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Սիրելի Հայ հաւատացեալ ժողովուրդ Աւստրալիոյ եւ Նոր Զելանտայի 

 

“Աշխարհի վրայ պիտի տառապիք, բայց քաջալերուեցէք, 

որովհետեւ ես յաղթեցի աշխարհին”  

(Յովհաննէս 16։33) 

 
Այսօր, ողջ աշխարհը կը տառապի պսակաւոր ժահրին 

հետեւանքներով։ Հազարաւոր մարդիկ կը մահանան իսկ հարիւր 

հազարներ վարակուած այս ախտէն՝ կը չարչարուին աշխարհի չորս 

ծագերուն։ Հայ ժողովուրդն ալ զերծ չէ այս ախտէն: Ցարդ մահեր ունինք 

Հայաստանի, Պարսկաստանի, ԱՄՆ-ի, Անգլիոյ, Ֆրանսայի եւ 

Լիբանանի մէջ։ Կը յուսանք որ Հայաստանի եւ բոլոր երկիրներուն մէջ 

պետութիւնները պիտի կարողանան վերահսկել կացութիւնը եւ ամէն 

մէկ գիտակից քաղաքացի լրջութեամբ պիտի հետեւի իշխանութեանց 

հրահանգներուն ։  

 

Պատամական  եւ դժուարին օրեր կ'անցընենք Զատկուան այս շրջանին։ Երեւի Հայ ժողովուրդը Եղեռնէն ետք 

այսպիսի վիճակի մէջ չէր գտնուած զրկուելով Եկեղեցւոյ Սուրբ Պատարագէն եւ Սուրբ Հաղորդութենէն։ Սակայն, 

օգտուելով ժամանակակից հնարաւորութիւններէն, մեր արարողութիւնները հաւատքով եւ նուիրումով կը 

կատարուին մեր եկեղեցակններուն կողմէ եւ կը սփռուին ուղղակի կերպով որպէսզի ձեր տուներէն կարենաք 

հետեւիլ հոգեպարար արարողութիւններուն։ Կը յուսամ որ ողորմածն Աստուած, գթալով մեզի, կ՛ազատէ մեզ այս 

ժահրի ժանիքներէն եւ անոր ստեղծած մարմնական եւ հոգեկան դժուարութիւններէն։ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի հրաշափառ Յարութեան Տօնին առթիւ, ի դիմաց մեր Թեմական Խորհուրդին եւ 

եկեղեցականներուն,  կը շնորհաւորեմ Ձեր Սուրբ Զատիկը,  մաղթելով Ձեզի առողջ եւ արդիւնաշատ տարիներ։ 

Որպէս ընտանիք այս առիթը օգտագործեցէք սիրով եւ համբերութեամբ, միասնաբար կրեցէք ձեր 

դժուարութիւնները, գիտնալով որ այս ժամանակաւոր փորձութիւն մըն է: Կ՛աղօթեմ որ Աստուած հեռու պահէ ձեզ 

բոլորդ ամէն տեսակի   որոգայթներէ միչեւ որ կրկին հաւաքուինք մեր սուրբ եկեղեցիներուն մէջ, հաղորդուելով 

միասնաբար եւ փառաւորենք, մա՛հը յաղթող, յո՛յս ներշնչող, մեր Յարուցեալ Տէրը։ 

 

Այս կացութեան մէջ ո՜րքան ճիշտ են եւ դիպուկ Պօղոս Առաքեալի այս խօսքերը՝ «Ճնշուած ենք ամէն կողմէ, բայց ոչ 
ընկճուած․ գիտենք միշտ յուսալ եւ երբեք չյուսահատիլ։ Հալածուած ենք, բայց ոչ լքուած, չարչարուած՝ բայց ոչ 
մեռած։ Ամէն ժամ կը կրենք մեր մարմիններուն մէջ Յիսուսի մահուան չարչարանքները, որպէսզի Յիսուսի կեանքն 
ալ յայտնուի մեր մարմիններուն մէջ» - Բ Կորնթ․4։8-11 
 

Քրիստոս Յարաեւ ի Մեռելոց, Օրհնեալ է Յարութիւնն Քրիստոսի 

 

Աղօթարար՝ 

 
Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեան 

Առաջնորդ 
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Հետաքրքրական լուր   

28 Փետրուար 2020ին մահացաւ ռուսական Սու-34 կործանիչ Օդանաւը նախագծող հայազգի Ռոլան Մարտիրոսովը: 

Գիտնականը ծնած էր Ղարաբաղի Շատախլու գիւղը 1935ին: Աւարտելէ ետք 

Մոսկուայի Օդագնացութեան Համալսարանը կ'աշխատի «Սուխոյ» 

օդանաւաշինութեան հաստատութեան մէջ եւ կը բարձրանայ ընկերութեան 

սանդխամատերն ի վեր հասնելով ընկերութեան ամենէն բարձր 

պաշտօններուն: Մարտիրոսովի ստեղծած նոր ՍՈՒ-34 օդանաւը կրնայ 

երկարատև թռիչք կատարել 10 ժամուան լիցքավորումով , 8 թոն բեռով: Առանց 

օդին մէջ լիցքաւորման թռիչքի երկարութիւնը 4000 քիլոմեթր է, իսկ երեք 

անգամ լիցքաւորման պարագային՝ 14000 քիլոմեթր: Մարտիրոսով իր գործօն 

մասնակցութիւնը բերած է եւ մեծ ներդրում ունի Սու7, 15, 24 եւ 27 օդանաւերու 

սարքումին մէջ: Առաջին թռիչքը կատարած է 1992 թուականին: 

 

ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ 

 

Եշ 20, 27 Փետրուար եւ 5 եւ 12 Մարտ – Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արք Նաճարեան կատարեց Ս. Գրոց 

Սերտողութիւն ի ներկայութեան 20է աւելի հաւատացեալ տիկիններու: Պահքի շրջանին նկատելի է աճը 

սերտողութեան յաճախողներուն: Յուսով ենք որ քաջալերելի այս երեւոյթը կը շարունակուի, որովհետեւ Սուրբ 

գիրքը սերտելն ու հասկնալը մարդկային կեանքը կը խաղաղեցնէ եւ զայն կը դնէ ճիշտ ուղիի մէջ: Զուր տեղ չէ 

ըսուած թէ «Աստուածաշունչը մատեան չէ այլ՝ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ»: 

 

 Եշ 20 Փետրուար – Յապաղումով կ'անդրադառնանք 

Վարդանանքի տօնակատարութեան լուրին: Առաւօտեան ժամը 

10էն սկսեալ ՀԲԸՄ Ալեքսանտր Վարժարանի եւ Համազգային 

Գօլստըն Ճեմարանի աշակերտութիւնը յատուկ պասերով սկսան 

հասնիլ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցի՝ Չացուուտ: 350 

աշակերտներ, կարգապահ, դասարան առ դասարան, 

տեղաւորուեցան նստարաններուն վրայ: Իրենցմէ առաջ եւ 

իրենցմէ ետք, ետեւի նստարաններուն վրայ արդէն 

տեղաւորուած էին 50է աւելի հաւատացեալներ: Պատարագիչն էր 

Սրբազան Հայրը, սպասարկողները՝ Քահանայ Հայրերը: 

Յընթացս պատարագին, Հայերէն եւ Անգլերէն լեզուներով ճաշու 

գիրքը կարդացին երկու վարժարաններու աշակերտական 

պետերը: Սրբազան Հայրը,  օգնական ունենալով քահանայ 

հայրերը, մէկ առ մէկ հաղորդութիւն տուաւ բոլոր 

աշակերտներուն եւ ուսուցչական կազմի անդամներուն: 

Սրբազան Հայրը քարոզեց եւ, հասկնալի լեզուով, հրաւիրեց 

Հայ աշակերտութիւնը վառ պահելու Վարդանանց 

խորհուրդը: Աշակերտները Աւետարանը համբուրելէ ետք, մէկ 

ժամուան համար դուրս ելան եկեղեցիէն, վերադառնալու 

համար ներկայացնելու իրենց պատրաստած գեղարուես-

տական յայտագիրը: 

Յաւարտ Պատարագին, բոլոր ներկաները ճաշի հիւրը եղան  

Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Տիկնանց Յանձնախումբի 

ժրաջան տիկիններուն: Այս տիկինները, յաջորդաբար հինգերորդ տարին ըլլալով մեծ խանդավառութեամբ կը 

ստանձնեն հիւրասիրելու պարտականութիւնը մեր մատղաշ սերունդին, որոնք հարազատ կը զգան իրենց տան 

մէջ: Ալեքսանտր Վարժարանի եւ Գօլստըն Ճեմարանի ուսուցչուհիներու՝ Տիկկնայք Սեդա Քէօշկէրեանի եւ Արփի 

Դաւիթեանի պատրաստութեամբ, եկեղեցւոյ մէջ ներկայացուեցաւ մէկ ժամուան գեղարուեստական կոկիկ 

յայտագիր, որուն մանրամասնութիւնները  կը ներկայացնենք ստորեւ:  Հանդիսականները ուրախութեան յուզումի 

պահեր ապրեցան ի տես եւ ի լուր յայտագրի իրագործման: Իր փակման խօսքին մէջ Սրբազան Հայրը մեծ 

դրուատանքով խօսեցաւ երկու վարժարաններուն տնօրէններուն եւ ուսուցչական կազմերուն մասին, 

շնորհկալութիւն յայտնեց անոնց իրենց նուիրումին եւ տարած անսակարկ ու անմնացորդ ազգային աշխատանքին 

համար:  
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ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՏՕՆ ՍՈՒՐԲ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 20-2-2020 

ՀԲԸՄ ԱԼԵՔՍԱՆՏՐ ՎԱՐԺԱՐԱՆ և ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ԳՕԼՍՏԸՆ ՃԵՄԱՐԱՆ 
 

 Բացման Խօսք  Նանար Մարաշլեան           ԺԱ կարգ ԳՃ 

 Ներկայացում «Վարդանանց Տօնակատարութիւն  - Ա.Մաս    ԱՎ 

 Արտասանութիւն «Վարդան Մամիկոնե  անի Յաւերժութիւնը»  

Միլենա Մերիջանեան, Էլիզաբէթ Սարգսեան     Ե. կարգ ԳՃ 

 Երգ  «Վարդանանց Տօն»      Աշակերտութիւն  ԱՎ 

 Արտասանութիւն «Քաջն Վարդան Մամիկոնեան»    Զ. կարգ ԳՃ 

 Արտասանութիւն «Ես Վարդանն Եմ» «Հայ Եմ Ես»    Մ/Պ   ԱՎ 

 Արտասանութիւն «Հայրն Ու Որդին»     Գ.Դ. կարգ ԳՃ 

 Երգ «Լռեց Ամպերը»   Անի Փօլիօփօլիս     Ը. Կարգ ԳՃ 

 Արտասանութիւն «Քաջ Վարդան»      Ա.Բ. կարգ ԱՎ 

 Խօսք «Հայ Աշակերտին Ուխտը»      Զ. կարգ  ԳՃ 

 Երգ «Տուն Իմ Հայրենի»      Աշակերտութիւն ԱՎ 

 Արտասանութիւն «Հպարտ Եմ Ես»    Ցոլեր Նազարեան    Թ. կարգ ԳՃ 

 Արտասանութիւն  «Հերոսներ Աւարայրի»  

Լիօ Սթօպէ,  Ադէլին Գալստեան և Ալեքսանդր Խաչատուրեան  Գ.Դ. կարգ ԱՎ 

 Երգ   «Հայրենիքիս Հետ»       Է. կարգ  ԳՃ 

 «Խորհուրդ Վարդանանց»   Ա. Մաս   

Մովսէս Գիլիրճեան, Յարութ Պարտիզպանեան     Ե. կարգ  ԳՃ 

 «Վարդանի Ճառը»   Էտի Մովսէսեան     Ը. Կարգ ԳՃ 

 «Խորհուրդ Վարդանանց»  Բ. Մաս   

Շահէն Վարժապետեան, Ռուբէն Մանճիկեան     Ը. կարգ  ԳՃ 

 «Խորհուրդ Վարդանանց» Գ. Մաս   

Պիանքա Պօզօղլեան, Ալիք Մանճիկեան     Է. կարգ  ԳՃ 

 Արտասանութիւն «Արի Հայեր»       

Պերճ Թոմասեան, Լարա Պօզիկեան, Սարգիս Համբարձումյան   Ե. կարգ ԱՎ 

 Երգ  «Քաջ Վարդան»      Աշակերտութիւն ԱՎ 

 Ներկայացում «Վարդանանց Տօնակատարութիւն  - Բ.Մաս    ԱՎ 

 Փակման և Երախտագիտական Խօսք         ԱՎ 

Պետ  աշակերտուհի  Սարա Տէմիրճեան 
 

Կիր 1 Մարտ – Սրբազան հայրը մասնակցեցաւ ACYAի 

Ընդհանուր ժողովին, որուն ընթացքին երիտասարդներու 

միութեան վարչութեան տրուեցան պարտականութիւններ՝ 

կատարելի յաջորդ մէկ տարուան ընթացքին: Սրբազան 

Հայրը եւ Տէր Աւետիս քահանան մօտէն կը հետեւին 

երիտասարդականի գործունէութեան եւ սատար կը հանդի-

սանան անոնց: Թեմական Խորհուրդին համար յատուկ 

հոգածութեան առարկայ է Եկեղեցւոյ Երիտասարդութիւնը 

Սիտնի թէ Մելպուրն: 
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 Ուրբ 6 Մարտ – Սրբազան Հայրը, ի ներկայութեան Պրն Արիս Իվանեանի եւ 

դիւանապետ Պրն Նշան Պասմաճեանի, Առաջնորդարանին մէջ ընդունեց 

Աւստրալիոյ Կարմիր Խաչի Համայնքներու հետ Յարաբերութեանց Ընդհանուր 

պատասխանատու  Աշլի Ուաթքինսը: Սրբազանին ձեռամբ Առաջնորդարանին 

կողմէ 8000 Տոլարի չէք մը նուիրուեցաւ Կարմիր Խաչին, զայն գործածելու 

համար վերջին հրդեհներէն տուժած ագարակապաններու պէտքերուն: Այդ 

գումարին 5000ը նուիրուած էր Առաջնորդարանին Տէր եւ Տիկին Արիս եւ 

Անահիտ Իվանեանի կողմէ, այս նպատակին համար: Տէր եւ Տիկին Իվանեան 

բարոյապէս թէ նիւթապէս միշտ զօրաւիգ հանդիսացած են Առաջնորդարանին:   

 

Կիր 8 Մարտ – Սրբազան Հայրը գոց Պատարագ մատուցեց Սուրբ Երրորդութիւն 

Եկեղեցւոյ մէջ եւ յաւուր պատշաճի քարոզեց: Սրբազան Հայրը բացատրեց 

Անառակի Կիրակիի իմաստը եւ խորհուրդը Անառակ Որդիի առակին:  

  

Կիր 8 Մարտ – ACYAի վարչութեան հրաւէրին ընդառաջելով Սրբազան Հայրը դասախօսեց Եկեղեցւոյ 

Երիտասարդաց Միութեան կազմակերպած հաւաքին նիւթ ունենալով Սուրբ Գիրքը: Սրբազան Հօր 

բացատրութիւններէն ետք երիտասարդները ուղղեցին 

Հայ երիտասարդը հետաքրքրող հարցումներ, որոնց 

սպառիչ պատասխաններով գոհացում տուաւ Սրբազան Հայրը: 

 

 Գշ 10 Մարտ – Առաջնորդարանին մէջ Սրբազան Հայրը եւ Տէր 

Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան ընդունեցին  ՍԴՀԿ Աւստրալիոյ 

մասնաճիւղի նորընտիր անդամները յանձինս Տիարք Աւետիս 

Թոփուզեանի, Կարպիս Ապէճեանի, Գէորգ Պետրոսեանի, Ասատուր 

Հաճեանի եւ Յարութ Օքճեանի: Հիւրերը ընդհանուր գաղափար մը 

տուին կուսակցութեան գործունէութեան եւ ծրագիրներուն մասին եւ 

շօշափուեցան տարբեր նիւթեր առնչուած Հայ համայնքին ու 

Հայրենիքին: Սրբազան հայրը տուաւ իր օրհնութիւնը եւ 

յաջողութիւն մաղթեց ՍԴՀԿի ազգօգուտ ծրագիրներուն:  

 

Դշ 11 Մարտ – Սրբազան Հայրը, հոգեւոր հայրեր, թեմական եւ ծխական մարմիններու ներկայացուցիչներ ներկայ 

եղան Տիկ Ռիթա Լէփէճեանի բեմադրութեամբ պատրաստուած «Պտոյտ մը Հայաստանի Մէջ» վաւերագրական 

ֆիլմի Փրըմիէրային, որ տեղի ունեցաւ Մաքուարի Վաճառականական Կեդրոնի Իվէնթ շարժապատկերի 

սրահներէն մէկուն մէջ, ի ներկայութեան 200է աւելի հրաւիրեալներու: Ձեռնարկը հովանաւորուած եւ 

կազմակերպուած էր ՀԲԸՄ Սիտնիի Վարչութեան կողմէ: 

Աննախընթաց այս ֆիլմը մտայղացումն է Տիկին Ռիթա 

Լէփէճեանին, որուն նպատակը վաղուց եղած է Հայաստանի 

մասին վաւերագրական ժապաւէնի մը պատրաստութիւնը 

աւստրալական հասարակու-

թեան համար: Տիկին Լէփէճ-

եան իր նպատակին հասած է, 

որովհետեւ SBS ընկերութիւնը 

համաձայնած է ժապաւէնը 

հինգ անգամով հեռասփռել 

Երեքշաբթի օրերը 17 Մարտէն 

սկսեալ: Մէկ ժամ տեւողու-

թեամբ Ֆիլմի ցուցադրութենէն 

ետք, հանդիսատեսները իրենց հարցումները ուղղեցին այս ֆիլմի յաջողութեան 

համար իր մեծ ներդրումը բերած Պրն Արման Լէփէճեանին, որ իր սրամիտ 

արտայայտութիւններով լոյս սփռեց ֆիլմի պատրաստութեան եւ դժուարութեանց 

վրայ եւ Տիկ Ռիթային հետ պատասխանեց բոլոր հարցերուն: Անոնք իրենց 

շնորհակալութիւնը   յայտնեցին   ֆիլմը   ներկայացնող   Պրն   Ճորճ   Տօնիկեանին,  
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 երաժիշտ Արա Գէորգեանին եւ բոլոր անոնց, որոնք նեցուկ հանդիսացան 

ֆիլմի արտադրութեան: Սրբազան Հայրը իր սրտի խօսքին մէջ դրուատեց Տիկին 

Լէփէճեանը իր տարած հսկայ աշխատանքին համար: Ան ըսաւ որ երկու տարի 

առաջ երբ Ռիթա եւ Արման իրեն ներկայացուցին ծրագիրը՝ ինք լաւատես չէր 

որ կը յաջողէին, սակայն այսօր, շնորհիւ յամառ ջանքերու, յաղթանակ 

տարուած է: «Հայրենիքը միայն չի տար, պէտք է մենք ալ Հայրենիքին տանք, իսկ 

Ռիթան եւ Արմանը մեծ տուրք վճարեցին Հայրենիքին եւ Հայութեան» 

եզրափակեց Սրբազան Հայրը:  

  

Շբ 14 Մարտ – Առաջնորդ Սրբազան Հօր հրաւէրով 

ՀՄԸՄի Շրջանային Վարչութեան 10 խմբապետներ, 

Առաջնորդարանին մէջ, մասնակցեցան զրոյց-

դասախօսութեան մը, որուն նիւթն էր «Հայ Եկեղեցին 

ի՞նչ կու տայ Հայ Երիտասարդին»: Այս խիստ շահեկան 

դասախօսութեան աւարտին խմբապետները իրենց 

հարցերը ուղղեցին Սրբազան Հօր նաեւ կատարեցին 

շինիչ առաջարկներ վաղուան ՀՄԸՄականի կազմա-

ւորման մասին, որուն մէջ Եկեղեցին կարեւոր դեր 

ունէր խաղալիք: Սրբազան Հայրն ու Դիւանապետը 

իրենց հարցերը ուղղեցին նաեւ Սկաուտներուն, որոնց 

անոնք տուին լայն բացատրութիւն: Սրբազան Հայրը, 

քաջալերուած այս հանդիպումէն, առաջարկեց որ 

պարբերական ըլլան անոնք յօգուտ մեր մեծցող 

սերունդին: Առաջնորդարանը իր առաքելութեան մէջ է ի սպաս Հայ երիտասարդին ու գալիք սերունդներուն:  

 

Կիր 15 Մարտ – Օրը տօնական էր, որովհետեւ Սուրբ 

Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ HSC դասարանի 

ուսանողներու  օրհնութիւն, որմէ ետք անոնք հրաւիր-

ուեցան Առաջնորդարանի դահլիճ, ուր հիւրասիրուեցան 

եւ անոնցմէ Հայերէնի լաւագոյն արդիւնք բերած Գօլստըն 

Ճեմարանի ուսանող Բարտի Գօզանօղլի 

պարգեւատրուեցաւ Լեւոն Շէօհմէլեան Կրթական 

Նպաստով(1000 Տոլար), որ յանձնուեցաւ  հանգուցեալ 

Լեւոն Շէօհմէլեանի տիկնոջ՝ Տիկին Մարի Շէօհմէլեանի 

ձեռքով: Իր խօսքին մէջ Սրբազան Հայրը 

շնորհակալութիւն յայտնեց Տիկին Շէօհմէլեանին եւ Ս. 

Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդին, որուն կողմէ 

հաստատուած էր այս կրթանպաստը:  
 

Ուսանողներու մեկնումէն ետք Սրբազան Հայրը, Թեմական 

Խորհուրդի անդամները եւ Քահանայ Հայրերն ու  Դիւանա-

պետը ընդունեցին եկեղեցւոյ երեք երգչախումբերու 

(Լուսաւորիչ, Վարդանանց, Քառասուն Մանկանց) անդամները, 

ինչպէս նաեւ Սարկաւագաց եւ դպրաց դասերը: Առիթը՝ 

Առաջնորդարանի կողմէ շնորհակալութիւն յայտնել այս 

կամաւոր ծառայողներուն: Առաջարկը եկած էր Թեմական 

Խորհուրդի ատենապետ Պրն Սարգիս Տէր Պետրոսեանի կողմէ, 

որ յատուկ ժամացոյցներ պատրաստած էր որպէս նուէր 

երգչախումբերու եւ խորանին ծառայող բոլոր անդամներուն: 

Ընդհանուր ցնծութեան մէջ խօսք առին Տէր Աւետիս Քահանայ 

Համբարձումեան իսկ երգչախումբերու անունով՝ Տիկին 

Մարթա Նարինլի:   Իր եզրափակիչ խօսքին մէջ  Սրբազան 

Հայրը   վեր    առաւ    Ատենապետ     Պրն    Տէր   Պետրոսեանին  
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մարդկային եւ հասարակական արժանիքները, շնորհակալութիւն յայտնեց անոր ինչպէս նաեւ բոլոր 

կամաւորներուն, որոնք տարիներով ծառայած են եկեղեցւոյ: Ան չմոռցաւ շնորհակալութիւն յայտնելու նաեւ 

Առաջնորդարանի Տիկնանց Յանձնախումբին, որ կազմակերպած էր իրերայաջորդ երկու ձեռնարկներուն 

հիւրասիրութիւնը: Ժամացոյցերու կողքին բաժնուեցան նաեւ յատուկ շնորհակալագրեր: Պարգեւատրման 

հաւաքներ պիտի կազմակերպուին նաեւ Սուրբ Երրորդութիւն եւ Սուրբ Աստուածածին եկեղեցիներու դպրաց 

դասերուն համար երբ հնարաւոր ըլլայ այդ:  
 

Գշ 17 Մարտ – Սրբազան Հայրը նախագահեց Թեմական Խորհուրդի հերթական ժողովին, որուն ընթացքին 

քննարկուեցան ծուխերը յուզող հարցեր եւ Պսակաւոր ժահրի (Քորոնա) դէմ պայքարելու համար համայնքին 

տրուելիք ցուցմունքներ:  
 

Եշ 19 Մարտ – Սրբազան Հայրը եւ դիւանապետը ընդունեցին Պրն Մայքըլ Քարափիէթը, Պրն Ճոն Մարգարեանը եւ 

Տիկին Լօրա Արթինեանը խորհրդակցելու համար զանազան ֆինանսական եւ կազմակերպչական նիւթերու մասին: 

Խորհրդակցութեան առարկայ էր նաեւ Էջմիածնի Մայր Տաճարի վերանորոգումը, որուն Աւստրալիոյ 

յանձնախումբին ատենապետն է Պարոն Քարափիէթ: 
 

 

 

  

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԹԻՒ 3 

Աւստրալիոյ եւ Նոր Զելանտայի Հաւատացեալ մեր ժողովուրդին 

23 Մարտ 2020 
 

 

Հիմնուելով Աւստրալիոյ պետութեան վերջին որոշումներուն վրայ Պսակաւոր ժահրին (Քորոնա Վայրըս) 

ի տարածման կանխարգիլման վերաբերեալ, հետեւեալը կը փոխանցենք մեր համայնքի զաւակներուն.  
 

1. Մեր եկեղեցիներու դռները փակ պիտի ըլլան ընդհանրապէս ի բացառեալ ԱՆՀԱՏ 

հաւատացեալներուն, որոնք, շաբթուան ընթացքին կը փափաքին մոմ վառել եւ կարճ աղօթք 

կատարել եկեղեցւոյ մէջ: Այս շրջանին, մեր եկեղեցական հայրերը պատարագներն ու 

արարողութիւնները, ներառեալ Հոգեհանգիստները, պիտի կատարեն ԴՌՆՓԱԿ, որոնք զանազան 

միջոցներով (ֆէյսպուք, Եութիւպ եւայլն), ուղիղ եթեր, պիտի հեռասփռուին, որպէսզի 

հաւատացեալները իրենց բնակարաններէն կարենան հետեւիլ անոնց:  

2. Աւագ Շաբաթուան, Ծաղկազարդի, Ճրագալոյցի, Սուրբ Զատիկի պատարագներն ու 

արարողութիւնները տեղի պիտի ունենան ԴՌՆՓԱԿ եւ պիտի հեռասփռուին: 

3. Յօգուտ ընդհանուրին առողջական ապահովութեան, կը թելադրուի որ Յուղարկաւորութեանց եւ 

թաղման արարողութիւններուն հանգուցեալին ընտանեկան պարագաները միայն մասնակցին, այդ՝ 

եկեղեցի կամ գերեզմանատուն: Կը թելադրենք խուսափիլ հոգեսուրճ եւ հոգեճաշ կազմակերպելէն: 

4. Մկրտութիւններ եւ Պսակի արարողութիւններ տեղի պիտի չունենան ցնոր տնօրինութիւն: 

5. Սուրբ Գրոց եւ Լսարանական հաւաքները յետաձգուած են ցնոր տնօրինութիւն: 

 

6. Կը խնդրենք մեր սիրեցեալ ժողովուրդէն որ բծախնդրօրէն հետեւին պետութեան տուած 

ցուցմունքներուն, որովհետեւ անոնք կը ծառայեն միայն ու միայն մեր անձին եւ մեր շրջապատին 

առողջութեան: 
 

Մեր մտահոգութիւնը մեր համայնքի զաւակներուն առողջութիւնն ու բարօրութիւնն է 

 

Աղօթարար՝ 

 
Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեան 

Առաջնորդ 
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Խմբագրական 

 

Մարդը հասարակաց Թշնամիի՞ մը կը սպասէր... 
 

Ինչպէս բոլոր Հայկական պատասխանատու հաստատութիւնները, Առաջնորդարանն ալ 

անմիջապէս արձագանգեց պետութեան դրած օրէնքներուն, պայքարելու համար Պսակաւոր 

Ժահրի դէմ եւ շրջանցելու համար անոր հասցնելիք վնասները: Առաջնորդարանը, օրի՛ն, 

հիմնուելով պետական ցուցմունքներուն վրայ, յարմարցնելով զանոնք համայնքային 

պայմաններուն, ռատիօհաղորդումներով եւ Առաջնորդ Սրբազան Հօր՝ Բարձր. Տէր 

Հայկազուն Արք Նաճարեանի ստորագրութեամբ չորս հաղորդագրութիւններով, տեղեակ 

պահեց Հայ համայնքը, իր ընդհանուր ցուցմունքը տուաւ իր զաւակներուն եւ տեղեկացուց 

թէ ինչ գործընթաց պիտի ունենային Սուրբ Պահոց, Աւագ Շաբաթուան եւ զատկական 

արարողութիւններն ու Պատարագները: Բարեբախտաբար, մեր սիրեցեալ համայնքը, 

որպէս գիտակից քաղաքացիներ եւ համայնքի հարազատ զաւակներ, հետեւեցան 

պետութեան եւ Առաջնորդ Հօր տուած ցուցմունքներուն եւ յարգեցին ու կը շարունակեն 

յարգել օրէնքը: Օրինապահութիւնը ուրիշ բան չէ եթէ ոչ մեր եւ մեր շուրջիններուն 

առողջութեան խնամք տանիլ եւ մեր ու մեր շրջապատին կեանքը անվտանգ պահել: 

Ժահրը մահահոտ՝ ունեցաւ նաեւ իր դրական հետեւանքը: Շատեր, ի միջի այլոց 

բարձրաստիճան ղեկավարներ, թագաւորներ, նախագահներ, վարչապետներ, զօրավարներ, 

պիլիոնատէր անձեր, անդրադարձան մարդ արարածի տկարութեան, թէ մանրադիտակով 

տեսանելի թշնամիի մը դէմ պայքարելու գործընթացին մէջ, մեր հարստութիւնը, 

գիտութիւնը, օդուժը, ծովուժն ու զինամթերքը, աշխարհի գիտնականներուն 

կարողականութիւնը եւ նուաճումները բաւարար չէին զայն յաղթահարելու համար:  

Աստուած յիշեցուց մեզի անգամ մը եւս, որ իրար սիրելով, իրարու ծառայելով, միասնական 

նախաձեռնութիւններով եւ բարի սկզբունքներու առաջնորդութեամբ կրնանք աշխարհը 

աւելի գեղեցկացնել, կեանքը պարզացնել ամենէն բարդ պայմաններու մէջ իսկ: Այդ 

փաստեցինք մահաբեր ժահրի մը ներկայութեան ժամանակ, ալ ի՜նչ ի՜նչ դրական 

արդիւնքներ  կարելի է ապահովել անոր բացակայութեանը..: Չարամտութիւնը, 

անձնասիրութիւնը, ագահութիւնը, քինախնդրութիւնը ժահրի գոյութեան պատճառով 

ժամանակաւորապէս մեծամասնութեան կողմէ մէկդի դրուած կը թուին ըլլալ: Տայ Աստուած 

որ այդ շարունակուի եւ ՍԷՐը տիրապետէ ամէնուր:  

Ի վերջոյ մարդ հարց կու տայ՝ արդեօ՞ք պայման էր հասարակաց թշնամի մը ունենալը, այն 

ալ անտեսանելի, որ  գիտակցէինք Աստուծոյ պատկերով ստեղծուած ըլլալու մեր 

առաւելութեան: Անդրադարձանք բոլորս, որ այդքան ալ բարդ գիտութիւն չէր մեր վրայէն 

թօթափելու սատանային կողմէ մեր էութեան մէջ բոյն շինած, անսանձ եւ աւերող ընթացք 

առած  դրամապաշտութեան եւ մարդատեացութեան ժահրը, որուն միակ դարմանն է՝ Սէրը:    
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Լուրեր Ծուխերէն 

  

Parish News 

 

 

ՄԵԼՊՈՒՐՆ 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցի 

 

Մելպուրնի Սուրբ Աստվածածին Եկեղեցում Մեծ պահքի 

ընթացքում ամեն Կիրակի կատարվել են Արևագալի 

ժամերգություններ և Սուրբ Պատարագի արարողություններ իսկ  Ուրբաթ երեկոյան՝ Հսկումի ժամերգություններ։ 
 

7 Մարտ Շաբաթ, Թեմիս Բարեխանամ Առաջնորդ Հայկազուն 

Արքեպիսկոպոս Նաճարյանի օրհնությամբ և Մելպուրնի 

Սուրբ Աստվածածին Եկեղեցու Հոգևոր Հովիվ Տեր Խաչեր 

քահան Հարությունյանի առաջնորդությամբ, կատարվեց 

ուխտագնացություն դեպի Սուրբ Փալլոթի Կաթոլիկ Վանք։ 

Ուխտագնացության ընթացքում մասնակիցները մասնակ-

ցեցին Սուրբ Պատարագի արարողության և Սուրբ 

Հաղորդություն ստացան։ Միասին ճաշելուց հետո մասնա-

կիցները առիթ ունեցան քայլելով բարձրանալ մոտակա բլրի 

վրա կանգնեցված խաչի մոտ, որտեղ և Տեր Հայրը օրհնեց 

ներկաներին։ Արևոտ եղանակը, աննկարագրելի գունեղ 

բնությունը, աղոթքները և մասնակիցների ուրախ տրամա-

դրությունը ուխտագնացությունը դարձրեցին հիշարժան և 

հոգեշահ։ 
 

15 Մարտ Կիրակի, Տեր Խաչեր քահանա Հարությունյանի առաջնորդությամբ տեղի ունեցավ դաշտապտույտ, որին 

մասնակցում էին 2017 և 2019 թթ Մելբուրնի Սուրբ Աստվածածին Եկեղեցուց դեպի Երուսաղեմ – Հայստան - 

Արցախ մեկնած ուխտագնացության մասնակիցները։ Այս մտերմիկ հանդիպումը առիթ ընձեռեց 

ուխտագնացության մասնակիցներին վերհիշելու և վերապրելու անչափ աղոթքով, հավատքով և օրհնությամբ 

լեցուն իրենց ուխտը և կրկին ջերմանալու իրենց բարի մտերմությամբ։   
 

Տէր Խաչեր Քահանայ Յարութիւնեան 

MELBOURNE 

St Mary’s Armenian Apostolic Church 
 

Over this past month during Great Lent, the Arevakal (Sunrise) service and 

Divine Liturgy have been held every Sunday, and on Friday evenings the 

Hesgoom (Rest Hour) service at St Mary’s Armenian Church in Melbourne.  
 

On Saturday 7 March, with the blessing of the Primate, Archbishop Haigazoun Najarian, as Parish Pastor, Father Khacher 

Harutyunyan led a large group of faithful on a pilgrimage to the Catholic Monastery of St Pallotti. In the course of the day, 

the pilgrims participated in the Divine Liturgy and received Holy Communion. After a lunch together, the participants had 

the chance to walk up to a nearby hill upon which was a cross where Father Khacher blessed those present. The sunny 

weather, the indescribably colorful natural surroundings, the prayers, and the cheerful mood of the participants made the 

pilgrimage memorable and spiritually enlightening. 
 

On Sunday 15 March, a field excursion was organised 

and led by Father Khacher for the participants of the 

2017 and 2019 pilgrimages to Jerusalem – Armenia – 

Artsakh which provided an opportunity for the pilgrims 

to remember and relive their covenant-filled journey 

with prayer, faith, and blessing, and to rekindle their 

warm relationships. 
 

Father Khacher Harutyunyan 
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Dear Armenian Community Faithful of Australia and New Zealand 

 

“In this world you will have trouble. But take heart!  

I have overcome the world.” 

(John 16:33) 
 

Today, the whole world is suffering from the effects of the 

Coronavirus. Thousands of people are dying and hundreds of 

thousands infected with this disease are suffering in the four 

corners of the world. The Armenian people are not free from this 

disease either. Until now, we’ve had deaths in Armenia, Iran, the 

United States, England, France, Italy and Lebanon. We hope that 

in Armenia and all countries, governments will be able to control 

the situation and that every conscious citizen will vigilantly follow 

the directives of the authorities. 

 

Historical and difficult days will be a mark of this Easter season. Perhaps since the genocide, the Armenian people 

have not experienced a state in which we find ourselves deprived of the Holy Liturgy of the Church and Holy 

Communion. However, with the benefits of today’s technology, our liturgical services will be conducted with 

faith and devotion by our churches and broadcast live to follow in your homes. I hope that our merciful God, 

having compassion upon us, will free us from the clutch of this virus and the physical and mental difficulties it 

has created. 

 

On the occasion of the Glorious Feast of the Resurrection of our Lord Jesus Christ, on behalf of the Diocesan 

Council and clergy, I wish you a Happy Easter and many healthy and productive years ahead. Take this 

opportunity as a family, to endure your difficulties with love and patience together, knowing that this is a 

temporary test. I pray that God will keep you from all sorts of dangers, until we can gather again together in our 

holy churches, united in our communion to glorify our death conquering, hope inspiring, Risen Lord. 

 

Under these circumstances, how true and appropriate are these words of the Apostle St Paul, “We are hard 

pressed on every side, but not crushed; perplexed, but not in despair; persecuted, but not abandoned; struck 

down, but not destroyed. We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also 

be revealed in our body.  For we who are alive are always being given over to death for Jesus’ sake, so that his life 

may also be revealed in our mortal body. ”- 2 Corinthians 4: 8-11 

 

Christ is Risen from the Dead, Blessed is the Resurrection of Christ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

With Prayers 

 

 

 

 

Archbishop Haigazoun Najarian 

Primate 
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News of Interest  
28 February 2020 – Rolan Martirosov, the Chief Builder of the Su-34, passed away 

at age 84. Martirosov, was born in 1935 to an Armenian family from the Karabakh 

village of Chardakhlu. He graduated from the Moscow Aviation Institute and later 

worked as a senior at the Sukhov Design Bureau. The Su-34 could fly for 10 hours 

carrying a load of 8 tons. He has played a considerable role in the designing of the 

Su-7, 15, 24, and 27 fighters. The Su-34 fighter, intended for the Soviet Air Force, 

first took flight in 1992. 
 

DIOCESAN NEWS 
 

Thursday 20, 27 February and 5, 12 March – The Primate His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian led Bible Study with 

more than 20 faithful ladies attending. The increase in numbers attending during the period of Lent was clearly evident. It is 

hoped that the interest will continue as the study and comprehension of the Scriptures is the source of true peace and 

guidance. It is why the Holy Bible is quoted as “not only a book but a LIBRARY”. 

 

 Thursday 20 February – We present this delayed coverage of the 

Vartanants commemorations. On this occasion, more than 350 school 

students of the AGBU Alexander Primary School and the Hamazkaine 

Galstaun College arrived at Holy Resurrection Church Chatswood at 

10am in their school buses making their way into the pews row by 

row. Some 50 members of the community were already seated. The 

Holy Mass was presided by Archbishop Najarian, accompanied by the 

parish priests. The recitation of scriptures was delivered in Armenian 

and English by the school captains of 

both schools. With the  assistance of 

the priests, the Archbishop offered 

Holy Communion to all the students 

and teaching faculty. He delivered his 

sermon in simple language, encouraging the students to keep the legacy of Vartanants 
thriving through their lives. After kissing the Holy Bible, the students made their way out of 

the church for an hour lunchtime break to later return and bring their participation to a 

concert dedicated to the occasion. 

Following Holy Mass all present were the guests of the hospitable Holy Resurrection 

Church Ladies Auxiliary. For the fifth consecutive year, these dedicated ladies prepare fine 

hospitality for our youngsters, who feel the warmth and intimacy of the church as their 

home. 

Later, in the Church, the Alexander Primary School and Galstaun College teachers 

Mesdames Seta Keoshgerian and Arpi Tavitian guided a one hour program of performances by the students which we have 

detailed below. The emotions of the audience were aroused watching the captivating performances of the students. In his 

closing address, the Primate thanked and praised both school principals and teachers for their devoted and boundless nation 

enhancing work.  

 

VARTANANTS COMMEMORATION AT HOLY RESURRECTION CHURCH 20/02/2020 

AGBU ALEXANDER PRIMARY ‘APS’ and HAMAZKAINE GALSTAUN COLLEGE ‘GC’ 

 

 Opening address  Nanar Marashlian      Year 11  GC 

 Presentation – Commemorating Vartanants  - Part 1    APS 

 Poetry recital – ‘Eternal Vartan Mamigonian’      Year 5  GC 
       Milena Merichanian, Elizabeth Sarksian 

 Song – Feast of Vartanants       Students APS 
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 Poetry recital – ‘Valiant Vartan Mamigonian’     Year 6  GC 

 Poetry recital – ‘I am Vartan’ ‘I am Armenian’            Kindergarten APS 

 Poetry recital – ‘Father and Son’       Years 3, 4 GC 

 Song – ‘Clouds were silent’  Ani Poliopolis     Year 8  GC 

 Poetry recital – ‘Valiant Vartan’       Years 1,2 APS 

 Address – ‘The Armenian Student’s Pledge’     Year 6  GC 

 Song – ‘My Home, Armenia’       Students APS 

 Poetry recital – ‘I Am Proud’ Tsoler Nazarian    Year 9  GC 

 Poetry recital – ‘Heroes of Avarayr’      Years 3, 4 APS 

 Leo Stobe, Atelin Galstian, Alexander Khatchadourian 

 Song – ‘With My Homeland’       Year 7  GC 

 ‘Sacrament which is Vartanants’ - Part 1     Year 5  GC 

        Movses Kilirjian, Harout Bardizbanian 

 ‘Vartan’s Message’ Eddie Movsessian      Year 8  GC 

 ‘Sacrament which is Vartanants’- Part 2     Year 8  GC 

  Shahen Varjabedian, Roupen Manjigian 

 ‘Sacrament which is Vartanants’ - Part 3     Year 7  GC 

  Bianca Bozoghlian, Alik Manjigian 

 Poetry ‘Come Armenians’       Year 5  APS 

 Berj Tomasian, Lara Bozigian, Sarkis Hambardzumyan   

 Song – ‘Valiant Vartan’       Students APS 

 Presentation – Commemorating Vartanants – Part 2    Year 2  APS 

 Closing address  School Captain - Sara Demirdjian      APS 
 

  

 

Sunday 1 March - Archbishop Haigazoun Najarian participated in the ACYA annual general meeting. During the meeting the 

executive committee members took on their responsibilities for the next 12 months. The Archbishop and Father Avetis 

Hambardzumyan follow the activities of the ACYA closely, lending their full support. The ACYA chapters in Sydney and 

Melbourne receive the focused attention of the Diocesan Council. 

 

Friday 6 March – Archbishop Najarian, accompanied by Mr Aris Evanian and Chancellor 

Nishan Basmajian, received the Australian Red Cross community relations officer, Ashley 

Watkins. The Primate presented a cheque for $8000 to the Red Cross representative 

intended for the recent bushfire appeal. The sum of $5000 was donated by community 

members Mr and Mrs Aris and Anahid Evanian for the aforementioned purpose. They 

have remained committed supporters of the Diocese, both morally and financially. 

 

Sunday 8 March – Archbishop Najarian celebrated Holy Mass and delivered the day’s 

relevant sermon at Holy Trinity Church, examining the Sunday of the Prodigal Son, 

explaining the meaning and significance of the Prodigal Son parable. 
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Sunday 8 March – At the invitation of the ACYA committee, Archbishop Najarian led a Bible study session with the youth. 

Following the teaching, the young adults raised matters of concern for their generation, and were given comprehensive 

responses to each of their questions.   

 

Tuesday 10 March – In the Diocesan Centre, the Archbishop and Father Avetis received the recently 

elected Australian Chapter of the Social Democratic Hunchakian Party committee members, Messrs 

Avetis Topouzian, Garbis Abejian, Kevork Bedrossian, Asadour Hajian and Harout Okjian. The guests 

gave an overall picture of the current works of the Party and the future projects; discussed various topics 

of concern within the Armenian local community and the Homeland. The Primate offered his blessing 

and wished the SDHP members success in their patriotic endeavours.  

 

Wednesday 11 March – The Archbishop, parish priests, Diocesan and Parish 

Council representatives were present at the premiere of Mrs Rita Lepedjian’s 

production, ‘Journey Through Armenia’ held at the Events Cinema in 

Macquarie Shopping Centre, with more than 200 guests present. The event 

was sponsored and organised by the AGBU Sydney Chapter. This 

unprecedented film is due to the vision of Mrs Rita Lepedjian; her long-term 

objective has been to create a documentary film about Armenia for viewing by 

an Australian audience. Mrs Lepedjian has achieved her goal, as SBS television 

broadcasting network has agreed to air the film in a series of five episodes 

running on five consecutive Tuesdays which commenced on 17 March. 

Following the screening of the condensed hour long film, the audience was given opportunity to ask Mrs Rita and her son, 

Mr Arman Lepedjian questions. Arman shared with 

endearing whit, his experiences of the production process 

and the difficulties faced. They thanked the Presenter, Mr 

George Donikian, musician Ara Gevorkian and all who 

supported the production. 

In his address, the Archbishop acknowledged Mrs 

Lepedjian’s monumental work; detailed how two years ago, 

when Rita and Arman first presented the concept to him, 

he was not optimistic that they would succeed, however, 

today, thanks to their dedication, they have triumphed. 

And in conclusion he stated, “the Homeland should not only give, but we need to give in return to the Homeland. Rita and 

Arman have paid a considerable due to the Homeland and their nation”. 

 

  Saturday 14 March – By the Primate’s invitation to the Homenetmen Regional 

Committee, ten scout leaders visited the Diocesan Centre to take part in a 

discussion/lecture on the topic, ‘What does the Armenian Church offer 

Armenian Youth’. At the conclusion of this important thought-provoking and 

beneficial lecture, the leaders directed their questions and made constructive 

suggestions regarding the 

important role the 

church has in the 

organisation of future 

Homenetmen projects. 

The Archbishop and the 

Chancellor addressed the 

matter of the Scouts and 

were given clarification. The Archbishop was greatly encouraged by 

this visit, and suggested the meetings recur for the benefit of 

Armenian youth and future generations. 
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Sunday 15 March – It was a joyous day, as the Holy Resurrection 

Church gathered together the HSC graduate students to receive 

a blessing and participate in the church service followed by a 

gathering in the Diocesan Centre. The graduates were served 

refreshments and the top-ranking student in HSC Armenian 

studies, Pardy Kozanoghli of Galstaun College, was awarded the 

Church Commendation Scholarship of $1000 under the 

patronage of the Levon Shohmelian Education Fund award, 

which was presented by the late Levon Shohmelian’s wife, Mrs 

Mary Shohmelian. In his address, the Archbishop thanked Mrs 

Shohmelian and the Holy Resurrection Parish Council which 

conceived and established this education award fund.  

Following the departure of the students, the Archbishop, Diocesan Council 

members, Parish Priests and Chancellor received the three Choirs of the parish, 

(Lousavorich, Vartanants and Karasoun Mangounk) as well as the deacons and 

acolytes. The occasion was for the Diocesan Council to thank each of these 

volunteers for their contributions. 

Initiated by the Chairman of the 

Diocesan Council, Mr Sarkis Der 

Bedrossian, who gifted watches 

designed specially to tribute the 

members of the choirs and altar 

servers. In an atmosphere of exhilaration, addresses were delivered by Father 

Avetis Hambardzumyan and Mrs 

Martha Narinli representing the 

choirs. In his concluding sentiments, 

the Archbishop praised and thanked 

Mr Der Bedrossian for his high moral and observant community values, as well 

as all the volunteers for their years of 

tireless service to the church. He did 

not forget to thank the Diocesan 

Ladies Auxiliary for the preparation 

of the fine refreshments served during 

the two receptions of the day. Along 

with the presentation of the watches, recognition certificates were presented to 

each of the volunteers. In the near 

future, such appreciation gatherings 

will take place in the Holy Trinity 

and St Mary’s churches as well, in recognition of the contributions of the ranks 

of deacons. 
 

Tuesday 17 March – The Archbishop presided over the Diocesan Council 

periodic meeting; parish related matters were discussed, and the challenge of 

protecting against the Covid-19 virus in the community. 
 

Thursday 19 March – Archbishop Najarian and the Chancellor received Mr 

Michael Carapiet, Mr John Marcarian and Mrs Laura Artinian in the Diocesan Centre. Discussions included various financial 

and organisational matters; and consultation on the restoration process of the Cathedral of the Holy See of Etchmiadzin of 

which Mr Carapiet is chairman of the committee in Australia. 
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PRAYER FOR HEALING AND PROTECTION  

OFFERED IN THE MOTHER SEE OF HOLY ETCHMIADZIN 
Mother See of Holy Etchmiadzin, Information Services, 20 March, 2020 

 

 

  

 
Several days ago, His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All 

Armenians; announced March 18 as the Day of “Prayer for the Nation” for 

overcoming the Coronavirus pandemic and healing the patients. 

On the evening of March 18, , in St. Gayane Monastery, under the 

presidency of His Holiness Karekin II, Catholicos of All Armenians; a Rest Service 

was offered, following which, the Armenian Patriarch offered His special prayer to 

God, also conveying His message to the Armenian people on this occasion. 

 

THE MESSAGE OF HIS HOLINESS KAREKIN II  

SUPREME PATRIARCH AND CATHOLICOS OF ALL ARMENIANS  

ON THE OCCASION OF THE PRAYER FOR THE NATION 
 

Dear Faithful, 

Today, from the Mother See of Holy Etchmiadzin, we pray to God, asking 

His assistance and help for the world and our nation to face this pandemic. 

 Today, from the Mother See of Holy Etchmiadzin we are praying to God asking for 

the Lord's support and assistance in withstanding the pandemic that has afflicted the 

world and our people. 

In these difficult days, we are witness with concern, how the normal life has 

been troubled in different countries around the world, including Armenia, because of 

the Coronavirus pandemic: people have isolated, educational and many other 

institutions have stopped working. People are afraid of the pandemic to reach them 

or their families, relatives and friends. Being compassionate to all people affected by 

the infection, dear faithful, in these turbulating times, let us reflect on the greatest 

gift given to mankind by God -the wonderful sacrament of love. You all know very 

well, that God sent His only Begotten Son into the world: towards the man from His love. Our Lord Jesus Christ, with that 

infinite love suffered and was crucified for us: through His glorious Resurrection granted mankind with the graces of 

salvation, hope, faith and love, so that we, trusting in the Savior, may also be able to overcome the difficulties and 

tribulations of life. Indeed, where there is love, hope and faith, there is no fear and doubt, no scare and despair, for  we trust 

in God. The Lord is my light and my salvation-- whom shall I fear? The LORD is the stronghold of my life-- of whom shall I 

be afraid (Psalms 26:1). 

Our beloved sons, being in recovery, self-isolated, you are not alone. At this moment, all of our people: lay and 

clergy, young and old, each faithful offers his spatial prayer to Heaven for the urgent recovery of the patients, for the 

endurance and courage of the isolated, and for the protection of our lives under the merciful auspices of God. On this day of 

National Prayer we have no doubt that the merciful Lord hears our voice. Separately at this moment, everyone is praying at 

his place of residence, at his place of service, and it is the sweet voice of the prayer that makes us united as one nation, as the 

people of God. 

Our Beloved Sons, keep your hope strong, your bright faith unshaken, strengthen your spirit of prayer and 

repentance, as well as, the love and care towards one another, so that God help us to overcome this hardship. Remember, 

that indifference and neglect can cause greater harm in life, and it is impossible to overcome any danger without care and 

support towards each other. 

At this moment, on behalf of all our sons, we extend Our heartfelt exhortation to our Heavenly Lord, saying: “Kind 

and generous God, accept our worship and listen to our prayers, as trusting in You, we are looking forward to Your abundant  
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Editorial 
 

Was Man Waiting for a Public Enemy? 
 

Like all responsible Armenian institutions, the Prelacy immediately responded to the directives and 

regulations imposed by the Government to combat the spreading of the Coronavirus (COVID-19) and to 

avoid any impact it could have. Keeping abreast of the Government’s daily updates, the Prelacy ensured our 

Armenian community was kept regularly informed through the community radio programs and by means of 

four Communiques released by His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian in which he provided his 

fatherly advice during these extraordinary times and explained the adapting conditions of how the church 

liturgies and services would be delivered to the community faithful during Lent, Holy Week and Easter. 

Fortunately, our beloved community, as conscious citizens and reliable community members, followed the 

directives of the Government and the guidance of the Archbishop, respecting and continuing to respect the 

regulations now in place. Adhering to regulations is nothing else than taking care of our own health and 

keeping our lives and those around us safe. 
 

Deadly evil has however had its positive effect. Many, including high-ranking leaders, kings, presidents, 

prime ministers, commanders, millionaires, have realised man’s weakness and through the endeavour of 

combating this microscopic enemy, how our wealth, scientific knowledge, powers, and achievements have 

not been enough for scientists to be able to reduce the infection rate or sufficiently overcome it. 
 

God has reminded us once again that by loving one another, serving each other, working together on 

initiatives guided by good principles, we can make the world a more beautiful place, simplifying life even in 

the most difficult of circumstances. This we are demonstrating in the face of a deadly virus so imagine then 

what can be achieved in its absence. Malice, selfishness, greed, misbehaviour, it all seems to have now been 

temporarily put aside by the majority. May God grant for it to continue and LOVE to prevail everywhere.  

 

After all, one wonders whether it was necessary to have a common enemy, and an invisible one at that, 

before we understood the benefit of having been created in the image of God? We have all realised that it was 

not a difficult science for us to shake off the materialism we have been indulging in and that has manifested 

within us an evil side that has infected our very essence, which has in turn unleashed devastating materialism 

and a human virus ... whose only remedy is LOVE.    

 

 

and endless mercy. Listening to our prayers, please, heal to all patients, as well as, those who are being recovered from the 

infection. Keep away the fear and anxiety of those who are in the process of recovery and isolation. Keep and protect their 

families and friends, and grant all their loved ones with peace. 

With Your generous will, bless and give strength to our doctors providing their devoted service day and night, who 

make selfless efforts in their service of healing the patients. 

Save and protect our nation and the whole world, assist and give Your divine wisdom to our native authorities and 

all the world leaders, so that all the initiatives against the pandemic will succeed, and we will be able to overcome this 

hardship through your generous graces and mercy. 

Now, merciful and humane God, forgive our sins and release us from diseases, so that with gratitude, we all may 

glorify and worship our Most Holy Trinity, always and forever. Amen”. 
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Archbishop Haigazoun Najarian 

Mr & Mrs Sarkis & Alice Der Bedrossian 

Mr & Mrs Kevork & Marina Tchaprazian 

Dr & Mrs Artin & Maro Jebejian 

Mr & Mrs Avo & Jackie Tevanian 

Mr & Mrs John & Taleen Marcarian 

Holy Resurrection Church 

Mr Henry John 

 

Mr John Nazarian 

Dr & Mrs Garo & Laura Artinian 

Messrs Hratch & Zohrab Keverian  

 

Mr & Mrs Diran & Virginia Vahratian 

Mrs Ello Meguerditchian,  

Alexander & Robert Yaghljian Family 

Mr & Mrs Hagop & Asdghig Aladjadjian 

 
Mr & Mrs Noubar & Gina Mazloumian 

Dr & Mrs Assadour & Gracy Ekmejian 

Mr & Mrs Jack & Sirvart Elmassian 

 

DIOCESE OF THE ARMENIAN CHURCH OF AUSTRALIA AND NEW ZEALAND   
11 Chatswood Avenue Street, Chatswood – (02) 9161 4000 –  diocese@armenian.com.au 

  
Thank You to 

Dr & Mrs Artin & Maro Jebejian  

for their ongoing support 
 

To discuss sponsoring an issue 

of Paros or placing a business advertisement,  

please contact Mrs Laura Artinian  

on 0409049304 

Communique 3 – 23/03/2020 

RE: CORONAVIRUS 
 

To our faithful in Australia and New Zealand 
 

Based on the new directives of the Australian Government to prevent 

the spread of the Coronavirus (Covid-19), we convey the following 

important information to our community faithful: 
 

1. The doors of our churches will generally be closed except for 

INDIVIDUAL believers who wish to light a candle and pray briefly 

on weekdays in the church. During this time, our church fathers will 

perform liturgies and ceremonies including requiem services 

BEHIND CLOSED DOORS, which will be broadcast directly by 

various means (Facebook, Youtube, etc), so that our faithful can 

follow them from their homes. 

https://www.facebook.com/ArmenianApostolicChurchofHolyRe
surrection/   (Holy Resurrection Church, Sydney) 

https://www.facebook.com/StMarysArmenianApostolicChurch
Melbourne/  (St Mary’s Church, Melbourne 

2. The Divine Liturgy during Holy Week on Palm Sunday, Easter Eve 

(Jrakalooyts) and Holy Easter as well as the other services will be 

held BEHIND CLOSED DOORS and will be broadcast. 

3. To safeguard the health of all, only family members may attend the 

funeral and interment of their loved one, in the church or at the 

cemetery. We urge that wakes (hokesoorj/hokejash) be avoided. 

4. Baptisms and weddings will not take place until further notice. 

5. Bible study, Sunday schools, gatherings and lectures will be 

postponed until further notice. 

6. We ask our beloved community to closely follow the measures in 

force by the Government as they serve the health and well-being of 

ourselves and those around us. 
 

Above all, our primary concern remains the health and well-being of our 

community faithful.  
 

With prayers,  

 
Archbishop Haigazoun Najarian  

Primate 
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