվագույն զգացումներ՝ սեր հանդեպ մարդկության‚ չխնայել ոչ մեկ ճիգ իր նմանը հասկանալու։
1914 թվականի գարնանը Լևոն-Կարապետն իր ծնողների հետ վերադառնում է Ռումինիա, ուր հաճախում է
տեղի հայկական մանկապարտեզը:
1916 թվականի ձմռանից, առաջին համաշխարհային պատերազմի մեջ Ռումինիայի մասնակցության
պատճառով տեղի հայության նկատմամբ սպասվող վտանգից դրդված Պալճյան ընտանիքը տեղափոխվում է
Օդեսա քաղաք, մինչև 1919թ․: Շատ դժվարին օրեր էին, հանապազորյա հացի խնդրով մտահոգ օրեր: Առաջին
համաշխարհային պատերազմի ավարտի առաջին իսկ շրջանում Պալճյան ընտանիքը վերադառնում է
Ռումինիա:Պատանի Լևոնն իր նախնական եւ միջնակարգ կրթությունն ստանում է Բուխարեստի հայկական,
ապա գերմանական վարժարաններում։
1928 թվականին Լևոն-Կարապետը ավարտում է միջնակարգի առևտրական ճյուղը, միաժամանակ
հաճախելով վարժարանին կից հայոց լեզվի և գրականության դասընթացներին:
1929 թվականից սկսյալ նա օգնական ուսուցչի և քարտուղարի պաշտոն է ստանձնում Բուխարեստի
հայկական վարժարանում՝ միաժամանակ շարունակելով իր ուսումը: 1931-36 թթ-ին Լևոն-Կարապետ Պալճյանն
ընդունվում է Բուխարեստի պետական համալսարան մասնագիտություն ընտրելով մանկավարժությունը, հոգե-
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բանությունն : «Ամեն առավոտ համալսարան գնալիս՝ որդիս համբուրում էր ինձ‚ ես էլ փոխադարձաբար
համբուրում էի նրան և օրհնանքի խոսքերով ճանապարհ դնում։ Հոգուս ձայնն էր‚ ասես‚ իմ կամքից անկախ‚ իմ
շրթունքներով աղոթք մրմնջում Ամենաբարձրյալին. իմ միակ աղոթքը‚ միակ խնդրանքը. «Աստվա՛ծ իմ‚
ամենակարող ու բարեգութ Արարիչ‚ անսպառ արա քո սերն իմ զավակի հանդեպ‚ պահիր-պահպանիր իմ
միամորիկին» ասվում է Տիրամայր Սիրանույշ Պալճյանի հուշերում։ Այս շրջանում նա աչքի է ընկնում որպես
Բուխարեստի հայ ուսանողների միության գործոն անդամներից մեկը։
1937 թվականին ավարտում է նաև համալսարանի գործնական մանկավարժություն բաժինը։ նա
մանկավարժ էր կոչմամբ, հետագայում, Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի գահին, նա չհրաժարվեց մանկավարժական
աշխատանքից։ Նրա ուսուցչական գործունեությունը ներկայացնելու մեջ եմ բերում մի հիշարժան դեպք,որը
պատմել է իր սաներից մեկը։
«Մի անգամ պարոն Պալճյանը բոլորին դասարանից դուրս է հրավիրել և հրահանգել մեկ առ մեկ մտնել
ներս։ Սկսել են ներս մտնել և գրավել իրենց տեղերը՝ այդպես էլ ոչինչ չհասկանալով։ Նկատել են,որ ինչ-որ
նշումներ է անում դասամատյանում‚ յուրաքանչյուրի անվան դիմաց‚ բայց դարձյալ չեն հասկացել եղելությունը։
Որոշ ժամանակ անց‚ դպրոցի դահլիճում տեղի ունեցած հանդիսավոր արարողությունից հետո հանկարծ ներս են
մտել տնօրինության ներկայացուցիչները և սկսել աշակերտներին փոքրիկ տուփերով նվերներ բաժանել։
Նվերները գործնական բնույթ են ունեցել‚ այսինքն՝ հագուստեղեն‚ կոշիկներ‚ գուլպաներ։ Շատ հետո և
բոլորովին պատահաբար իմացել են եղելությունը։ Պարզվել է‚ որ այն ժամանակ մեկ առ մեկ աշակերտներին ներս
թողնելով‚ պարոն Պալճյանը զննել է յուրաքանչյուրին‚ պարզելով, թե ում ինչ է հարկավոր‚ այդ մասին
համապատասխան գրությամբ դիմել է դպրոցի հոգաբարձությանը‚ սա էլ՝ Թեմական խորհրդին‚ և կարիքավոր
աշակերտներին համապատասխան օգնություն է ցույց տրվել։ Իսկ որպեսզի այդ օգնությունը նրանց համար
վիրավորական չլինի‚ այն տրվել է որպես տոնական նվեր...
Պարոն Պալճյանի այս «ստուգումները» կրկնվել են էլի մի քանի անգամ ։
1937-1942 թվականներին Լևոն Պալճյանը մտերմանում և սերտ կապեր է հաստատում Ռումինիայի
առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Հուսիկ արքեպսկ. Զոհրապյանի հետ՝ առավել սևեռելով իր հետաքրքրությունը դեպի Հայ
Եկեղեցին:
1942 թվականին, Հուսիկ արքեպսկ. Զոհրապյանի վախճանվելուց հետո, համայնքի կյանքում հայ
մշակոյթը ջատագովող երիտասարդը եւ համալսարանավարտ ուսուցիչը, ընտրվում է որպես արժանի հաջորդ:
Աստուծո կանչով և իր ժողովրդի ընտրությամբ, 1943 թվականի սեպտեմբերի 30-ին Լևոն-Կարապետ
Պալճյանն Աթենքում, ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա՝ վերանվանվելով Վազգեն՝ ստանալով նաև
վարդապետական աստիճան: Այսպիսով նա մեկ օրում բարձրանում է աշխարհական վիճակից՝
վարդապետության: Վազգեն վարդապետը, իր 40-քի խոկումի շրջանից ետք, նոյեմբերի 28-ին, Բուխարեստի ս.
Հրեշտակապետաց եկեղեցում իր անդրանիկ պատարագն է մատուցում:
Վազգեն վարդապետի առաջնորդական տարիների գլխավոր գործունեությունը քարոզչությունն ու
հովվությունն է եղել:
1948 թվականին ռումինահայ թեմի պատգամավորական ժողովը Վազգեն վարդապետին ընտրում է
առաջնորդ, ինչը Գևորգ Զ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը, մայիսի 23-ին, վավերացնում է իր հայրապետական
օրհնությամբ նրան շնորհելով ծայրագունության աստիճան: 1951 թվականի հուլիսի 8-ին Գևորգ Զ կաթողիկոսը,
ռումինահայ ազգային-եկեղեցական իշխանությունների խնդրանքին ընդառաջ, Վազգեն ծայրագույն վարդապետին
շնորհում է եպիսկոպոսական աստիճան:
1954 թվականին Գևորգ 6-րդ երջանկահիշատակ կաթողիկոսի թաղմանը Վազգեն սրբազանը գլխավորում
էր ռումինահայ թեմի պատգամավորներին:
1955 թվականի սեպտեմբերի 30-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում գումարված ազգային-եկեղեցական
ժողովին, Վազգեն եպիսկ. Պալճյանը ընտրվում է Ամենայն Հայոց 130-րդ Կաթողիկոսը: Իր խօսքերով ԶԱստուած
փնտռելու ճամբին ես գտայ Ս. Էջմիածինը եւ իմ Հայրենիքը, եւ խոնարհուեցի ճակատագրին առջեւ»
1955 թվականի հոկտեմբերի 2-ին, Մայր Տաճարում կատարվում է նորընտիր հայրապետի
կաթողիկոսական ձեռնադրությունն ու օծումը:Դեկտեմբերի 1-ին Վեհափառ Հայրապետը գրում է իր անդրանիկ
կոնդակը, որը նրա ապագա գործունեության խտացեալ ծրագիրն էր:
1956 թ-ի վեհափառ հոր հովվապետական այցելությունը նոր իրադարձություն էր սփյուռքահայության
կյանքում: Վեհափառի շնորհաբաշխ այցի նպատակն էր նաև մոտիկից ծանոթանալ սփյուռքահայության ազգայինեկեղեցական կյանքին՝ ամրապնդելով նրանց հավատքը սբ. Էջմիածնի հանդեպ: Հովվապետական այս այցելության
ընթացքում վեհափառն եղավ նաև Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսարանում՝ փորձելով խաղաղացնել կաթողիկոսական
ընտրության պատճառով եղած կրքերը սակայն չհաջողվեց, ինչ որ խոր վիշտ պատճառեց նրան իր գահակալութեան ողջ շրջանում:
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1957 թ-ին, շնորհիվ վեհափառ հոր ջանքերին, Մայր Աթոռին է վերադարձվում Ալեքսանդր Մանթաշյանի
միջոցներով կառուցված վեհարանի շենքը:
Նրան հաջողվում է գաղտնի կերպով Նախիջևանից Հայաստան
տեղափոխել ու փրկել որոշ խաչքարեր։
Վազգեն վեհափառի գործունեությանց մի զգալի մասն էլ նպատակաուղղված է եղել հնարավորինս
վերանորոգել սրբավայրերը: նորոգություններ են կատարվում մայրավանք Հռիփսիմյանց վանքում, ինչպես նաև
Շողակաթում, Օշականում, Տաթևում, Հաղարծինում, Հառիճում, Բջնիում, Խոր Վիրապում, Գեղարդում և այլուր:
Վերանորոգվում են նաև Եղեգնաձորի սբ. Խաչ վանքը, Երևանի սբ. Սարգիս, սբ. Հովհաննես, զորավոր սբ.
Աստվածածին եկեղեցիները, Գյումրիի սբ. Աստվածածին եկեղեցին:
1957 – 1959 թթ-ին վեհափառը վեց եպիսկոպոսական ձեռնադրություն է կատարում սփյուռքի թեմերի
համար:
1962 թվականին Վեհափառի նախաձեռնությամբ հայ եկեղեցին դառնում է Եկեղեցիների Համաշխարհային
Խորհրդի անդամ:
1965 թ-ին Վեհափառը հանդես է գալիս Հայոց ցեղասպանության զոհերի 50-րդ տարելիցին նվիրված
կոնդակով,որում աղոթքի պես երկինք է ուղարկում հետևյալ խոսքերը․<<Թող ապրի հավետ հայ ազգը համայն,
որպեսզի շատնա լույսը աշխարհի>>։
1970 թ-ին վեհափառը Հռոմում հանդիպում է Նորին Սրբություն Պողոս Զ Պապին: Մայիսի 12-ին երկու
քահանայապետերը «համատեղ հայտարարություն» են ստորագրում՝ նվիրված խաղաղության:
Վեհափառ հոր գահակալության շրջանում նոր թեմեր են կազմավորվում,
որով նկատելի է Նորին
Սրբության վերաբերմունքն ու սևեռուն ուշադրությունը աշխարհի տարբեր մասերում ձևավորվող նոր հայկական
համայնքների նկատմամբ: Այսպես 1958թ-ին հայրապետական կոնդակով կազմավորվում է Հնդկաստանի և
Ծայրագույն Արևելքի հայրապետական պատվիրակությունը, 1968 թ-ին՝ Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի թեմը,
1974-ին՝ Անգլիայի թեմը, 1984 թ-ին Վեհափառը կոնդակով ծանուցում է Կանադայի հայկական նոր թեմի բացումը,
նույն տարում կազմավորվում են նաև Արգենտինայի, Բրազիլիայի և Ուրուգվայի թեմերը։
Ականատեսները պատմում են որ երկրաշարժի օրերին Վեհափառը՝ պարզ մարդու պես բոլորի հետ
միասին, իր մասնակցությունն էր բերում բոլոր այն աշխատանքներին՝ որոնք ուղղված էին հսկայական բեռների
տեղափոխության, որպեսզի դրանք հասնեն իրենց հասցեատերերին` երկրաշարժից տուժած մեր հայրենակիցներին։
1989 թ-ին Արցախի խնդիրներով մտահոգ Վեհափառը հայրապետական կոնդակով համարձակորեն
վավերացնում և վերաբացում է Արցախի պատմական թեմը: 1991-ին բացվում է Ուկրանիայի թեմը: 1992 թ-ին՝
Գերմանիայի թեմը: Նույն տարում բացվում է նաև Շվեցարիայի թեմը:
Վեհափառն օժանդակում է ոչ միայն աշխարհով մեկ տարագրված հայերին, այլև օտարներին: 1986-ին
Չերնոբիլի ատոմակայանի աղետալի հետևանքները վերացնելու համար, այնուհետև 1987 թվականի Վրաստանում
եղած տարերային աղետից տուժածների համար Վեհափառ Հայրապետը օգնություն է տրամադրում:
Վազգեն Ա-ի հայրապետության տարիները, հակառակ սովետմիության ճնշիչ քաղաքականության, բեղուն
են եղել, ավելին, Նորին Վեհափառությունն իր ճկուն գործելակերպով կարողացավ պահել հայ եկեղեցին իր
բարձունքի վրա: Հատկանշական է նրա գործունեությունը միջեկեղեցական հարաբերություններում, բազմիցս
հանդիպումներն ու այցելությունները քույր եկեղեցիների առաջնորդներին, և իհարկե վեհափառ հոր չդադարող
հովվապետական այցելությունները, չխնայվող ջանքերը ջերմացնելու ոչ միայն Էջմիածին-Անթիլիաս
հարաբերությունները, այլև՝ արևելյան ուղղափառ եկեղեցիների ընտանիքի մյուս անդամների հետ:
Անխոնջ հայրապետը, լինելով Հայ Եկեղեցու առաջին դեմքը, այն աշխարհին ներկայացնելով իր բարձր
դիրքում, շարունակում էր մնալ իր պարզության մեջ՝ պարտաճանաչորեն դասավանդելով Հոգևոր ճեմարանի
սաներին: Նա ամեն տեղ էր. չնայած ժամանակի արգելքներին, մտահոգ էր եկեղեցու հոգեւոր վերելքով, Էջմիածին
ամսագրի և այլ հոգևոր գրականության հրատարակությամբ, իր խոսքն ու միտքը սևեռված էին եկեղեցու միության,
աշխարհի խաղաղության և քրիստոնեական սիրո վրա: Միջեկեղեցական կյանքից երբեք չբացակայելով
վեհափառը միշտ իր ժողովրդին հուզող հարցերի մեջ ևս կենտրոնում էր:
Հատկապես սովետմիության անկման շրջանում, երբ վատթարանում էր Հայաստանի տնտեսությունը,
անխոնջ հայրապետն իրեն չէր խնայում՝ օգնության միջոցներ հայթայթելով և մտահոգվելով իր հայրենակիցների
օրվա հացի խնդրով, իսկ Մայր Աթոռի սրահներում, տարբեր առիթներով պատմում էր դրվագներ իր մանկության
նեղ օրերից՝ գոտեպնդելով ժամանակի դժվարություններից ընկճվածներին: Այդպիսի առիթներից էր 1991
թվականի դեկտեմբերի 31-ի նոր տարվա գիշերը: Մտահոգ վեհափառն այդ գիշեր պատմում էր.
— Մենք 1916-ի ձմռանը հասանք Օդեսա: Խստաշունչ ձմեռ էր: «Սիբիրյան ձմեռ» ասում էր մայրս: Մի
փոքրիկ սենյակ ճարեցինք Օդեսայի ծայրամասերում: Մեկ բակ էր, և բակում փոքրիկ տնակներ կային՝ մեկ-մեկ
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հարկյա: Բնակիչների մեծ մասը ռուսներ էին: Նրանք բոլորն էլ չքավոր մարդիկ էին գրեթե: Մենք մեկ սենյակի մեջ
էինք, ո՛չ էլեկտրական լույս կար, ո՛չ ջեռուցում, բակում միայն աղբյուր կար և բոլորն օգտվում էին այդ ջրից:
Ավանդաբար Կաղանդի գիշերը, մեր կողմերում, ծնողներս ասում էին, որ սեղանի վրա գոնե յոթ տեսակ
կերակուր պետք է լինի: Մայրս ջանք էր թափում, որ յոթ տեսակ լինի, վերջապես յոթ տեսակ եղավ, հաշվելով ջուրը
և հացը և այն փոքրիկ թխվածքի նման բանը, որ ռուս դրացին տվել էր, գիտենալով, որ մենք չքավոր մարդիկ ենք:
Գիտեմ, որ մայրս լոբի էր խաշել, սպիտակ լոբի, սոխ կար սեղանի վրա, մի քանի ձու և մի քիչ էլ ընկույզ, մնացածն
էլ՝ հացը, ջուրը և այդ թխվածքը:Այդպիսի պայմաններում ուրեմն մենք անցկացրինք 1916 թ. Դեկտեմբերի 31-ը:
Իմ հիշողությունը, առաջին անգամ հրապարակավ հայտնեցի, խորհելով, որ ինչ-որ նմանություն կա այդ
Կաղանդի և այս Կաղանդի միջև: Ես ցավով պետք է նշեմ, որ այսօր Հայաստանում և Արցախում մեծ թվով հայեր
կան, որոնք յոթ տեսակ կերակուր չունեն իրենց սեղանի վրա: Բայց մենք այն ատեն ոչ ուրախացանք և ոչ էլ
տխրեցինք, «Փառք Աստուծո, — ասացինք,- որ այս էլ ունենք, ապահով հողի վրա նստած ենք, թուրքերը չկան, և
մենք կարողանում ենք խաղաղ մեր սեղանի շուրջ, ինչ որ կա ճաշակել»:
Ահավասիկ այս մխիթարությունը մենք հիմա էլ ունենք, ընդհանրապես, բայց պետք է հիշենք այս պահուն
ոչ միայն սեղանի յոթ տեսակ կերակուր չունեցողներին, այլ պետք է հիշենք նաև այն քաջամարտիկներին,
ֆիդայիներին, որոնք զենքն ուսին հենց այս պահուն պաշտպանում են մեր սահմանները և պաշտպանում են չքնաղ
երկիրը մեր Արցախը:
Ահա այս պայմաններում ապրում ենք մենք իբրև ժողովուրդ. չենք վհատվում, չենք հուսահատվում և
չպետք է հուսահատվենք:
Իր ժողովրդականությամբ եւ հեղինակությամբ, անկախության զարթոնքի փորձություններով լի տարիներին
նա հորդորներով շրջահայաց գործողությունների է կոչում իր հոտին, աջակցելով հայ փախստականներին,
գոտեպնդում Արցախի ազատամարտիկներին: Նրա հայրական օրհնությամբ կնքվեց Հայաստանի անկախության
հանրաքվեի վավերագիրը, նրա
օրհնությամբ իրենց առաքելությունը ստանձնեցին Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահը և խորհրդարանը: Վազգեն Ա. կաթողիկոսը 1988թ. փետրվարի 25-ին Արցախը
Հայաստանի հետ վերամիավորելու հարցով դիմեց ԽՍՀՄ նախագահ Մ.Գորբաչովին, Արցախյան շարժման
ընթացքում խորհրդային և միջազգային ատյաններում բարձրացնելով արցախահայության խնդիրը:
Հայ ժողովրդին ու հայոց եկեղեցուն մատուցած իր բազում ծառայությունների համար Վազգեն Ա
Կաթողիկոսը 1994թ. հունիսի 28-ին, առաջինը լինելով, ՀՀ նախագահի ձեռքից ստացավ Հայաստանի
Հանրապետության բարձրագույն պարգևը՝ «Հայաստանի ազգային հերոս» կոչումը: Նույն թվականի օգոստոսի 18ին ծերունազարդ Հայրապետը կնքեց իր մահկանացուն։
«Սէր ոչ երբէք անկանի» Այս նշանաբանով ապրեց ու գործեց վեհափառը՝ իր ժողովրդի սրտում մնալով սիրված
հայրապետ:
Մի ազգ չի’ ապրում իր նյութական բարիքներով, չի’ ապրում միայն իր մտքի և զգացումի արտահայտություններով, ինչպես են արվեստներն ու գրականությունը, չի’ ապրում միայն հանճարեղ անհատների
գործերով, այլ ապրում է պատվի ու զոհաբերության զգացումներով, իր «Մենք»-ի գիտակցությամբ ու
զոհաբերության ոգով, իր ազատ և հպարտ ապրելու կամքով, իր բարոյական նկարագրով»:
Նա այն երջանիկ կաթողիկոսներից էր, որն իր կյանքի մայրամուտին բախտ ունեցավ տեսնելու և օրհնելու
հայության վաղեմի երազանքների իրականացումը` Հայաստանի անկախության վերականգնումն ու Արցախյան
պատերազմում տարած հաղթանակը։
Վազգեն Առաջինն այն հոգևոր առաջնորդն է, որը կարողացավ բարձրացնել Հայ Առաքելական եկեղեցու
հեղինակությունը ոչ միայն Հայաստանում, այլև երկրի սահմաններից դուրս։ Հենց նա կարողացավ վերականգնել
խորհրդային տարիների ընթացքում կորսված հավատը։ Անկախության հռչակումից հետո նա դարձավ
հանրապետության առաջին ազգային հերոսը:
Նա այն երջանիկ կաթողիկոսներից էր, որն իր կյանքի մայրամուտին բախտ ունեցավ տեսնելու և օրհնելու
հայության վաղեմի երազանքների իրականացումը` Հայաստանի անկախության վերականգնումն ու Արցախյան
պատերազմում տարած հաղթանակը։Վեհափառ հայրապետը աշխարհից հեռացավ փառավորված հոգով, գնաց
ճախրելու երկնային արքայության մեջ՝ Լուսավորչի, Սահակի, Մեսրոպի, Ներսես Շնորհալու, Խրիմյան Հայրիկի
անմահ հոգիներին թեւանցուկ։
Վազգեն կաթողիկոսի լուսավոր կերպարը հավերժ կմնա յուրաքանչյուր հայի բաբախող սրտում՝ որպես
եկեղեցաշինության, անձնվիրության, հայրենասիրության եւ հաստատակամության անանց խորհրդանիշ, իսկ նրա
աղոթքները որպես պահապան հրեշտակներ մշտապես կհսկեն եւ կլուսավորեն մեր ուղին։

«Ես հոգևորական եմ դարձել իմ ժողովրդին ծառայելու համար. հայ ժողովրդից դուրս ես քրիստոնեություն
չեմ ճանաչում» ,-ահա նա է Վազգեն Առաջին մեծանուն հայը։
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Գարեգին Ա Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս
Դասախօսութիւն տրուած
Տիկին Անի Տէր Արթինեանի կողմէ
29 Նոյ 2019 Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցի – Չացուուտ

Քսան տարի առաջ խռովքի մատնուեցան Արարատի երկեղբայր գագաթները: Ամենայն Հայոց 131րդ
Հայրապետին վախճանման խռովայոյզ մահագուժը կսկիծի մատնեց աշխարհացրիւ Հայ ժողովուրդը:
Գարեգին Ա Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը ծնած էր Սուրիոյ Քեսապ հայկական գիւղին մէջ 27 Օգոստոս
1932ին, աւազանի անունով՝ Նշան: Ծննդավայրին մէջ ստանալէ ետք նախակրթարանի ուսում, 1944ին իր
երկնատուր շնորհքներով կ'ընդունուի սան Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքին: 1952ին
կ'աւարտէ եւ կը ձեռնադրուի կուսակրօն քահանայ վերանուանուելով Գարեգին Աբեղայ: 1955ին կը ստանայ
վարդապետական աստիճան պաշտպանելով «Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ աստուածաբանութիւնը ըստ Հայ
Շարականներուն» աւարտաճառը: Դպրեվանքին մէջ կը պաշտօնավարէ որպէս ուսուցիչ: Օրուան Վեհափաառ
Հայրապետը զինք կ'ուղարկէ Օքսֆորտի համալսարանաը՝ Անգլիա, ուրկէ կը վկայուի աւարտաճառի նիւթ
ունենալով
« Քաղկեդոնի Ժողովը եւ Հայ Եկեղեցին»: Մի քանի անգամ վարած է Դպրեվանքի տեսչութեան
պաշտօն: Եղած է Առաջնորդ Սպահանի եւ ԱՄՆի Արեւելեան թեմերուն: 1977ին կ'ընտրուի Աթոռակից Կաթողիկոս
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ իսկ 1983ին՝ Կաթողիկոս: Իր բազմահուն վաստակին շնորհիւ, 1995ին կ'ընտրուի Կաթողիկոս
Ամենայն Հայոց յաջորդելով Վազգէն Ա ին:
40 տարի Գարեգինեան լուսաշող կանթեղէն առկայծող ճառագայթները հանդիսացան սննդատու աւիշ Հայ
հոգիներուն: Անոր հայրապետական ոգեշունչ քարոզները Քրիստոսի ու Հայրենիքի սիրով խանդավառեցին Հայ
սրտերը: Վեհափառը Հայոց Պատմութեան, Հայ եկեղեցւոյ ոգիին, Հայ մշակութային արժէքներուն հարազատ
ըմբռնումն ու ապրումը ունեցող անձն էր: Ան ոչ միայն ծանօթ էր մեր ազգային արժէքներուն այլ նաեւ զանոնք
ծանօթացնողն էր Հայուն թէ օտարին: Իր ներաշխարհը լի էր ազգային ու միջազգային գոհարներով: Անոր խօսքին
հմայքը կ'առինքնէր զինք ունկնդրող զանգուածները: Վեհափառը շունչն էր Հայ եկեղեցւոյ, յոյսը Հայրենիք-Սփիւռք
միասնութեան: Իր ուսերուն վրայ առած էր եկեղեցւոյ ճամբով ազգը վերամիաւորելու սրբազան առաքելութիւնը:
Ան արեւն էր հայ անհատին եւ բարի, իմաստուն հայրիկը՝ բոլորին:
Կանուխ շիջեցաւ կայծկլտող Կանթեղը, անկէ առաջ պապանձած էր արդէն իր ահեղ ու հաղորդական
ձայնը...
Դժուար է վրձինի արագ հարումով ներկայացնել այս մեծութիւնը, որուն մէջ կը շողար վաւերական
անձնաւորութիւն մը, գրասէրը, գրագէտը, առաջնորդը, Հայերէնի հանճարեղ վարպետը եւ յատկապէս տիպար
հոգեւորականն ու դաստիարակը:
Գարեգին Աի անձին մէջ տիրականօրէն կ'արտացոլար սրբակենցաղ կրօնաւորը, մեծ աստուածաբանը:
Անոր մէջ արմատաւորուած էին Աստուածային կոչման բոլորանուէր ապրումները: Խիստ նախանձախնդիր էր
աստուածային, եկեղեցական պատուիրաններուն ու կարգերուն:
Խորապէս համոզուած էր որ նորանկախ Հայրենիքի քաղաքական անկախութեան անպայման պիտի
յաջորդէ Հայ ժողովուրդի հոգեւոր վերականգնումը:
Վեհափառի անձը անզուգական էր, որուն շնորհիւ ան դարձած էր ռահվիրան՝ աշխարհին ծանօթացնելու
համար Հայ ազգին անխախտ հաւատքը:
Գարեգին Վեհափառ Հայրապետը մեծցաւ Գարեգին Յովսէփեանց Կաթողիկոսի ու Շահան Պէրպէրեանի
շունչով: Իսկ իր ժամանակակից օրինակելի անձերն էին Երուսաղէմի Թորգոմ Պատրիարքը եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Զարեհ Կաթողիկոսը: Այստեղ կ'արժէ մէջբերել յուշ մը ուր կ'արտացոլայ իր ունեցած սէրը եւ յարգանքը հանդէպ
Գարեգին Յովսէփեանցի : « ձեռնադրիչ եպիսկոպոսը երբ դարձաւ ինծի եւ միւռոնի սրուակը ձեռքին «օրհնեցի օծցի

եւ սրբեսցի ճակատ «եւ միւռոնաթոյր բթամատը դնելով ճակտիս» Տէր Գարեգին քահանային» ըսաւ, սիրտս
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հրճուանքով խայտաց, որովհետեւ ի՛նք, Գարեգին կաթողիկոս Յովսէփեանց ա՛լ ինծի հետ պիտի ըլլար «զամենայն
աւուրս կենդանութեան իմոյ»:
Այս մեծութեանց տուած դաստիարակութիւնը,
Օքսֆորտի մէջ մշակումը, Քեսապի տոհմիկ
աւանդութիւններով լիցքաւորումը զինք դարձուցին իւրայատուկ անձնաւորութիւն մը: Զուարթ էր, աշխուժ եւ
սրամիտ, անոր խօսքերը քաղուած էին երանգաւոր բազմահարիւր ծաղիկներէ, որոնք սնունդ կը մատակարարէին
հայոց փեթակին կառչած հայորդիներուն, որոնք յափշտակուած կը լսէին իր խօսքերը: Գիտէր կրակ դնել իր
խօսքին մէջ, կը խանդավառէր զինք ունկնդրողը եւ վերանալով կ'առինքնէր զայն:
Անոր շրթներուն վրայ կ'անմահանային մեծահամբաւ իմաստասէրներու խօսքերը: Կը պարզացնէր զանոնք
եւ կը դարձնէր դիմացինին սեփականութիւն, անոնք ըլլային աշակերտ, ուսանող, համեստ թէ բարձր զարգացման
տէր անձ:
Գարեգին Վեհափառին համար մեծ էր արժէքը գիրքին: Գիրքը , եկեղեցին ու լեզուն իր պաշտամունքն էին: «

ինչպէ՞ս, ինչպէ՞ս, ինչպէ՞ս մենք Հայ պիտի մնանք, հայօրէն ծաղկինք , հայօրէն յաղթենք առանց մեր պաշտելի
գիրին ու գիրքին: Այո, երեւակայեցէք հայութիւն առանց հայ գիրի... ինչ ահաւոր , անովասիս, միապաղաղ
անապատ... Կրնա՞ք մտածել ծովուն մասին առանց ջուրի, ցերեկին մասին՝ առանց լոյսի:»: Վեհափառին ակնոցով՝
Գիրքն էր որ մարդը կ'ազատէր մտքի կուրութենէն, առանց գիրքի մարդ արարածը յո՞ երթար... Գարեգին Ա, այն
երկիրը որ այցելէր, տեղւոյն եկեղեցւոյ մէջ իր աղօթքէն ետք առաջին գործը կ'ըլլար գրատուն մը այցելել, պրպտել,
կարդալ, խորասուզուիլ մատեաններու աշխարհին մէջ ու գիրքերու նոր հաւաքածոյով մը վերադառնալ: «Ո՞ւր է

Հայ մարդը այսօր՝ հայ գիրքին դիմաց: Անտե՞ս, հանդիսատե՞ս, անտարբե՞ր, անհաղո՞րդ, թէ սիրախոյզ ու
հետախոյզ, ընթերցող ու որոնող, սպասարկու եւ տարածող: »
Նախախնամութիւնը ոչինչ զլացած էր անոր: Իր ուսուցանելու շնորհքը բնատուր էր: Կ'ուսուցանէր խօսքով,
գիրքով եւ կեանքով: Ուսուցիչ մնաց նաեւ յետ մահու: Բացէք իր գիրքերէն որեւէ էջ, մտիկ ըրէք որեւէ քարոզ եւ քիչ
ետք պիտի տեսնէք թէ որքան սնունդ ամբարած էք, որքան հարստացած է ձեր հոգեկան ու իմացական աշխարհը:
Հայերէնի զարգացման համար իր թափած ճիգը զինք յար եւ նման կը դարձնէ արուեստագէտ ոսկերիչին, որ ամէն
օր կը գեղեցկացնէ իր ձեռքին մէջ արդէն իսկ գեղեցիկ ոսկին: Շնորհիւ իր լեզուական հմտութեան Վեհափառը
ամենէն աննշան դէպքը կը վերածէր գրական ստեղծագործութեան մը: Գեղեցիկ բառերը եւ զանոնք գեղեցկօրէն
գործածելը Վեհափառին հաճոյքն էր: Ան կեանքի կոչեց փոշիներու տակ մոռցուած, չգործածուող, գոհար բառեր,
նոր ածանցումներով ու բարդումներով, նոր շեշտաւորումով կատարեց նոր բառաստեղծութիւն եւ աւելիով
հարստացուց Հայ լեզուի գանձարանը:
Վեհափառը երաժշտասէր էր: Իր արեան հետ երակներուն մէջ կը շրջագայէին Հայ շարականը, ազգային,
ժողովրդական, հայրենասիրական ու դասական երգերը: Տարերային էր իր սէրը հանդէպ հայ երգին ու
երաժշտութեան: Սուրբ Պատարագի կամ համերգներու ընթացքին ուշի ուշով կը հետեւէր իւրաքանչիւր
արտասանուած բառի ու հնչող երաժշտութեան: Կ'ապրէր զայն իր էութեամբ եւ մարմնին ամէն մէկ բջիջովը:
Էքիւմէնիզմի ախոյան էր Վեհափառ Հայրապետը դեռ իր վարդապետութեան օրերէն: Իր ներդրումը մեծ եղաւ
էքիւմէնիք շարժման մէջ:
Սակայն Ամենակարողը ժլատ գտնուեցաւ, դարանակալ հիւանդութիւնը ընդհատեց անոր հսկայածաւալ եւ
ծաւալող գործունէութիւնը: 29 Յունիսին լռութեան մատնուած էր հսկայ հռետորը:
Սիրելի Վեհափառ, անշնչացաք բայց ներշնչեցիք, վախճանեցաք բայց անմահ մնացիք ձեր գործով, դուք անցեալի
չվերածուեցաք, մնացիք միշտ ներկայ: Մնացիք միշտ ՀԱՅՐ Գարեգին:

The source of man’s joy
in life is love.
Love that is expressed by
one’s life and good deeds,
through serving and kindness,
takes form and if necessary,
is sealed by the cross.
Karekin I
Catholicos of All Armenians
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DIOCESAN NEWS
Friday 1 November – Diocesan Council member and Parish Priest of the Holy Resurrection Church,
Reverend Father Avetis Hambardzumyan, accompanied by the Chancellor Nishan Basmajian,
architect Vahag Vartan-Boghossian and Mrs Ello Meguerditchian met with the Northern
Cemeteries’ engineers and directors in the offices of the Macquarie Park Cemetery. The day’s agenda
focused on the details of erecting a memorial monument in the Armenian section of the Frenchs
Forest Bushland Cemetery. The Armenian delegates shared the views and suggestions of the Primate
and the Diocesan Council in relation to it. All parties agreed to the erection of the monument and the process commenced
immediately. Updates will be included in future editions of Paros.
Saturday 2 November – By the invitation of Holy Trinity Parish Priest Very
Reverend Father Yeremia Abgaryan and the Parish Council, the Primate His
Eminence Archbishop Haigazoun Najarian attended an appreciation dinner to
honour the benefactors of the Church. Accompanying the Archbishop were the
parish priets of the Church of Holy Resurrection with some 70 guests attending the
evening. Following the welcome address of Holy Trinity Church Council Chairman
Mr Nahabed Hacadurian, Diocesan Councillor Mr Garo Aladjadjian spoke on behalf
of the Council praising the spirit of the occasion. Father Abgaryan provided an
account of the programs and services that have evolved in the parish and a slide
presentation depicted the historical establishment of the Church. Archbishop
Najarian highly commended the organisation and opportunity of this gathering,
expressed his admiration of all Father Yeremia has been able to achieve in his Godpleasing and community focussed service since his arrival, and wished the Parish
Council all the best in its endeavours. The guests were warmly received and dined on a delectale dinner prepared by the
Church Lades Auxiliary.
Sunday 3 November – 4 November – Coinciding with the 20th anniversary of the enthronement of the Supreme Patriarch and
Catholicos of All Armenians His Holiness Karekin II, during Holy Mass, Archbishop Najarian presided during the singing of
the Pontifical Blessing and in his sermon, reflected on the accomplishments of the Pontiff in the areas of spiritual education,
the training of new priests, inter-faith relationships, and building developments during the last 20 years of his reign.
Sunday 3 November – Archbishop Najarian and Father Avetis
Hambardzumyan attended the ACYA-AGBU joint picnic held at Davidson
Park. A warm and enjoyable atmosphere was enjoyed by all present. On
this occasion, Miss Ilda Zorlu summed up the event as follows:

“The sun was out and everyone's spirits were high on the 3rd of November,
as ACYA teamed up with their friends at AGBU to host another successful
joint picnic. This is an annual
event we always look forward
to, as we are able to work
with the youth at AGBU and
strengthen our ties.
The food was definitely a highlight, as the kebab rolls tasted delicious
alongside the big spread of mouth-watering desserts. The day included games
for the children such as our lolly filled pinata. Groups of people set themselves
up, ready to relax and hang out with their friends under the sun. As always, the
tavle competition (backgammon) brought out the competitive side within our
tavle experts.
Overall, there were great vibes at the picnic. Both ACYA and AGBU love working together and cannot wait to host another
memorable event with each other.”
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Monday 4 November – By the invitation of Armenian community supporter, NSW member of the
Legislative Assembly, Member for Davidson and Speaker, MP Jonathan O’Dea, the Archbishop and the
Chancellor met with the parliamentary figure and other political representatives of the WilloughbyDavidson districts in the offices of Mr O’Dea. Spiritual leaders of these districts were also invited to the
meeting including the Uniting and Anglican churches as well as the Jewish community representatives.
The purpose of the meeting was to forge stronger harmonious relations between the various faith
communities and dialogue on current crucial matters. Discussions covered various topics including
spiritual freedom, education, abortion, euthanasia, inter-faith relations and empathy.
The initiation by Mr O’Dea is commendable however the number who attended was sadly lower than
expected.
Wednesday 6 November – Archbishop Najarian attended the periodic Australian Middle Eastern Christian Orthodox
Churches (AMEC) which was held at the Antiochan Orthodox Church in Goulburn hosted by Metropolitan Basilios Kodseie,
Archbishop of Australia. The meeting tabled the visit with Prime Minister Scott Morrison on 8 November, the issue of
adopting a united Christian strategy on religious freedom and the principles of the Christian Church. The Ruddock Report
was discussed that did not deliver the expected outcomes by AMEC. It was decided to seriously consider and clarify our
Christian position with the Prime Minister.
Wednesday 6 November – The Archbishop presided during the periodic Diocesan Council meeting. The
meeting heard the monthly activity reports of the Primate and the Parish representatives; discussed the
requirements in the process to restore the Holy See of Etchmiadzin; the Cocktail to honour the sponsors
of the Diocese; the efforts of the Hayastan All-Armenian Fund; the tribute evening dedicated to the 25 th
and 20th years of passing of Catholicoi Vazken I and Karekin I of blessed memory; spiritual education in
2020; miscellaneous matters pertaining to the diocese and parishes.
Saturday 9 November – For the past two years the Hamazkaine Tarkmanchadz Saturday School
Principal has led the students to Holy Resurrection Church to receive the Primate’s blessing and Holy
Communion. The teaching fraternity, students and their parents made their way into church, greeted
by the Primate Archbishop Haigazoun Najarian, accompanied by parish priests, Father Norayr
Patanian, Father Bartev Karakashian and Father Avetis Hambardzumyan. He explained the
importance of Church and Holy Communion and encouraged the teachers to continue in their
mission to educate their pupils with the spirit of Christian faith and culture.
Sunday 10 November – An Appreciation Cocktail of ‘Diocesan Friends’ gathered in the Diocesan Centre. Also present were
Father Yeremia Abgaryan, Archpriest Father Norayr Patanian, Father Bartev Karakashian and Father Avetis
Hambardzumyan also in attendance. The Friends of the Diocese are those Armenians who by their stewardship support the
Diocese both morally and financially. Close to 60 invited guests gathered in an atmosphere of warm intimacy. As always, the
Diocesan Ladies Guild catered an array of enticing cuisine. The Master of Ceremony was Nishan Basmajian. Following the
Primate’s opening prayer, Diocesan Council Chairman Mr Sarkis Der Bedrossian delivered his message greeting the guests,
wishing all an enjoyable evening, thanking everyone for their acceptance of the invitation and entrusting all to view the
Diocesan Centre as their home.
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The MC explained the purpose of the Centre, its mission, both nationally and spiritually, to bring its people closer to the
Church; the various works of the Primate and the Prelacy over the last 12 months and gave an overview of future projects.
Mrs Laura Artinian presented a series of photographs depicting the vast Diocese events over the past year, which impressed
and pleased the guests. An Annual Report, prepared by the Chancellor, was handed out to the Friends. In his closing address
the Primate emphasised the fact that in order to succeed in its mission, an essential component is loyal Friends such as those
gathered, and extended his blessing upon all. The Primate thanked the Ladies Guild and all who contributed to the success of
the reception. The evening closed with the Archbishop’s benediction.

Monday 11 November – Accompanied by Father Avetis Hambardzumyan, Archbishop Najarian
attended the Remembrance Day service before the Cenotaph in Martin Place, led by NSW State
Premier the Hon Gladys Berejiklian. On behalf of the Armenian community, Archbishop Najarian and
Father Hambardzumyan placed a wreath before the monument. The Premier expressed her
appreciation to the Archbishop and Father for their participation.
Monday 11 November – Archbishop presided during the Australian Chapter, AllArmenian Fund periodic meeting. The final planning details of the 22 November
Sevak Amroyan Concert were covered.
Thursday 21 November – Archbishop Najarian with Father Avetis
Hambardzumyan and Chancellor Nishan Basmajian received Mr and Mrs Haig
and Vartouhi Lepedjian who were accompanying guest performer from Armenia,
Sevak Amroyan at the Diocesan Centre for a brief visit. The Primate gave his
blessing to the guest wishing him well for the two performaces in Sydney on the
22nd and Melbourne on the 23rd. The guest also visited the Church of Holy
Resurrection.
Thursday 21 November –
Chancellor Nishan Basmajian participated in the periodic NSW Ecumenical
Council Executive meeting as the representative of the Armenian
Apostolic Church and in his capacity a Board Director. The issue of
recognition of the Armenian Genocide was raised, and the Council once
again confirmed its positive stance. Among other issues and with the
recommendation of the Council's Human Rights Committee, the issue of
the burgeoning trafficking of underprivileged women to Australia was also
raised, which our representative made practical suggestions towards. The
Council works on different projects to realise Christian goals and to
establish solidarity with various faith groups. Thanks to the hard work of
General Secrtary Father Shenouda, this Ecumenical Council is launching great projects for the benefit of the broader
Australian family.
Thursday 21 November – The Community Migrant Resource Centre (CMRC) organised an evening of solidarity and support
specifically for Armenian families who had recently migrated from Syria. It was a gesture of welcome and to acknowledge
the painful effects of the re-ignited war in Syria.
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The gathering was held at Brush Farm in Eastwood. The program was presented by Miss
Nanor Mouradian and interpretation to English or Armenian by Mrs Cohar Karadanian.
Sarkis Joljian and Avo Bghdeoan (organ), Meghry
Oumjian (kanon) and Serly Oumjian (violin) provided
an entertaining atmosphere with Armenian and other
melodies. Marine Anoushian displayed her poetic
artworks, which tell her story of having a foot in two
cultures, of dark memories and hope for the future.
Candles were lit in memory of their deceased relatives
as they prayed for all those who are thousands of miles
away and continue to be subjected to affliction. Flowers
were then placed as an expression of peace and hope.
A delicious Armenian meal prepared by Khachig
Kilejian was served to the 100 or so gathered.
Chrissie Ianssen, the director of CMRC, thanked His
Eminence Archbishop Najarian, Nishan Basmajian, Zepur Mouradian, photographer Raffi
Elijian, Cohar Karadanian, Nanor Mouradian, Sonia Artinian for the valuable support
they had provided.
At the conclusion of the gathering, Chancellor Nishan Basmajian conveyed the greetings and
blessings of the Primate to Mrs Ianssen and his well wishes of success for the important
humanitarian work undertaken by the CMRC.
For further details on the CMRC visit www.cmrc.com.au where information is available on the
work of the Centre.
Friday 22 November - With several hundred attending, under the presidency of the
Primate, the Australian Chapter of the Hayastan All-Armenian Fund (HAAF) held its
annual fundraiser event at Ryde-Eastwood Leagues Club. This year HAAF invited
renowned singer from Armenia, Sevak Amroyan. The Master of Ceremony for the
evening was Mr Haig Lepedjian. In the first half of the program Sevak Amroyan
performed eight popular and folk songs and in the second half presented nine folk
and patriotic songs. Amroyan was joined by Masha Mnjoyan for a duet titled
‘Horoveleh’ which received thunderous applause from the audience. The MC noted
the contributions of long-time supporters of HAAF, brothers, Messrs Zohrab and
Hratch Keverian and Mr Toros Boghossian. Archbishop Najarian was invited to the
stage and in his message commended the harmonious work of the AustralianArmenian Family who has for decades supported the work of HAAF. This assistance
encourages the people in the homeland. Archbishop hinted at the reality of a steady
emigration of Armenians out of Armenia, but with each dollar of assistance our people are reminded of the goodness and
value of the land to remain and not abandon their homeland. He thanked the organising committee for their dedicated work
as well as the guest performer Sevak Amroyan who arrived for a
minimal fee, to entertain and in so doing, contribute to this noble
cause. The Archbishop concluded “if we know how to fight, we know

how to be victorious, when we are united, we can confront our
adversaries”. Mr Lepedjan presented a brief financial report which will
be forwarded to every donor. Sevak Amroyan left for Melbourne the
next morning to perform and departed for Yerevan on 24 November.
Paros editorial thanks the organisers of this successful event. Sevak and
his contemporaries, who present Armenian songs in such a way, are
extremely important in our communities. We are hopeful that in the
future, in the wider community and in a more befitting venue, we can
again enjoy the Armenian song and music by artists of Amroyan’s
caliber.
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Sunday 24 November – Following the Divine Liturgy at the Mother Church of Holy
Resurrection, Archbishop Najarian presided over the blessing ceremony of a new drinking
fountain on the church grounds. Dedicated to the memory of Seza Karageuzian, who
recently passed away, and all the women who serve the Church of Holy Resurrection,
past, present and future, this beautiful travertine installation was a befitting tribute to all
and someone who served the Church with the utmost devotion.
“The devotion with which Seza worked last year to steer the Armenian Kermesse, who
would have thought that we would be commemorating her 40th day of demise today,”
said Archbishop Najarian. “I commend the initiative conceived by Father Avetis and the
Parish Council to tribute Seza so that through this dedication we are able to honour all
the women who have since the foundation of the Church of Holy Resurrection over the
past 60 years, contributed to the life of the church for the glory of God.” He continued to
say how the Church is a united body with the clergy and lay people conferring with one
another in building up the church together.
The water fountain is more than a feature in the courtyard. It represents the living water which we all need to sustain our
lives both physically and spiritually. All who will drink from it can reflect on the legacy it symbolises. The inscription on the
fountain reads: Ի յիշատակ Սեզա Գարակէոզեանի եւ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ ծառայասէր տիկնանց 24․11․2019

(In memory of Seza Karageuzian and the dedicated women who serve the Church of Holy Resurrection)
Sunday 24 November – At the conclusion of the fountain blessing, the Archbishop with the Reverend Fathers and Diocesan
Council members made their way onto the church lawns for the annual Armenian Kermesse organised by the Ancillary and
Auxiliary bodies of the Church of Holy Resurrection. Also in attendance were Willoughby City Councillors Judith
Rutherord, Wendy Norton and Bendon Zhu.
The essence of the annual event is the spirit of community as it unites
all around the Church to celebrate our Armenian culture and
traditional values. A large part of this spirit comes from the notion of
stewardship, sharing our talents for the good of others and the church.
Behind that goodness is our understanding of faith acted out in service
by volunteering time, talent and generosity.
The program commenced with an address by Mrs Seta Keoshgerian on
behalf of the organising committee, welcoming all present, explaining
the origin and significance of the Kermesse after which she spoke
warmly about the late Seza Karageuzian who just one year previously
had worked tirelessly in the organising committee to steer this event.
A flock of seven doves were flown in her memory by her husband, son, sisters and representatives of church bodies.
The Holy Resurrection Sunday school children reciting the Lord’s
Prayer followed and the Primate’s welcome in which he commended
the efforts of the organising committee and participating bodies in
what has now become a beautiful tradition for the Church uniting
the community all together. Throughout the afternoon performances
by students from the Armenian community schools and dance groups
entertained the crowds which included the AGBU Alexnder School,
Hamazkaine Galstaun College, Hamazkaine Tarkmanchadz,
Toomanian and Serop Papazian Saturday Schools, Looyce Saturday
School as well as the Nor Seroont Dance Group, AGBU Tamzara,
Hamazkaine Armenian Sydney Dance (ASDC) and Nairi Dance
Groups. Lively Armenian music to the tunes of Areni Band with
Raffy Adourian on vocals and the beautiful Masha Mnjoyan from
The Voice of Armenia, uplifted spirits even higher. The Kermesse also hosted a stall in the food hall dedicated to Armenian
books and some products of Armenia which were available for sale throughout the afternoon.
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Sunday 24 November – Representing the Armenian Apostolic Church, the Chancellor Nishan
Basmajian attended the funeral service of Professor Colin Tatz at the Macquarie Park Cemetery
in the morning with close to 300 friends and family members attending. Also present were
individuals from the Armenian community including Diocesan Council Vice-Chairman Mr
Stepan Kerkyasharian as well as Committee members of the Armenian National Committee of
Australia. The deceased had gained the respect of the Austral-Armenian and the broader
diaspora communities, for his contribution as an Armenian Genocide scholar and historian. He
had delivered addresses at commemorations and had advocated on behalf of the Armenian
community for the recognition by the Australian government. He was the founding member of
the Institute for Holocaust and Genocide Studies. He was a writer in various historical and
human rights related editorials and authored 27 books. In the evening, according to Jewish custom, a memorial was held in
the Chatswood Emanuel Synagogue. The Chancellor conveyed condolences to the deceased’s spouse, children and
grandchildren, on behalf of the Primate and the Armenian Church Community. During an intimate conversation with the
Chancellor, Mrs Tatz expressed her regret that Colin Tatz closed his eyes before the realisation of his goal, which was that
the Australian, Israeli government and Turkey would recognize the Armenian Genocide. He was certain that he would see it
eventuate and hence, his soul may witness it from heaven.
Thursday 28 November – Accompanied by Reverend Hagop Sarkissian and
Mr Garo Soghomonian, the Pastor of the Armenian Evangelical Church in
Canada, Reverend Yesayi Sarmazian, visited the Diocesan Centre. The guests
were received by the Primate and the Chancellor. The Reverend has served
in Kessab, Aleppo, Beirut and currently in Toronto, with considerable
pastoral achievements. He is the guest of Mr and Mrs Garo and Araxi
Soghomonian and the visit coincides with the Evangelical Church annual
camp, where he was the keynote speaker. The two Pastors and the
Archbishop held an intimate and warm discussion on their personal
experiences in community life.
Friday 29 November – Under the presidency of Archbishop
Najarian, and organised by the Diocesan Council, a tribute
evening, dedicated to His Holiness Vazken I and Karekin I
Supreme Catholici of blessed memory, on their 25th and 20th
anniversaries of passing. The Archbishop opened the occasion
with the Lord’s Prayer with Master of Ceremony Nishan Basmajian
providing the introduction and presenting the three speakers.
Close to 100 attended, including Very Reverend Father Parsegh
Sousanian of the Armenian Catholic Church, Reverend Yesayi
Sarmazian (Toronto), Reverend
Hagop Sarkissian and Reverend
Krikor Youmoushakian of the
Armenian Evangelical Church, as well as the priests of the Armenian Apostolic Church of
Holy Resurrection, Archpriest Father Norayr Patanian, Father Bartev Karakashian and
Father Avetis Hambardzumyan, Diocesan and Parish Council members, representatives of
the three political parties, Armenian Relief Society, Homenetmen, AGBU, Hamazkaine and
their representatives from educational sectors. The two speakers, Very Reverend Father
Yeremia Abgaryan and Mrs Arevik Barsoumian presented the life and principles of
Catholicos Vazken’s works. Mrs Arpi Tavitian read Mrs Ani Der Artinian’s penned
summarisation of Catholicos Karekin I’s scope of works. Mrs Der Artinian was unable to
attend and present her address personally, as her mother had taken ill suddenly and was
rushed to hospital. Paros editorial wishes Mrs Artinian’s mother a speedy recovery. The
addresses by the three speakers are included in this month’s issue. Following the
presentations, Reverend Sarmazian, Reverend Youmoushakian, Messrs Kaylar Michaelian,
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Vahe Artinian, Sarkis Manoukian and Nishan Basmajian shared their memories of the late Catholicoi. The concluding
address was delivered by Archbishop Najarian, reflecting on the qualities of each Pontiff, analysing the times and situations
in which they lived. Having worked closely with both Pontiffs, Archbishop shared some of his memories and closed the
evening with his benediction. The gathering was then invited to continue in the Edgarian Hall where refreshments were
served, prepared by the Diocesan Ladies Guild and Holy Resurrection Church Ladies Auxiliary. A presentation of
photographs was displayed depicting their various pastoral visits and works. The pictures are the personal collection of
Sydney resident Mr Mihran Kessikbachian. A book written by Karekin I, published in both English and Armenian was
available to purchase. The discussions and testimonies continued, giving all present the opportunity to refresh their
memories of the two Pontiffs of blessed memory.
Saturday 30 November – Archbishop Haigazoun Najarian, accompanied by Father Bartev Karakashian, left for Perth. On
Sunday 1 December Archbishop celebrated Holy Mass and had opportunity to meet with the Armenian residents of Perth.
Details of this visit will published in December’s issue of Paros.
Saturday 30 November – By the invitation of the Armenian National Committee of Australia,
representing the Primate, Diocesan Council Chairman Mr Sarkis Der Bedrossian attended the Gala
Banquet held at the Sydney Hilton Hotel Ballroom. An upstanding minute’s silence was held to honour
the memory of historian Vahakn Dadrian and Professor Colin Tatz who passed away in 2019.
The keynote speaker was the Premier the Hon Gladys Berejiklian, who was an active committee
member of the ANC 25 years ago and was presented with the ANC-AU Freedom Award. Close to 300
were present with a large number of political figures, Armenian Church leaders of the various
denominations and Armenian community organisational representatives. The Vice-Chairman of the Diocesan Council and
the Chancellor were also present.
The Master of Ceremony on the night was wellknown Australian news presenter John Mangos. A
brief annual activity report was presented which
highlighted the importance the Committee placed
on youth demonstrated by a film featuring 14year-old intern Areg Grigorian leading viewers on
a journey through the year of ANC’s advocacy
work. During the evening donations raised tallied
$146,000. Federal Member of Parliament, Tim
Wilson who is of Armenian heritage and
renowned radio broadcaster Alan Jones were
presented with Friendship of the Year and the
inaugural Ben Bagdikian Media Awards respectively. The evening was enlivened with entertainment by songstress Masha
Mnjoyan and Sako Deirmendjian on guitar.
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Saturday 30 November – The Chancellor participated in an interfaith gathering
organised by the NSW Ecumenical Council at the Coptic Church in Kellyville. These
gatherings, which take place regularly in sacred places of various religions, tend to
introduce visitors to the different faiths and beliefs. Present at this gathering were
representatives of Hindu, Sikh, Jewish and various Christian churches. Coptic Parish
Priest Reverend Father Joushua acquainted everyone on the Coptic Church providing
a comprehensive explanation on its origin and its pastoral mission. Dozens of
questions were posed which the Reverend Father patiently and thoroughly addressed.
He often drew parallels between the faiths of the Armenian Apostolic and Coptic
Churches, which few were familiar with. After the informative session, Father Joshua
hosted a meal of authentic Egyptian dishes to the 30 or so guests.

Thank You to
Dr & Mrs Artin & Maro Jebejian

Friends of the Diocese Program

Sharing the Spirit of Endowment

for their ongoing support

Your Partnership Makes Our Work Possible

To discuss sponsoring an issue

The Friends of the Diocese Program has been established to ensure
the Diocese has sufficient operating funds to maintain and sustain its
programs and services.
With a commitment to provide an endowment, a promise to
donate an annual amount each year to support the work of the
Diocese, donors have demonstrated their understanding and care of
the importance of the Armenian Apostolic Church and the Diocese's
leadership role in our community.
Of course, we remain grateful for every donation received, past,
present and and future, because it is through such generosity that our
beautiful Centre has been built and how our programs and services
will continue to grow.
We invite our community friends to consider joining the current
Friends of the Diocese Program on the Tree of Life Cross which
symbolises the life-giving purpose of this beautiful building.
Contact Chancellor Nishan Basmajian for details on 9161 4000.

of Paros or placing a business
advertisement,
please contact Mrs Laura Artinian
on 0409049304

DONATIONS TO THE DIOCESE
Mrs Vartoug Tavoukjian
Fr Norayr & Yeretsgin Sonia Patanian
Mr & Mrs Armen & Karine Baghdasarayan
Mr & Mrs Hovannes & Asdghig Kharadjian
Mr & Mrs Kevork & Sosy Boghossian
Mr & Mrs Garo & Maral Simonian
Mrs Elizabeth Najarian

$ 500.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00

Friends of the Diocese
Dr & Mrs Artin & Maro Jebejian
Mr John Nazarian
Keverian Brothers
Mr & Mrs Hagop & Asdghig Aladjadjian
Mr & Mrs Noubar & Gina Mazloumian
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$2.000.00
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