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  ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՕՐ՝ 

ԲԱՐՁՐԱՇՆՈՐՀ ՏԷՐ ՀԱՅԿԱԶՈՒՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՆԱՃԱՐԵԱՆԻ 

ԱՄԱՆՈՐԻ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՏՕՆԵՐՈՒ ՊԱՏԳԱՄԸ 

 
 

“Փառք ի բարձունս աշխարհի, եւ յերկիր խաղաղութիւն  

ի մարդիկ հաճութիւն”  (Ղուկ. 2:14)  
 
Հաւատացեալ Ժողովուրդ Հայոց, 
 

Որպէս Թեմ եւ Համայնք 2020ը սկսանք  լաւատեսութեամբ: Ունէինք իրագործելի 

շատ մը ծրագիրներ  եւ ձեռնարկներ, սակայն պսակաձեւ ժահրը եկաւ եւ փոխեց 

ամէն ինչ։ Անոր հետեւանքները տակաւին աւեր կը գործեն ինչպէս Հայաստանի 

նոյնպէս եւ ողջ աշխարհի մէջ։ 2020-ի Սուրիոյ եւ Լիբանանի մեր Հայ ժողովուրդին 

կրած տառապանքները թեթեւցնելու համար միասնաբար նեցուկ կանգնեցանք 

անոնց, սակայն հազիւ նախաձեռնութեանց սկսած՝ ծայր առաւ Արցախի 

պատերազմը, որ ունեցաւ ահաւոր հետեւանքներ Արցախին, Հայաստանին եւ 

համայն Հայ ժողովուրդին համար։  
 

Աւստրալիոյ մէջ մենք բախտաւոր ենք որ իշխանութեանց ձեռք առած քայլերուն 

շնորհիւ, բաղդատմամբ այլ երկիրներու,նուազ կորուստներով, ապահով շրջան մը 

կը բոլորենք: Սակայն զգոյշ պէտք է ըլլալ, քանզի պսակաձեւ ժահրի դէմ 

պատուաստը գտնուելէն ետք իսկ ան ներկայ պիտի ըլլայ մեր կեանքին մէջ եւ 

հետեւանքները պիտի կրենք յառաջիկայ տարիներուն։  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Այսպիսի վճռորոշ եւ ճգնաժամային պայմաններու մէջ է որ ի յայտ կուգան տեսիլք եւ հաւատք ներշնչող ղեկավարներ, 

որոնք կրնան յոյս ներշնչել եւ կորով՝ դիմակայելու ներկայի տառապանքն ու վիշտը, չկորսնցնելով մեր յոյսը առ Աստուած։ 

Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդեան  տօներուն առիթով կ'աղօթենք առ Բարձրեալն, որ Նորածին Փրկիչը դադրեցնէ ողբերը, 

բուժէ վէրքերը եւ ամոքէ վիշտերը Հայաստանի, Արցախի եւ Սփիւռքի մեր ժողովուրդին:  

 

Ձեր բոլորին կը  մաղթեմ  առողջ եւ բազում տարիներ: Անդրադառնանք մեր սխալներուն, չթերգնահատենք մեր թշնամին 

եւ ճանչնանք պահու ճշմարիտ բարեկամը։ Միասնական ոյժերով պահենք այն ինչ որ մնաց Արցախէն: Աստուծոյ կամքով 
պիտի յաղթահարենք այս ժամանակաւոր ընկրկումը, զայն վերածելով դրական ձեռքբերումներու։ 
 

Հաւատաքով, յոյսով Եւ Տիրոջ պատգամով զօրացած  կրկի՛ն աւետենք Խաղաղութեան Իշխանին ծնունդը։  

Քրիստոս Ծնաւ եւ յայտնեցաւ, Ձեզի մեզի մեծ Աւետիս 
 

Օրհնութեամբ՝ 

 
Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեան 

Առաջնորդ  
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Փ Ա Ր Ո Ս 
ԱՒՍՏՐԱԼԻՈՅ ԵՒ ՆՈՐ ԶԵԼԱՆՏԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ ԼՐԱՏՈՒ 

 

Այս ծանր շրջանին,  մեր համայնքը միասնաբար ոտքի կանգնեցաւ սատար հանդիսանալու համար մեր Արցախին, 

ցոյցերով, բողոքի արտայայտութիւններով եւ դրամահաւաքով: Իր  ցուցաբերած զօրակցութեամբ Աւստրալահայ 

համայնքը եկաւ գործնապէս փաստելու, որ Հայուն ճակատագիրը նոյնն է Հայաստանի, Արցախի թէ Սփիւռքի մէջ։ 
Հայկական բանակին ի նպաստ զօրակցական մեր աղօթքներով , մեր նահատակներուն համար կատարած 

հոգեհանգիստներով, մտահոգ բայց վճռակամ էինք մեր ընթացքին մէջ։ Դժբախտաբար, Նոյեմբեր 9-ի  յանկարծակի եւ 

տխրահռչակ համաձայնագիրը, որպէս ամբողջական անձնատուութիւն, յուսալքեց ողջ Հայութիւնը։ Համաձայնագիրը, 

1994-էն մինչեւ անոր ստորագրութեան թուականը, մեր ձեռքբերումներուն, հպարտութեան եւ երազներուն իսպառ 

կործանումն էր։ Բայց պիտի հետեւինք Պօղոս Առաքեալի խօսքերուն՝ «Ճնշուած ենք ամէն կողմէ, բայց ո՛չ ընկճուած․ 

հալածուած ենք, բայց ո՛չ լքուած, չարչարուած՝ բայց ո՛չ մեռած»  (Բ Կորնթ․ 4։8-9)։ 
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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ  

 
Դշ 2 Դեկտեմբեր – Նիւ Սաութ Ուէյլզ 

Էքիւմէնիք Խորհուրդի (այսուհետեւ՝ 

ՆՍԽ) համայքապետերու 2020ի վեցամ-

սեայ երկրորդ ժողովը տեղի ունեցաւ 

Առաջնորդարանի սրահին մէջ հիւրըն-

կալութեամբ Բարձր. Տէր Հայկազուն 

Արքեպիսկոպոս Նաճարեանի,  ներկայ-

ութեամբ՝ ՆՍԽի նախագահ Րէյ Ուիլ-

իըմսընի (Rev Dr Ray Williamson), Ընդ-

հանուր քարտուղար Շնուտա Մանսուր 

Քահանային (Rev Dr Shenouda Mansour), 

Հարաւային Սիտնիի Անկլիքան Եպիս-

կոպոս Մայքըլ Սթիտի (Most Reverend 

Michael Stead), Salvation Armyի ներկայա-

ցուցիչ Lieutenant Graham Durstanի, Մար 

Թոմա Եկեղեցւոյ հովիւ Նիքսըն Տանիէլ 

Քահանայի (Rev Nixon Daniel), Եունայ-

թինկ Եկեղեցւոյ Սինոտի ընդհանուր համակարգողի 

ներկայացուցիչ Կրահամ Փէրիի (Rev Graham Perry), 

Ղպտի եկեղեցւոյ Սիտնիի եւ շրջակայից Առաջնորդ 

Տանիէլ Եպիսկոպոսի (Bishop Daniel), Աւստրալիոյ եւ 

ՆԶի Սիրիաք Առաջնորդ Մօր Մալաթիւս Արք Մալքի 

Մալքիի (Mor Malatius Malki Malki), Արժ Տէր Աւետիս 

Քահանայ Համբարձումեանի, Քուէյքըրզի ներկայա-

ցուցիչ Ուիս Շուրինկայի (Wies Schuiringa), Assyrian 

Church of the Eastի Առաջնորդ Մար Միլիս Արք 

Զայայի ներկայացուցիչ Տիկին Քարոլին Սէլէյնսի 

(Caroline Sellanes), Դիւանապետ Նշան Պասմաճեանի, 

Զումի միջոցաւ՝ Կրաֆթընի Անկլիքան Եկեղեցիէն՝ 

Մարրի Հարվի Եպիսկոպսին (Bishop Murray Harvey) 

եւ Անասթասիոս Պօզիքիս (Father Anastasios 

Bozikis)Քահանային՝ ներկայացուցիչ Յոյն Ուղղափառ 

եկեղեցւոյ Առաջնորդ Մակարիոս Արքեպիսկոպոսին: 

Հիւրաբար ներկայ էին Մէլքայթ եկեղեցւոյ Առաջնորդ 

Րոպըրթ Եպիսկոպոս Րապպաթ (Bishop Robert 

Rabbat), Աստուածաբանութեան Դասախօս Տիկին 

Տիան Սփիտ (Prof Dr Diane Speed), Ռումանական 

Եկեղեցւոյ հովիւ Տօրու Քոսթաշ Քահանան (Rev Dr 

Doru Costache) եւ Դոկտ Ճէրարտ Քահանայ Քէլլի (Dr 

Prof Rev Gerard Kelly) եւ Թեմական Խորհուրդի 

ատենապետ Պրն Սարգիս Տէր Պետրոսեան: Ժողովը 

օրակարգի վրայ ունէր նաեւ Արցախի զօրակցութեան 

հարցը:  

Առաւօտեան ժամը 9.30էն մինչեւ կէսօրէ ետք ժամը 4, 

եղբայրական մթնոլորտի մէջ ընթացաւ ժողովը, որուն 

ընթացքին ժողովականները սրտցաւ մտահոգութիւն 

յայտնեցին Արցախի մէջ տեղի ունեցած պատերազմի 

արդիւնքներուն առնչութեամբ եւ որոնեցին միջոցներ 

օժանդակելու: Որոշուեցաւ ՆՍԽին կողմէ նամակ մը 

ուղարկել Վարչապետին խնդրելով որ Աւստրալիան 

մարդասիրական օգնութիւն շտապ կերպով հասցնէ 

Հայաստան, ուր հարիւր հազարի հասնող Արցախ-

ցիներ ապաստանած են իսկ ձմեռը իր աւերը կը 

գործէ եւ աւելիով պիտի գործէ: 

Նախագահ Ուիլիըմսընի բացման իմաստալից 

աղօթքէն ետք իւրաքանչիւր եկեղեցական հակիրճ 

տեղեկութիւն տուաւ իր եկեղեցւոյ դիմագրաւած 

դժուարութեանց յատկապէս Պսակաձեւ ժահրի 

ստեղծած պայմաններուն եւ ապագայ ծրագիրներու 

մասին: Ապա տեղի ունեցաւ Էլէքթրոնիք գիրքին 

շնորհահանդէսը ի ներկայութեան երկու 

հեղինակներուն՝ Դոկտ Տայան Սփիտի եւ Դոկտ Տորու 

Քոսթաշ Քահանային: Գիրքը կը վերաբերի 

Յովհաննէս Պօղոս Բ Պապին հռչակաւոր Կոնդակին՝ 

Ut Unum Sint ի 25 ամեակին: Գլխաւոր բանախօսը եւ 

գիրքը ներկայացնողն էր Փրոֆ Ճէրարտ Քէլլին: 

Կոնդակը կը վերաբերի Քրիստոնէական Միութեան 

եւ Կաթոլիկ եկեղեցւոյ ունեցած եւ ունենալիք 

յարաբերութեանց Քրիստոնեայ այլ, յատկապէս 

ուղղափառ եկեղեցիներու հետ: Փրոֆ Քէլլին 

լաւագոյնս բացատրեց Քրիստոնէական միութեան եւ 

միասնականութեան անհրաժեշտութիւնն ու 

հրամայականը:  
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Սրբազան Հօր վերապահուած էր 45 վայրկեան 

խօսելու համար Հայ եկեղեցւոյ անցեալին, ներկային 

եւ ապագային մասին: Սրբազանը մանրամասնու-

թեամբ եւ ամենայն յստակութեամբ անդրադարձաւ 

նիւթին: Ան բացատրեց թէ ինչ էին դրդապատճառ-

ները Արցախեան վերջին պատերազմին, ինչպիսի 

դժուարութիւններ կը դիմագրաւէ 

Արցախը, Հայաստանը եւ լման 

Սփիւռքը: Ներկաները մեծապէս գնա-

հատեցին Սրբազան Հօր պատմա-

կրօնական վերլուծումները: Ան 

պատասխանեց ուղղուած բազում 

հարցումներու, որով ներկաները 

լուսաբանուեցան Արցախեան ողբեր-

գութեան, Հայոց Ցեղասպանութեան եւ 

Հայ Եկեղեցւոյ դարաւոր պատմու-

թեան: 

Սրբազան Հօր եւ Տէր Աւետիսի կողմէ 

պատրաստուած էր յատուկ աղօթա-

գիրք ի զօրակցութիւն Հայաստանի եւ 

Արցախի: Ներկաները այցելեցին 

Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցի, ուր տեղի 

ունեցաւ Էքիւմէնիք աղօթք: Տպաւորիչ 

եւ քրիստոնէական սիրով լի քարոզ 

խօսեցաւ Րոպըրթ Րապպադ Եպիս-

կոպոսը: (Քարոզը ամբողջութեամբ անգլերէն լեզուով 

կարդալ էջ 26ին մէջ): 

Ժողովականները առաւօտէն մինչեւ ժողովի աւարտը 

հւրասիրուեցան Տիկնանց Յանձնախումբի տիկին-

ներուն կողմէ, իրենց պատրաստած նախաճաշով, 

ճաշով եւ նախընթրիքով: Այս աննման տիկինները, 

որոնք կամովին կը գործեն Առաջնորդարանի նոր 

շէնքի կառուցումէն ի վեր, իրենց բծախնդրութեամբ, 

մաքրասիրութեամբ,  հաւաքական 

ուրախ աշխատանքով կազմակեր-

պեցին բազում ձեռնարկներ, արժա-

նանալով հիւրերու բարձր գնահա-

տանքին: Նախագահ Ուիլիըմսըն 

հրաւիրեց տիկինները սրահ անձամբ 

իր հիացումը եւ շնորհակալութիւնը 

յայտնելու համար տիկիններուն, 

անոնց մատուցած որակաւոր ընդու-

նելութեան համար: 

Օրակարգի վերջին կէտն էր Զրոյց 

կլոր սեղանի շուրջ: Ներկաներուն 

բոլորին հետաքրքրութիւնը մէկ նիւթի 

վրայ կեդրոնացած էր՝ Հայաստան եւ 

Արցախ: Այդ մէկուկէս ժամուան 

ընթացքին եղան շինիչ առաջարկներ, 

որոնց մասին պիտի անդրադառնանք 

երբ ի գործ դրուին: 

   

Եշ 3 Դեկտեմբեր – 2020 թուականի վերջին Սուրբ Գրոց Սերտողութիւնը կատարուեցաւ ներկայութեամբ 15 

հաւատացեալ տիկիններու: Տիկինները անուշեղէններ պատրաստած էին այս առիթով: Սերտողութեան աւարտին, 

Սրբազան Հայրը իր բարեմաղթանքները կատարեց առողջ եւ ուրախ 2021ի, յուսալով որ մեր երկիրը կը խաղաղի եւ 

արդար լուծում կը տրուի Արցախի հարցին: Սրբազանը խնդրեց Բարձրեալէն որ 2020ի մէջ պատահած աղէտներն 

ու աւերները չկրկնուին 2021ին: Միասնական աղօթքով փակուեցաւ պաշտօնական մասը: Տիկիններէն շատեր,  

վերջին երկու երկու ամիսներուն, Հայ մօր ճաշակով պատրաստեցին խմորեղէններ եւ զանոնք վաճառեցին յօգուտ 

Արցախի: Անոնք եւ իրենց ընկերուհիները,  այս առիթով եւս համով ուտելիքներ պատրաստած էին, զորս 

ճաշակեցին միասնաբար: Անոնց աչքերուն մէջ զոհուող Հայուհիի վճռակամութիւնը կար, Հայուհիի մշտական 

պատնէշի վրայ ըլլալու հաստատակամութիւնը: Թող Աստուած մեր մայրերուն ու քոյրերուն աղօթքը լսէ եւ անոնց 

պարգեւէ առողջութիւն ու բարօր կեանք:    
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Շբ 5 Դեկտեմբեր – Սրբազան հայրը հանդիպում ունեցաւ 

Իրաւաբան Էմանուէլ Գրգեաշարեանի հետ որ պիտի 

ուսումնասիրէ Աւստրալահայ համայնքի կարողականու-

թիւնը զօրակցելու Հայաստանի եւ Արցախի վերակառուց-

ման եւ զարգացման աշխատանքին: Այս աշխատանքը 

խնդրուած է իրաւաբան Գրգեաշարեանէն Հայկական կազ-

մակերպութիւններու միացեալ յանձնախումբին կողմէ, զոր 

ան պիտի կատարէ կամաւորաբար: 

 

Կիր 6 Դեկտեմբեր – Սրբազան Հայրը պատարագեց եւ 

քարոզեց Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ մէջ: Դժբախ-

տաբար, յիշեալ եկեղեցին տակաւին չունի իր հոգեւոր 

հովիւը եւ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ քահանայ Հայրերը 

եւ Սրբազանը փոխն ի փոխ, շաբաթական դրութեամբ, կը 

պատարագեն այնտեղ: 

 

Կիր 6 Դեկտեմբեր – Կէսօրէ ետք ժամը 2ին, 

Մաքուարի Փարքի գերեզմանատան Ապրիլեան 

Նահատակաց Յուշակոթողին առջեւ, Աւստրալիոյ 

ՀՅԴ Կերոնական Կոմիտէի կողմէ խնդրուած էր 

Հոգեհանգստեան արարողութիւն Արցախեան պատե-

րազմին ինկած նահատակներուն եւ մանաւանդ ՀՅԴի 

նահատակ կամաւոր ընկերներու հոգիներուն ի 

հանգիստ: Սրբազան Հայրը, ընկերակցութեամբ Արժ 

Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի եւ 

ուրարակիր Ճորճ Նաճարեանի, հետեւեցաւ ՀՄԸՄի 

փողերախումբին հաւաքման վայրէն մինչեւ 

Յուշակոթող, ուր հաւաքուած էր սգակիր ժողովուրդը: 

Թափօրին մէջ Սրբազան հօր ուղեկցեցան ՀՅԴ եւ իր 

ուղեկից միութիւններու ներկայացուցիչները, հայկա-

կան զանազան միութիւններու ներկայացուցիչներ եւ 

Աւստրալիոյ մէջ Արցախի մնայուն ներկայացուցիչ 

Պրն Քայլար Միքայէլեան: Թեմական Խորհուրդի 

կողմէ մասնակցեցան Տիարք Սարգիս Տէր 

Պետրոսեան եւ Դիւանապետը, Սուրբ Յարութիւն 

Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդը ներկայացուց Պրն 

Գեղամ Անուշեան իսկ Սուրբ Երրորդութիւն 

եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդը՝ Պրն Մարգար 

Մկրտիչեան: Շուրջ 150 ներկաներ իրենց աղօթքը 

կատարեցին մեր նահատակներուն յիշատակին մինչ 

Տէր Հօր տպաւորիչ ձայնով երգուեցաւ «Ի Վերին 

Երուսաղէմ»ը: Յաւարտ արարողութեան Սրբազան 

Հայրը արտասանեց իր խօսքը: «Այսօր, մեր նահա-

տակները յիշելով, մեր երդման նորոգութիւնը կը 

կատարենք, որ արիներու շարքին պիտի միանան 

ուրիշներ ի սէր Հայրենիքին: Վերջին 100 տարիները 

եղան Հայու գողգոթան: Պատմութեան մէջ յաղթած 

ենք եւ պարտուած: Սակայն մեր նախնիքը ամէն 

պարտութեան, կորով գտած են ոտքի կանգնելու եւ 

եթէ իրենք չեն կրցած յաղթել ապա այդ կորովը 

փոխանցած են յաջորդ սերունդին, որպէսզի ան 

տանի յաղթանակ: Ընդունինք, որ 30 տարի ետք 

պարտուեցանք եւ այդ հետեւանք է մեր միասնական 

ծուլութեան: Այսօր աւելի քան երբեք մեր պարտա-

կանութիւնն է միասնականութիւնը մանաւանդ 

ճակատի վրայ: Վերակազմենք հայկական ուժերը, 

կամաց կամաց մէկդի դնենք ողբերը եւ 

պարտուողական ներքին պայքարի ձեւերը: Նախ 

ոտքի ելլենք, բուժենք մեր վէրքերը եւ յստակացնենք 

մեր տեսլականը: Ամէն ինչէ առաջ հոգեւոր կորովն է 

որ պէտք է ոտքի կանգնենք, մեր գոյատեւման 

հաւատքը պէտք է հաստատենք այլապէս այդ հոյա-

կապ երիտասարդներու արեան կանչին պատասխան 

պիտի չկարենանք տալ: Այսօր հրամայական է 

ունենալ Քաջութիւն եւ Իմաստութիւն, հրամայական 

է լաւ ճանչնալ մեր բարեկամն ու մեր թշնամին, 

անտարբեր ազգերով շրջապատուած ենք, իմաստուն 

պէտք է ըլլալ զանոնք հետաքրքրելու Հայաստանով: 

Զգաստութեան պահն է այսօր: Եթէ զգաստ չենք մեր 

նահատակները մեզի պիտի չներեն: Ես կը հաւատամ 

Հայ ժողովուրդի գոյատեւման, արդ երդուինք մեր 

նահատակներուն առջեւ, որ իրենց արեան կանչը 

անպատասխան պիտի չթողունք: Հիմա ժամն է 

սրբելու  արցունքները   մեր   որդեկորոյս   մայրերուն, 

գօտեպինդ՝  խնամելու  մեր որբերը, հոգալու մեր Հայ- 
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րենիքի պէտքերը այսօր՝ սնունդով, դեղօրայքով իսկ վաղը՝ զէնքով ու ապագայի տեսլականով» ըսաւ Սրբազան 

Հայրը:  

Սրբազան Հայրն ու Տէր Աւետիս չկարողացան մաս կազմել հոգեսուրճի արարողութեան, որուն ընթացքին խօսք  

առին Կեդրոնական Կոմիտէի ներկայացուցիչ Տիար Գէորգ Վարդանեան, Հայ 

Երիտասարդաց Դաշնակցութեան ներկայացուցիչ Պրն Ֆրանսուա 

Փամպուքեան եւ Արցախի ներկայացուցիչ Պրն Քայլար Միքայէլեան: Իր 

հակիրճ եւ բովանդակալից խօսքին մէջ Վարդանեան շեշտեց որ 130 

տարիներու նահատակներու փաղանգը յստակ պատգամ ունի մեզի թէ 

սթափելու պահը եկած է: Մեզմէ կը պահանջուի ծրագրուած եւ հետեւողական 

քաղաքականութիւն եւ համազգային մտածելակերպ դուրս գալու համար այս 

իրավիճակէն: Կը խոնարհինք վերջին երկու ամիսներուն ինկած 

նահատակներուն գերագոյն զոհողութեան դիմաց: Նահատակ այս սերունդը 

պիտի չներէ մեզի եթէ համակերպող ու լուռ ձեւով անցնինք ստեղծուած 

կացութեան վրայէն, հետեւաբար հարկաւոր է մեզի կուռ միասնականութիւն, 

համախմբում եւ մտաւոր ուժի կեդրոնացում: Աւստրալահայութեան մօտ 

եռնադն ու պայքարի ոգին վառ պէտք է մնայ որ աւելիով շարունակենք մեր 

պայքարը յանուն ազգի բոլոր իրաւունքներուն» ըսաւ Վարդանեան:            

Փամպուքեան, իր խօսքն ուղղելով նահատակ իր սերնդակիցներուն, ըսաւ.      

«դուք անվերադարձ մեկնեցաք յանուն ձեր ազգային ինքնութեան 

պահպանման, զոհուեցաք ի խնդիր հզօր Հայաստանի եւ Արցախի եւ մեր 

դաւանած արժէքներուն: Այսօր, ՀՅԴի գաղափարական ընկերներ, կ'երդուինք 

շարունակելու ձեր գործը, պահանջատէր ենք եւ պիտի յաջողինք իրագործել 

մեր ժողովուրդի ակնկալիքները թուրքէն ետ բերելու մեր կորսնցուցածը» եզրափակեց Փամպուքեան: 

Քայլար Միքայէլեան յուզումով անդրադարձաւ պատահած աղէտին սակայն ան խրախուսեց ներկաները տեղի 

չտալու: Արցախը կանգուն պահելու համար բոլորս պարտաւորութիւններ ունինք ըսաւ Պրն Միքայէլեան: 

Հանդիսավարուհի Հուրի Կիրակոսեան  բեմ հրաւիրեց նաեւ Արցախեան առաջին պատերազմի ազատամարտիկ 

Արարատ Սահակեանը, որ կատարեց կարգ մը վերլուծումներ անցեալի եւ ներկայ պատերազմներու եւ 

քաղաքական դրութեան: 

Հանդիսութիւնը փակուեցաւ միասնականութեան ոգիի ամրապնդման տեսլականով: 
 

Կիր 6 Դեկտեմբեր – Արժանապատիւ Տէր 

Պարթեւ Աւագ Քահանայ Գարագաշեան 

ներկայացուց Սրբազան Հայրը ՀԲԸՄ 

Ալեքսանտր Վարժարանի տարեկան 

Սուրբ Ծննդեան համերգին եւ 

Վկայականաց Բաշխման հանդէսին: 

Ներկայ եղան միայն Ե եւ Զ դասարանի 

աշակերտներու ծնողները, ի հետեւանք 

Պսակաձեւ Ժահրի պատճառով դրուած 

արգելքներուն: Յատուկ ծրագիր պատ-

րաստուած էր ուսուցչական կազմին եւ 

աշակերտութեան կողմէ: 2020ի «Ալեք-

սանտր Շքանշանը» ստացաւ Դ դասա-

րանի աշակերտուհի Ատէլին Գալս-

տեան իսկ 2021 թուականի Դպրոցի 

Պետ յայտարարուեցաւ Սարգիս Համբարձումեան: Այս առթիւ Փարոս կը շնորհաւորէ Սարգիսը եւ անոր ծնողքը՝ 

Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանը եւ Երէցկին Յասմիկը Սարգիսի այս կարեւոր ձեռքբերման համար 

ինչպէս նաեւ Ատէլինն ու իր ծնողները: Վկայականաց բաշխումը կատարուեցաւ ձեռամբ Տնօրէն Մանուկ 

Տէմիրճեանի եւ Խնամակալ Մարմնի ատենապետուհի Տիկին Սօսի Կիրակոսեանի: 

Հանդիսութիւնը փակուեցաւ Տէր Պարթեւի աղօթքով: 
 

Գշ 8 Դեկտեմբեր – Սրբազան Հայրը նախագահեց Կալուածոց Յանձնախումբի հերթական Ժողովին:  
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Կիր 13 Դեկտեմբեր – Ընդառաջելով Եկեղեցւոյ Երիտասարդաց Միութեան վարչութեան հրաւէրին, 

Սրբազան Հայրը, ընկերակցութեամբ Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի, մասնակցեցաւ 

ACYAի Ծննդեան Ընթրիքին (Christmas Dinner): Խորհրդածութեան նիւթ դարձաւ Արցախի եւ 

Հայաստանի ապագան ինչպէս նաեւ նոր սարկաւագներու ձեռնադրութիւնը: 

 

Ուրբ 11 – Կիր 13 Դեկտեմբեր – Պսակաձեւ ժահրի պարտադրած արգելքներուն պատճառաւ 2020ին կարելի չեղաւ 

Թեմական Պատգամաւորական Ժողով գումարել, հետեւաբար Թեմական Խորհուրդ-Ծուխեր յարաբերական 

աշխատանքները կատարուեցան առցանց: Օգտուելով Վիքթորիա նահանգի սահմանային արգելքներու 

վերացումէն,  Թեմական Խորհուրդի Ատենապետ Պրն Սարգիս Տէր Պետրոսեան եւ Փոխ Ատենապետ Պրն 

Ստեփան Գրգեաշարեան մեկնեցան Մելպուրն եւ հանդիպումներ ունեցան Ծխական Խորհուրդի կազմին, Արժ  Տէր 

Խաչեր քահանայ Յարութիւնեանի եւ եկեղեցական մարմիններուն հետ: Այս հանդիպումները իրենց դրական 

արդիւնքը տուին նոր թափով շարունակելու աշխատանքները մինչեւ յառաջիկայ Պատգամաւորական ժողով:  

 

Բշ 14 Դեկտեմբեր – Ընկերակցութեամբ Դիւանապետ Նշան Պասմաճեանի, Սրբազան Հայրը  

Աւստրալիոյ Մերձաւոր Արեւելեան Եկեղեցիներու (AMEC) Խորհուրդի իր գործակիցներուն հետ 

միասին Ծննդեան Ճաշի հիւրը եղաւ Սիտնիի Ղպտի Առաջնորդ Տանիէլ Եպիսկոպոսին: Այս 

աւանդական ճաշը համայնքապետներու տարուան վերջին  հանդիպումը կը նկատուի , որուն 

ընթացքին նաեւ տեղի կ'ունենան հարցերու ընդհանրական քննարկումներ: Ճաշին մասնակցեցան 

Սիրիաք Ուղղափառ եկեղեցւոյ համայնքապետ Մոր Մալաթիւս Մալքի Մալքի Արքեպիսկոպոսը, 

Մէլքայթ համայնքապետ Րոպըրթ Րապպաթ Եպիսկոպոսը, Հայ Կաթողիկէ համայնքապետ Բարսեղ 

ԾՎ Սուսանեանը,  Սիրիաք Կաթոլիկ համայնքապետ Ժորժ Քասմուսա Արքեպիսկոպոսը, Ղպտի Կաթոլիկ 

համայնքապետ Հայր Անտրաուս Ֆարաճը, Հին Արեւելեան Եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ Հայր Լէնըրտ Ալպիր Եինան: 

Համայնքապետերը Սրբազան Հօր ուղղեցին իրենց հարցերը Արցախի իրավիճակին առնչութեամբ, որոնց 

մանրամասնութեամբ պատասխանեց Սրբազան Հայրը: Րապպաթ Եպիսկոպոս, որ ատենապետն է այս 

Խորհուրդին, զեկուցեց որ AMECի եկեղեցիները իրենց խորհրդանշական նիւթական մասնակցութիւնը պիտի բերեն 

որպէս զօրակցութիւն Արցախին, որ մեծապէս գնահատուեցաւ Սրբազան Հօր կողմէ: Իրօք, Դեկտեմբերի 20ին, 

Առաջնորդարանը շնորհակալութեամբ ստացաւ 8000 Ամերիկեան Տոլար, որ փոխանցուեցաւ Սուրբ Էջմիածին 

Արցախցի գաղթականներու օգնութեան աշխատանքին ի նպաստ: 

 

Բշ 14 Դեկտեմբեր – Երեկոյեան, Սրբազան Հայրը նախագահեց Հայաստան Համահայկական 

Հիմնադրամի Աւստրալիոյ մասնաճիւղի հերթական ժողովին: 

 

Ուրբ 18 Դեկտեմբեր – Ընկերակցութեամբ իր տիկնոջ՝ Տիկին Արփի Գազանճեանի, 

Պարոն Յակոբ գազանճեան այցելեց Առաջնորդարան, Սրբազան Հօր նուիրելու 

համար Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարանի հրատարակութիւն Բարձրբերդի 

Աւետարանէն օրինակ մը: Հետեւեալը կը կարդանք Արամ Ա Վեհափառի 

Հայրապետական Օրհնութեան Գիրին մէջ. « Յատուկ ուրախութեամբ կ'ողջունենք 
Հայ ժողովուրդի հոգեմտաւոր ստեղծագործութեան եզակի իրագործումներէն մէկը 
հանդիսացող Հայ մշակոյթի մէջ ծանօթ Բարձրբերդի Աւետարանին այս 
վերարտադրութիւնը: Աւետարանը գրի առնուած է 1248 թուականին Կիրակոս 
Քահանային կողմէ ՀռոմկլայիԿաթողիկոսարանին մէջ (Կիլիկիա) թելադրութեամբը 
օրուան Կաթողիկոս Կոստանդին Բարձրբերդցիին: Ձեռագիրը ինք եւս ենթակայ 
դարձած է Հայ ժողովուրդի տառապանքին, ջարդին ու աքսորին: 1915ի Հայկական 
Ցեղասպանութենէն յետոյ Սահակ Բ Խապայեան Կաթողիկոսին կողմէ Ս. Գրիգոր 
Լուսաւորչի Աջին եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան այլ մասունքներուն ու 
ձեռագիրներուն հետ միասին Հալէպի ճամբով կը հասնի Անթիլիաս: Անցնող 
տարիներուն Մեր նախորդները իրենց աչքին լոյսին պէս պահեցին այս թանկարժէք 
ձեռագիրը իրենց անմիջական հսկողութեան տակ: «Կիլիկիա» Թանգարանի 
շինութենէն յետոյ, Մենք զայն զետեղեցինք Թանգարանին մէջ ի տես մեր ժողովուրդի 
զաւակներուն եւ օտար հասարակութեան: 
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Ուրախ ենք որ մեր առաջարկին սիրով ընդառաջելով 
Լոս Անճելըսի եւ Տուպայի մեր ազգայիններէն Թօնի, 
Ժագ եւ Արա Քէօսէեան եղբայրները ստանձնեցին 
մեկենասութիւնը այս մեծածախս հրատարակութեան, 
այս ձեւով մեր Ս. Աթոռի հոգեւոր եւ մշակութային 
ժառանգութեան գոհարը հանդիսացող Բարձրբերդի 
Աւետարանը մատչելի դարձնելով հանրութեան: ... 
Սուրբերու աղօթքով եւ նահատակներու արիւնով 
թրծուած դարաւոր այս Աւետարանը մեր ժողովուրդի 
զաւակներուն համար դառնայ աղբիւր հոգեւոր 
վերանորոգութեան»:   2002 թուականին լոյս տեսաւ այս 

հրատարակութիւնը 500 օրինակով եւ որուն արժէքն է 

2000 Ամերիկեան Տոլար: Կիրակի, 20 Դեկտեմբերին, Ս. 

Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ օրհնութիւնը 

Աւետարանին: Սրբազան հայրը օրհնեց նաեւ նուիրատուները՝ Տէր եւ Տիկին Գազանճեանները: Աւետարանը կը 

մնայ Առաջնորդարանին մէջ ի տես Հայ համայնքին եւ յատուկ առիթներով պիտի օգտագործուի օրհնելու համար 

մեր համայնքին ազգայիններէն բոլոր անոնք որոնք պէտքը ունին, միեւնոյն ատեն հաւատք՝ Բարձրբերդի 

Աւետարանի զօրութեան:  
 

Ուրբ 18 Դեկտեմբեր – Սրբազան Հօր հովանաւորութեամբ եւ նախագահութեամբ, 

Էտկարեան սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Արժ Տէր Նորայր Աւագ քահանայ Բաթանեանի 

«Ճշմարիտ Կեանքի Ուղիներով» գիրքին շնորհահանդէսը, ներկայութեամբ 50է աւելի 

գրասէր հաւատացեալներու: Ներկայ էին նաեւ Արժանապատիւ Տէր Աւետիս 

Քահանայ Համբարձումեանը եւ գիրքին մեկենաս՝ Տոքթ եւ Տիկին Յարութիւն եւ Մարօ 

Ճէպէճեան: Սրբազան Հօր աղօթքէն ետք Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան հրաւիրեց 

Տոքթ Ճէպէճեանը արտասանելու իր սրտի խօսքը: Տոքթ Ճէպէճեան, իր բարձր 

գնահատանքին արժանացած Տէր  Նորայրին խմբագրականները   նմանցուց 

խօսքերու, որոնք Հին եւ Նոր Կտակարաններուն, սաղմոսներու, Առաքեալներու 

նամակներուն մէջ որակուած են որպէս մեղրահամ խօսքեր: Տոքթորը իր խորիմաստ 

վերլուծումներով  ԲԱՌԸ նմանցուց մեղրահամ կերակուրի: Աւետարանի խօսքերուն 

հետ զուգահեռը ճի՛շդ ձեւով գծեց բժիշկը, որովհետեւ գիրքին իւրաքանչիւր բառ 

քաղցրութիւն կը ծորէ: Տոքթորը նաեւ հակիրճ ակնարկ մը նետեց մարդկութեան 

քաղաքակրթութեան օրրան Միջին Արեւելքի աւերման ծրագիրներուն եւ դաւերուն 

զորս կ'արտայայտուին Թուրք-Հրեայ սադրանքներով եւ որոնց զոհ կ'երթայ նաեւ 

բարոյական բարձր արժէքներ դրսեւորող Հայ Ազգը:   

Գիրքի ներկայացումը կատարուեցաւ Նշան Պասմաճեանի կողմէ: Արտասանուած 

խօսքը  կարդալ այս թիւին մէջ՝ էջ 10:  

Ապա բեմ հրաւիրուեցաւ հեղինակը: Տէր Հայրը իր շնորհակալութիւնը յայտնեց Տոքթ 

Ճէպէճեանին, որուն առաջարկով եւ ճիգով տպուած էր այս գիրքը: Տէր Հայրը 

անդրադարձաւ Տոքթորին սրբակեաց կեանքին, անոր հաւատքին եւ բարոյական 

արժէքներու նկատմամբ անոր ունեցած գործնական գնահատանքին: Տոքթորը 

կարողացած էր հասկնալ Տէր Հօր աշխատանքին նպատակակէտը, որն էր հոգեւոր 

կեանքը կապել առօրեային եւ փոխադարձաբար: Տէր Հօր բառերով, Տոքթորը 

կարողացած էր գնահատել իր  յօդուածներուն «Քրիստոնէաշունչ, Բարոյաշունչ եւ 

Հայաշունչ» իրողութիւնը եւ այդ դարձած էր պատճառ մեկենասելու գիրքին 

հրատարակութիւնը: Տէր Հայրը իր շնորհակալութիւնը յայտնեց նաեւ  Նշան 

Պասմաճեանին, յայտնելով թէ առաջին անգամն էր որ իր գրութիւններուն մասին 

լուրջ խորհրդածութիւն կ'ըլլար եւ առարկայական վերլուծում: Տէր Հայրը իր խօսքին 

աւարտին յայտարարեց. « Փառք Աստուծոյ այս օրուան համար: Ուխտած եմ որ 

այնքան ատեն որ Ան ինծի շունչ տայ՝ զայն պիտի նուիրեմ Եկեղեցւոյ»:  
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Նախքան փակման աղօթք, Սրբազան Հայրը կատարեց փակման խօսքը, նշելով, թէ այսօր Մեսրոպ Մաշտոցի եւ 

բոլոր թարգմանիչներուն համար ուրախ օր մըն է, 

որովհետեւ իրենց ստեղծագործութիւնները մինչեւ օրս կը 

գործածուին եւ ունին շարունակականութիւն, իսկ այս գիրքի 

հրատարակութիւնը  ապացոյց է: «Տէր Հայրը իր երդումը 

միայն եկեղեցւոյ ծառայելու համար չէ ըրած այլ նաեւ Հայ 

գիրին» ըսաւ Սրբազանը: «Հակառակ Հայերէնի մէջ 

երկրորդական ուսում չունենալուն, դուք Տէր Հայր, 

ինքնազարգացման դիմեցիք եւ ձեր Հայ Գիրին նկատմամբ 

ունեցած սիրոյն պատճառով ձեր գրիչի մելանը հեզասահ 

հոսեցաւ»: Անդրադառնալով Հայ գիրքին, սրբազան Հայրը 

օրինակը բերաւ մէկ օրինակով գրուած մագաղաթներուն, 

որոնք հսկայական ծախս կ'ենթադրէին եւ անոնք 

մեկենասներու շնորհիւ կը գրուէին: Այսօր այդ գործին 

շարունակողներէն մին է հաւատքով եւ ջանասիրութեամբ 

տոգորուած Տոքթ Ճէպէճեանը: Սրբազան Հայրը օրհնեց 

բոլոր անոնք որոնք մասնակից դարձան այս գրքին 

յաջողութեան աշխատանքին:   

 

Կիր 27 Դեկտեմբեր – Սուրբ Ստեփանոս Նախավկայի տօնը աւելի 

տօնական դարձաւ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ Սրբազան Հօր 

ձեռամբ ձեռնադրութեամբը 6 սարկաւագներու յանձինս՝ Վարդան 

Քէօշկէրեանի, Գրիգոր Սեդրաքեանի, Ճորճ Նաճարեանի, Պօղոս 

Քէլէշեանի, Սարգիս Ասքանեանի, Րաֆֆի Ճէպէճեանի: Մօտ երկու 

ամսուան պատրաստութենէ ետք, հսկողութեան տակ Արժ Տէր 

Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի, մէկ շաբաթ առաջ սարկաւագ-

ցուները անցուցին իրենց բերանացի քննութիւնը Սրբազան Հօր մօտ: 

Մօտ երեք ժամ մանրակրկիտ հարցաքննութենէ ետք, Սրբազան 

Հայրը իր հաւանութիւնը տուաւ վեց թեկնածուներուն շնորհելու 

սարկաւագական աստիճան: Սարկաւագական տուուչութեան 

արարողութիւնը կատարուեցաւ երկու հանգրուաններով, Շաբաթ, 26 

Դեկտեմբերի երեկոյեան տրուեցաւ կիսասարկաւագութիւն: Ծունկի 

վրայ քալելով թեկնածուները Սրբազան Հօրմէ ստացան կիսա-

սարկաւագութեան համար ուրար կրելու իրաւունքը առ ի 

պատրաստութիւն Կիրակի օր սարկաւագութեան տուուչութեան 

արարողութեան:  

Կիրակի  առաւօտուն, յընթացս Պատարագի, 

սարկաւագները ծունկի վրայ բարձրացան խորան, 

ուր պատարագիչ Սրբազան Հայրը Բարեշնորհ մեր 

եղբայրները ձեռնադրեց Սարկաւագ: Այդ միջոցին 

տեղեկացանք Բարեշնորհ Յովհաննէս Աւագ 

Սարկաւագ Խարաճեանի մահուան բօթը: Ինչ 

զուգադիպութիւն: Սարկաւագներու օրը, Սուրբ 

Ստեփանոսի նահատակութեան տարեդարձի օրը, 

երկնաւոր կեանք կը փոխադրուէր Յովհաննէս 

Սարկաւագը, նոյն ատեն 6 նորընծաներ կը 

նուիրուէին Սուրբ Խորանին: Կը կատարուէր 

Յովհաննու Աւետարանի վկայութիւնը «Ամէն ամէն 

ասեմ ձեզ. եթէ ոչ հատն ցորենոյ անկեալ յերկիր 

մեռանիցի, ինքն միայն կայ. ապա եթէ մեռանիցի, 

բազում արդիւնս առնէ։...»Տէրը ողորմի Սարկաւագ 

եղբօր հոգւոյն: 
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Սրբազան Հայրը իր քարոզին մէջ յիշեց որ 

երկար տարիներէ ի վեր սարկաւագական 

ձեռնադրութիւն չէր եղած Աւստրալիոյ 

մէջ, իսկ իր առաջին փորձառութիւնն էր 

սարկաւագներ ձեռնադրելու, հակառակ 

քահանայական ձեռնադրութիւն կատա-

րած ըլլալուն: Սրբազան Հայրը հրաւիրեց 

նորընծաները առաւել ծառայասիրու-

թեան եւ խրատեց զիրենք այսուհետեւ 

զգուշ ըլլալ իրենց շարժուձեւերուն, 

խօսքերուն եւ վարուելաձեւին, որովհետեւ 

իրենք օրինակ պիտի հանդիսանան այլոց, 

միեւնոյն ատեն պիտի ըլլան օրինակ 

հաւատքի եւ նուիրումի, որպէս յաջորդ-

ները Սուրբ Ստեփանոս առաջին 

Սարկաւագին: Սրբազանը թուեց այն 

իրաւունքները զորս ստացան որպէս 

սարկաւագ՝ Աւետարանը կարդալ, Սկիհն ու մաղզման ձեռնել եւ բռնել: Ան շնորհաւորեց նորընծաները, անոնց 

պարագաները, Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ քահանայից եւ սարկաւագաց դասը, Ծխական խորհուրդը եւ այս նոր 

ձեռնադրութեամբ հաւաստիքը տուաւ որ եկեղեցին պիտի մնայ  ԱՊՐՈՂ ԵԿԵՂԵՑԻ եւ զայն ապրեցնողը պիտի 

ըլլայ հաւատացեալներու հոգին:       

Յետ ձեռնադրութեան, Սրբազան Հայրը քահանայ 

հայրերը, թեմական ու ծխական պատասխանա-

տուներ,  Սարկաւագաց դասը, նորընծաներու 

ծնողներն ու հարազատները հրաւիրուեցան 

Էտկարեան սրահ, ուր տեղի ունեցաւ հիւրասի-

րութիւն:  Սրտի խօսք արտասանեցին Թեմական 

Խորհուրդի ատենապետ Պրն Սարգիս Տէր 

Պետրոսեան, Ծխական Խորհուրդի ատենապետ 

Պրն Պետրոս Զօրլու, Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ 

Համբարձումեան իսկ եզրափակիչ խօսքն ու 

աղօթքը կատարեց Սրբազան Հայրը: 

Փարոսի խմբագրութիւնը ի սրտէ կը շնորհաւորէ 

նոր սարկաւագները, Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ 

լայն ընտանիքը եւ կը մաղթէ որ նորընծաները 

իրականացնեն իրենց վրայ դրուած յոյսը օրինակ 

առնելով զիրենք նախորդող բարեշնորհ սարկաւագ եղբայրներէն:   
 

Եշ 31 Դեկտեմբեր – Տարուան վերջին օրը տխուր օր էր Սիտնիի Հայ համայնքին համար ընդհանրապէս իսկ Հայ 

Առաքելական եկեղեցւոյ համար մասնաւորապէս: Տարուան հետ վերջին հրաժեշտ տրուեցաւ մեր բոլորին սիրելի 

Աւագ Սարկաւագ Բարեշնորհ մեր եղբօր՝ Յովհաննէս Խարաճեանին: Յուղարկաւորութեան եւ թաղման 

արարողութեան հանդիսապետեց Առաջնորդ Սրբազան Հայրը՝ Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս 

Նաճարեան, որուն ընկերակցեցան Արժանապատիւ Աւագ Քահանայ Հայրեր՝ Տէր Նորայր Բաթանեան եւ Տէր 

Պարթեւ Գարագաշեան, Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Հոգեւոր հովիւ Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան 

եւ Հանգուցեալին Բարեշնորհ Սարկաւագ եղբայրներէն՝ Յարութիւն Հանիմեան, Վարդան Էլմասեան, Նշան 

Պասմաճեան, Ճորճ Նաճարեան, Սարգիս Ասքանեան, Պօղոս Քէլէշեան, Րաֆֆի Ճէպէճեան: Սուրբ Յարութիւն 

Եկեղեցին լի էր հանգուցեալը յարգող բազմութեամբ: Իր դամբանականին մէջ Սրբազան Հայրը անդրադարձաւ 

Հոգելոյս Սարկաւագին կենսագրութեան, որ ամբողջութեամբ կը հրատարակենք այս թիւին մէջ: Սրբազան Հայրը 

անդրադարձաւ նաեւ հանգուցեալին ժրաջանութեան, բարեսրտութեան եւ համայնքի հայութեան իր ունեցած 

ծանօթութեան: Հայ համայնքի շնչող հանրագիտարան էր Յովհաննէս Խարաճեանը: Սրբազան Հայրը զինք 

տեղկ'ընդունէր որպէս գիտակ մարդ եւ փորձառու խորհրդատու: Հանգուցեալին մահէն մի քանի օր առաջ երբ 

Սրբազան  Հայրը   նշած  էր  որ  սարկաւագական  ձեռնադրութիւն  տեղի  պիտի ունենար,  Յովհաննէս   սարկաւագ  
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տեղեկացուցած էր սարկաւագական ձեռնադրութեան մասին եւ ան ուզած էր անպայման ներկայ ըլլալ եւ փորձած 

էր պայքարիլ մօտալուտ մահուան դէմ եւ ջանալ մասնակցիլ: «Որքան որ պայքարող նկարագիր ունէր սակայն 

քաղցկեղը զինք հիւծած էր եւ Աստուծոյ կամքը տարբեր էր: Նախախնամութեան տնօրինութեամբ ան իր հանգիստը 

մտաւ Սարկաւագաց տօնին օրը՝ 26 Դեկտեմբերին» ըսաւ Սրբազանը: 

Մաքուարի Փարքին մէջ կատարուեցաւ թաղման կարգը, որմէ ետք հրամցուեցաւ հոգեսուրճ հանգուցեալի հոգւոյն 

համար: Իրենց սրտի խօսքերը արտասանեցին Գէորգ Խարաճեան, Վարուժան Իսկէնտէրեան եւ Սրբազան Հայրը:  

Փարոսի խմբագրութիւնը կը ցաւակցի Տիկին Աստղիկ Խարաճեանին, իր զաւակներուն Ճորճին, Մարալին, Արփիին 

եւ անոնց ընտանիքներուն Բարեշնորհ Սարկաւագին կորուստին համար: Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ սիւներէն 

ըլլալէն զատ Յովհաննէս Խարաճեանը մեծ Բարեկամ էր Առաջնորդարանին, միշտ նեցուկ անոր ծրագիրներուն, 

նիւթապէս թէ բարոյապէս, միշտ պատրաստ իր փորձառու Հայու խորհուրդները տալու որպէսզի համայնքային 

կեանքը աւելի հեզասահ ընթացք արձանագրէր:       

 

Կենսագրութիւն Բարեշնորհ Յովհաննէս Սարկաւագ Խարաճեանի 
Ծնած է Հալէպ, 25 Սեպտեմբեր 1934ին, անդրանիկ զաւակը Քիլիսցի Գէորգ եւ Մարի Խարաճեաններու, 

եղբայրը՝ Վարդուհիի եւ Յակոբի։ Նախնական ուսումը ստացած է Մեսրոպեան Վարժարանին մէջ, ապա անցած է 

արհեստի՝ մեքենաներու նորոգութեան։ Հինգ տարեկանին մայրը զինք առաջնորդած է Ս․ Գէորգ եկեղեցին, ուր 

յաճախած է տեղւոյն կիրակնօրեայ դպրոցը։ 1952-ին, Բերիոյ Թեմի Առաջնորդ 

Բարձրաշնորհ Տէր Զարեհ Արք․ Փայասլեանի (յետագայ Կաթողիկոս Մեծի Տանն 

Կիլիկիոյ) ձեռամբ ստացած է դպրութեան աստիճան, իսկ 1959-ին, օրուան 

Առաջնորդ Բարձրաշնորհ Տէր Ղեւոնդ Արքեպիսկոպոս Չէպէեանի ձեռամբ՝ 

Ուրարակիրի աստիճան։ 

1954-ին մասնակցած է երաժշտագէտ Բարսեղ Կանաչեանի կազմած 

քառաձայն երգչախումբին: 1955ին  միացած է Յովսէփ Վրդ․ Շատարեւեանի 

Կոմիտաս երգչախումբին ապա, 1956-1960՝ ՀԲԸՄ-ի Սպենդիարեան 

երգչախումբին, ղեկավարութեամբ Խմբավար Ժիրայր Իսկէնեանի։ 

1960-ին, անձնական գործով, կը մեկնի Յորդանան, սակայն ամէն Կիրակի 

Երուսաղէմ երթալով կը մասնակցի եկեղեցական արարողութեանց։  

1963-ին կը տեղափոխուի Սիտնի Աւստրալիա շարունակելով նոյն 

աշխատանքը, իր ծառայութիւնը բերելով Սիտնիի Հայ Առաքելական Ս. Յարութիւն 

եկեղեցւոյ, Campbell Street, Surry Hills: Արժ Տէր Արամայիս Քահանայ Միրզայեանի 

հետ յաճախ այցելած է Սիտնի նոր ժամանած ընտանիքներու եւ զանոնք հրաւիրած 

մաս կազմելու եկեղեցական կեանքին։ 

1966ին ամուսնացած է  Օրդ․ Աստղիկ Հատատի հետ: Աստուած իրենց 

պարգեւած է մէկ մանչ՝ Գէորգ-Ճորճ, եւ երկու աղջիկներ՝ Մարալ եւ Արփի, ինչպէս 

նաեւ երեք թոռներ՝ Սաւանա, Քրիշչըն եւ Էվի։ 

1975-ին, Ուիլուպիի մէջ կը հիմնէ Շիրակ նպարավաճառի խանութը “Shirag 

Continental Food”, որ միեւնոյն ատեն կը դառնայ համայնքի հայութեան ժամադրավայր: 

1976-ին կը ձեռնադրուի Սարկաւագ Գերաշնորհ Տէր Գարեգին Եպիսկոպոս Գազանճեանի (հետագայ 

Պոլսոյ Պատրիարք) ձեռամբ եւ ամբողջ 44 տարի, ամէն առիթով եւ ամենայն բծախնդրութեամբ կը կատարէ իր 

սարկաւագի պաշտօնը ։  

1982-ին նորընտիր Առաջնորդ Հոգեշնորհ Տէր Աղան Վարդապետ Պալիօզեանի եպիսկոպոսական 

ձեռնադրութեան որպէս պատգամաւոր կը մեկնի Ս․ Էջմիածին։ 

Հոգելոյս Սարկաւագին հոգւոյն մէջ յատուկ տեղ ունէր Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը, զոր կը նկատէր 

որպէս Հայ եկեղեցւոյ եւ Հայ ազգին շարունակականութիւնը ապհովող սրբավայր: 

Յովհաննէս Խարաճեան աւանդապահ անձ էր, բարձր կը գնահատէր նահպետական ընտանիքին 

առաւելութիւնները մանաւանդ բարոյական բնագաւառէն ներս։ Բարեշնորհ Սարկաւագին լոզունգն էր  ԳՈՐԾ, 

ԸՆՏԱՆԻՔ, ԵԿԵՂԵՑԻ։ 

Իր մահկանացուն կնքեց 26 Դեկտեմբեր 2020ին, Առաջին Սարկաւագ Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի 

նահատակութեան տարեդարձին օրը: Յուղարկաւորութեան եւ թաղման արարողութիւնը կատարուեցաւ 31 

Դեկտեմբերին ձեռամբ Առաջնորդ Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեանի: 
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Եթէ գրագէտ Կարօ Մեհեանի «Իմաստութեանց Ուղիով» գիրքը լոյս 

տեսած չըլլար վաթսունական թուականներուն, Տէր Հայրը այս 

հատորը կրնար վերնագրել այդ երկու բառերով, որովհետեւ իր 

հեղինակած գիրքին իւրաքանչիւր տողին մէջ եւ տակ կը գտնէք 

իմաստութիւն, իմաստութիւն եւ յետոյ դարձեալ՝ իմաստութիւն: 

Տէր Հայրը տասնեակ տարիներ արտադրած է ու գրած խմբագրական 

ու առաջնորդող յօդուածներ Լոյս ամսաթերթին համար: Ի դէպ, այս 

տարի կ'աւարտի Լոյսի 65րդ տարեդարձը: Տէր Հայրը 35 տարիէ ի վեր 

կը խմբագրէ զայն, այն օրէն, երբ 1985ին ստանձնեց Հոգեւոր 

Հովիւութիւնը Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ եւ զոր վարեց ամբողջ 21 

տարի:  

«Ծառայասիրութիւն» բառն ու հասկացողութիւնը կարմիր թելի նման 

կ'երեւին գիրքին համարեա բոլոր յօդուածներուն մէջ եւ լոզունգի նման 

կը մրճահարեն ընթերցողին ուղեղը: Տէր հօր ինքնակենսագրութեան 

մէջ կը կարդանք « 1985էն մինչեւ 2006, իմ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆՍ 
նուիրաբերած եմ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ»: Աւելի անդին՝ 

...«առանց նկատի ունենալու տարիքի յառաջացումը, հաւատարիմ քահանայական ուխտիս, «հանգստեան» 
կոչուիլը կը համարեմ ուխտադրուժ ըլլալ իմ պաշտօնիս եւ իմ համեստ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆՍ կը մատուցեմ ... 
եւայլն»: Ան էջ 27ին մէջ կը խորհրդածէ բարեացակամութեան մասին բայց ակնարկութիւն կը կատարէ 

ծառայասիրութեան, նոյնը երբ կը խորհրդածէ Երկիւղածութեան, Ինքնագիտակցութեան, Վստահութեան, 

Բարեգործութեան թէ Ջերմեռանդութեան մասին: Բայց ինչո՞ւ, ինչպէ՞ս, ի՞նչ պայմաններու ներքեւ 

ծառայսիրութիւնը այսքան խոր արմատ նետած է Տէր հօր հոգիին մէջ եւ իր շուքին պէս իրեն կ'ընկերանայ ուր որ 

գտնուի: Դարձեալ դիմենք Տէր Հօր ինքնակենսագրութեան, ուր կը վկայէ թէ մանուկ հասակին մայրը զինք 

առաջնորդած է մայր եկեղեցի, ուր իր մատղաշ հոգին սնունդ առած է մեր սուրբ հայրապետներուն յօրինած 

հոգեզմայլ շարականներէն եւ աղօթքներէն: « Այդ աղօթքներուն զօրութեամբ ու հաւատքով սպառազինուած, իմ 
ամբողջ կեանքիս ընթացքը նուիրաբերեցի ԾԱՌԱՅԵԼու Աստուծոյ եւ մեր հաւատացեալ ժողովուրդին»: 2015ի 

Սեպտեմբերին, իր քահանայութեան երեսնամեակին առթիւ հրատարակուած գրքոյկին մէջ, Սուրբ Յարութիւն 

եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդը հետեւեալը կը վկայէ Տէր Հօր ծառայասիրութեան մասին. կը մէջբերեմ. 

«...Աւագութիւն չի տրուիր ոեւէ քահանայ հօր: Աւագութեան կ'արժանանայ նկարագրի տէր, ՅԱՐԱՏԵՒ ԾԱՌԱՅՈՂ, 

պարտաճանաչ եւ իմաստուն քահանան: Տէր Նորայրը այս յատկութիւններով օժտուած մարդն էր եւ է»: Եւ 

վերջապէս Ծխական Խորհուրդը կ'եզրակացնէ՝ «ԾԱՌԱՅԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆԸ ՏԷՐ ՀՕՐ ԲՆԱԳԱՒԱՌՆ Է»:   

Այս գիրքը վէպ չէ, որ առաւօտուն սկսիք կարդալ եւ երեկոյեան զայն աւարտէք: Գիրքը ունի փիլիսոփայական, 

իմաստասիրական, միտքը խարազանող բովանդակութիւն: Բարոյական Ուղեցոյց է բառին ամբողջական 

իմաստով: Կը կարծեմ թէ այդ է եղած դրդապատճառներէն մին, որ գիրքին մեկենասը՝ Տոքթ Յարութիւն 

Ճէպէճեանը, երկար տարիներ հետեւած ըլլալով Տէր Հօր խմբագրականներուն, առաջարկած է զանոնք 

հրատարակել 202 էջերէ բաղկացած գիրքով մը: Տոքթորը Տէր Հայրը ընդունած կը թուի ըլլալ որպէս ուսուցիչ, եւ 

որպէս երախտագիտութեան արտայայտութիւն հոգեւոր ուսուցչին՝ ուզած է անոր գործը անմահացնել գեղեցի՛կ 

կազմով, որակաւո՛ր թուղթով, մաքո՛ւր տպագրութեամբ, դիւրաւ ընթերցուող հատորով մը: Մեր բոլորին անունով 

շնորհակալութիւն կը յայտնեմ Տոքթորին, Տիկին Մարոյին եւ ընտանիքի անդամներուն, որոնք ԵԿԵՂԵՑԻ 

հաստատութիւնը եւ Հայ քրիստոնեայ նուիրեալ եկեղեցականը գնահատել գիտեն ոչ խօսքով միայն այլ աւելին՝ 

գործով:  

ՆՇԱՆ ՊԱՍՄԱՃԵԱՆԻ ԱՐՏԱՍԱՆԱԾ ԽՕՍՔԸ ՏԷՐ ՆՈՐԱՅՐ 

ԱՒԱԳ ՔԱՀԱՆԱՅ ԲԱԹԱՆԵԱՆԻ 

«ՃՇՄԱՐԻՏ ԿԵԱՆՔԻ ՈՒՂԻՆԵՐՈՎ» ԳԻՐՔԻՆ 

ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍԻՆ ԱՌԻԹՈՎ - 18 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2020 - 

ԷՏԿԱՐԵԱՆ ՍՐԱՀ 
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Թեքնիք, շատ երկրորդական թերութիւններ ունի գիրքը, որոնք սակայն անոր արժէքը բնա՛ւ վար չեն բերեր: Թուեմ: 

Իր հեղինակած բազմաթիւ նիւթերէն Տէր Հայրը ընտրած է 116 նիւթ առ ի հրատարակութիւն: Սակայն գիրքին 

սկզբնաւորութեան կամ աւարտին կը պակսի գիրքին նիւթերուն ցանկը: Բովանդակութիւնը: Փակագիծի մէջ 

յայտնեմ որ 102 նիւթ «ութիւն» վերջաւորութիւնը կը կրեն՝ «Շնորհընկալութիւն» , «Ներողամտութիւն», 

«Ողջմտութիւն» եւայլն: Բոլոր նիւթերը պիտի չյայտարարեմ, քիչ ետք երբ գիրքը գնէք, բոլորը ձեր աչքերուն առջեւ 

կ'ունենաք: Շարունակելով թերութեանց մասին խօսիլ՝ գիրքին առաջին էջին մէջ կը կարդանք թէ տպուած է Սիտնի 

2018ին սակայն չի տրուիր տպարանին անունը: Նախաբանին մէջ կը յիշատակուի թէ Լոյս պաշտօնաթերթին մէջ 

երկար տարիներու ընթացքին հրատարակուած խմբագրականներու փունջ մըն է գիրքը, հետեւաբար, նախընտրելի 

պիտի ըլլար նշել թէ որ թուականներուն գրուած էր իւրաքանչիւր յօդուած: Դարձեալ նախընտրելի պիտի ըլլար, որ 

գիրքը ունենար ISBN Code (International Standard Book Number) որպէսզի ան մտնէր գիրքերու միջազգային ցանկին 

մէջ: Սակայն ինչպէս քիչ առաջ ըսի, այս մանր թերութիւնները գիրքին բովանդակութենէն, մանաւանդ արժէքէն 

ոչինչ կը փոխեն: Ի դէպ յայտնեմ, որ Հայաստանի Ազգային Գրադարանը տեղեկացուած է այս գիրքին մասին եւ 

երեք օրինակ կը խնդրուի իրենց ուղարկել, որ պէտք է ընել երբ յարմարութիւնը ստեղծուի:   

Վերադառնալով նիւթին, Տէր Հայրը շօշափած է բարոյախօսական տարբեր նիւթեր, որոնցմէ՝ Կարգն ու Կանոնը 

եկեղեցւոյ մէջ: Տէր հայրը յստակ ուղղութիւն կու տայ հաւատացեալներուն իրենց նիստ ու կացին մասին, 

որովհետեւ զանոնք պահելով է որ հաւատացեալը իր յարգանքը արտայայտած կ'ըլլայ այդ սրբավայրին: Այլ տեղ 

ան նիւթ կը դարձնէ Խօսքը գործի վերածելու հրամայականը: Ուշագրաւ է որ Տէր հօր իւրաքանչիւր յօդուած 

լաւատեսութեամբ եւ շնորհակալութեամբ ու բարեմաղթանքով կ'աւարտի: Այդտեղ լաւատես անձին նկարագիրը 

կ'արտացոլայ: Ոչ մէկ յոռետես եզրակացութեան կը հանդիպինք գիրքին 116 նիւթերուն մէջ:  

Անբնական երեւոյթ չէ որ Տէր Հայրը մեծ տեղ տրամադրած է իր յօդուածներուն մէջ Քրիստոնէական սիրոյն, որը 

կ'ենթադրեմ առաւե՛լ խրախուսած է Տոքթ Ճէպէճեանը նախաձեռնելու իր աստուածահաճոյ մեկենասութիւնը: 

Օրինակները կը վխտան սակայն պիտի ծանրանամ մէկ խմբագրականի վրայ, որուն վերնագիրն է ՍԷՐԸ (Էջ 10): 

Տէր հայրը մէկուկէս էջի մէջ ամփոփ կը ներկայացնէ Քրիստոսի պատուիրած սէրը եւ, սիրոյ սկզբունքը 

մանրամասնելով, կը կատարէ գործնական թելադրանք: Ըստ Տէր Հօր, Քրիստոսի պատգամած սէրը կ'ամբողջանայ 

այն ատեն, երբ մենք հաւատացեալներս ունինք անկեղծ սէր հանդէպ եկեղեցւոյ, սէր՝ հանդէպ ազգային 

սրբութիւններուն, սէր՝ հանդէպ մեր հարազատներուն եւ ընկերային պարագաներուն եւ վերջապէս սէր՝ հանդէպ 

մարդկութեան: Եւ հեղինակը բարձրաղաղա՛կ կը պահանջէ մեզմէ նմանիլ Աստուծոյ, որ ունի անսպառ սէր 

հանդէպ մարդկութեան, նոյնիսկ երբ մարդկութիւնը կը կասկածի՛ Անոր սիրոյն, ներողամտութեան ու 

գուրգուրանքին: Այս խմբագրականին մէջ կայ սիրոյ մասին բազմաբնոյթ, սակայն ամփոփ արտայայտութիւն: Իմ 

առաջարկս է Տէր Հօր, որ այս թեման զարգացնէ եւ յօդուածաշարքի վերածէ, որ կրնայ իմաստասիրական արժէք 

ունենալ : 

Տէր Հայրը բախտ չէ ունեցած բարձրագոյն ուսում ստանալու սակայն, մինչեւ օրս, ան կը մնայ ուսումնատենչ: 

Ինքնազարգացման գործընթացը կանգ չէ առած իր կեանքի որեւէ մէկ հանգրուանին՝ մինչեւ այս վայրկեանը: 

Հետեւաբար ան նաեւ զարգացուցած է իր լեզուն՝ Հայերէնը: Տէր հօր լեզուն յղկուած լեզու է, ունի մաքուր ոճ եւ 

Հայերէնի ճոխ բառամթերք: Օրինակներ տամ իր ճիշտ, տեղին գործածած, մաքուր, գեղեցիկ հայերէնի պաշարէն. 

օրինակ՝ ուղեկորոյս, տուայտիլ, հանապազօրեայ, սերմանել, շահադիտական, վաճառատեղի, սին, Իցի՜ւ թէ եւայլն: 

Ասոնք բառարաններէն զոռով դուրս քաշուած բառեր չեն այլ մեր հասարակութեան մէջ այնքան քիչ է 

գործածութիւնը, որ այսպիսի գեղեցիկ բառերը սկսած են մաշիլ, տուայտիլ ու չինարէնի տպաւորութիւն տալ: 

Սիրելի Տէր Հայր, դուք, որպէս խմբագիր, նաեւ առաքելութիւն ունիք Հայերէնին վրայ գուրգուրալու, որքան որ ձեզ 

մեղադրեն «խոշոր բառեր գործածողի» մեղքով:    

Եզրակացնելով, այս գիրքը արդիւնք է անվհատ աշխատանքի, ուղեցոյց՝ առաջընթացի, ծառայութեան, 

գօտեպնդման, միասնական զգաստութեան, գիտակցութեան, յարգանքի եւ սիրոյ: Գաղափարը այսպիսի 

հրատարակութեան՝ կ'անմահացնէ մարդը, բան մը որ շնորհակալութեամբ կատարեց Տոքթոր Ճէպէճեանը, որուն 

գիտակցութեան խորութեան եւ մշակոյթի հանդէպ տածած յարգանքին երախտագէտ ենք բոլորս: 

Տէր Հայր, ընդունեցէք մեր բոլորին շնորհակալութիւնը այս գիրքը հեղինակելու համար: Այս համայնքը ինքզինք 

հպարտ պէտք է զգայ ձեզի պէս մտածող, աշխատատենչ եւ տեսլական ունեցող հոգեւոր հայր մը իր գրկին մէջ 

ունենալուն համար: 
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Սիրելի զաւակներ մեր ի հայրենիք եւ ի սփիւռք,  

Պատերազմի արհաւիրքէն յետոյ ցաւի, մտահոգութեան եւ տագնապի ծանր օրեր կ'ապրինք։ Հազարաւոր մեր 

հերոս զաւակներու նահատակութիւնը, պատմական Արցախ աշխարհին զգալի մասին կորուստը, պատերազմին 

աղէտալի հետեւանքները եւ արտաքին վտանգի առաւել մեծ սպառնալիքը ալեկոծած են մեր հոգիները, խաթարած՝ 

համերաշխութիւնը եւ ազգային միասնականութիւնը հայրենիքի եւ սփիւռքի մէջ։ Ստեղծուած ծանր իրադրութիւնը 

եւ ներքաղաքական խոր ճգնաժամը նոր վտանգներու առջեւ կանգնեցուցած է հայրենի մեր երկիրը՝ կենսական 

դարձնելով յառնած լրջագոյն մարտահրաւէրներու հրատապ լուծման անհրաժեշտութիւնը։ 

Օրէ օր բարդացող իրավիճակի առնչութեամբ քննարկումներ կատարեցինք Առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցւոյ 

եպիսկոպոսաց դասի եւ Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդի անդամներուն հետ։ Հանդիպումներ ունեցանք նաեւ 

Հանրապետութեան նախագահին, Ազգային ժողովի նախագահին, քաղաքական ու ազգային զանազան 

կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներուն հետ։ Համընդհանուր համոզումն է, որ օրհասական այս 

կացութիւնը պէտք է իր հանգուցալուծումը գտնէ բացառապէս սահմանադրական ճանապարհով, ազգային 

համերաշխութեան ու ողջախոհութեան պայմաններով։ 

Հայրենի մեր երկրին մէջ տեղ գտնող տագնապալից զարգացումներուն եւ առկայ մտահոգութիւններուն ընդառաջ՝ 

Մենք հանդիպում ունեցանք նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ տիար Նիկոլ Փաշինեանին հետ։ 

Թելադրուած երկրի առջեւ ծառացած եւ ահագնացող ներհասարակական լարուածութեամբ, արտաքին եւ ներքին 

լուրջ մարտահրաւէրներով եւ վարչապետի անձի նկատմամբ հանրային վստահութեան պակասով՝ հայրաբար 

յորդորեցինք յանձնառութիւն ստանձնել եւ վար դնել վարչապետի լիազօրութիւնները՝ կանխելու համար 

հասարակական կեանքին մէջ ցնցումները, նաեւ հնարաւոր բախումներն ու ողբերգական հետեւանքները։  

Այս առումով նաեւ կոչ կ'ուղղենք Ազգային ժողովին՝ մեր հայրենիքի համար այս վճռորոշ պահուն գործել ամենայն 

պատասխանատուութեամբ, ականջալուր ըլլալ հանրութեան լայն շրջանակներու կողմէն հնչող պահանջներուն եւ 

քաղաքական ուժերու հետ համախորհուրդ ընտրել նոր վարչապետ ու ձեւաւորել ազգային համաձայնութեան 

ժամանակաւոր կառավարութիւն։ Միայն հանրային վստահութիւն ունեցող եւ արհեստավարժ անձերէ կազմուած 

կառավարութիւնն է, որ կարող պիտի ըլլայ կարգաւորել մեր ժողովրդին առջեւ ծառացած հիմնախնդիրները, 

վերականգնել ազգային համերաշխութիւնն ու միասնականութիւնը եւ կազմակերպել անվիճարկելի 

անհրաժեշտութիւն ներկայացնող խորհրդարանական արտահերթ ընտրութիւնները։  

Հայրական Մեր պատգամը կը բերենք հաւատաւոր մեր ժողովրդին, իշխանութիւններուն եւ ընդդիմադիր 

քաղաքական ուժերուն՝ դժուարին այս օրերուն զերծ մնալ բռնութիւն հրահրող եւ ատելութիւն սերմանող 

արտայայտութիւններէ ու գործողութիւններէ։ Ազգովին համախումբ ջանք եւ ներդրում բերենք առկայ ճգնաժամի 

յաղթահարման ի նպաստ։ Մեր նահատակ հերոսներու վառ յիշատակը եւ անոնց նուիրական տեսիլքները 

իրագործելու սրբազան ուխտը մեր սրտերուն մէջ՝ միաբանուինք ու գործենք յանուն մեր հայրենիքի լուսաւոր 

գալիքին, յանուն մեր ժողովուրդի խաղաղ, ապահով ու բարօր կեանքին։ 

Աստուած պահապան եւ օգնական մեր ժողովրդին եւ հայրենիքին: 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՈՒՂԵՐՁԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԵՐՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻՆ 

ԿԱՊԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ 
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ՄԵԿՆԱՐԿԵՑ 

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ «ԱՋԱԿՑԵՆՔ ԱՐՑԱԽԻՆ» ԾՐԱԳԻՐԸ 
 

Ն․Ս․Օ․Տ․Տ․ Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի տնօրինութեամբ հաստատուած է Մայր Աթոռ Սուրբ 

Էջմիածնի «Աջակցենք Արցախին» ծրագիրը, որուն նպատակն է բացառաբար մարդասիրական ծրագրերով 

հոգատարութիւն ցուցաբերել  ծանր կացութեան մէջ յայտնուած Արցախցի ժողովրդին եւ պատերազմին 

հետեւանքով արցախեան գիւղերէն տարհանուած եւ Հայաստան ապաստանած ընտանիքներուն։ 

Ստեղծուած է յանձնախումբ ատենապետութեամբ  Կեդրոնական Եւրոպայի Հայրապետական պատուիրակ 

Գերաշնորհ Տ. Խաժակ արքեպիսկոպոս Պարսամեանի։ Յանձնախմբի կազմին մէջ ընդգրկուած են եկեղեցականներ 

եւ աշխարհականներ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնէն եւ աշխարհի բոլոր ցամաքամասերէն։ 

Այս առիթով Վեհափառ Հայրապետը տեսակապի միջոցով երկու անգամ հանդիպում ունեցաւ յանձնախումբին 

հետ։ Յանձնախումբին մաս կը կազմէ նաեւ թեմիս Առաջնորդ Բարձր Տէր Հայկազուն Արք. Նաճարեանը:  

Վեհափառը անդրադարձաւ Հայաստանի ու Արցախի առջեւ ծառացած լուրջ մարտահրաւէրներուն՝ ընդգծելով, որ 

առկայ պայմաններուն մէջ Հայոց Եկեղեցին պէտք է  առաւելագոյնս աջակցութիւն մատուցէ մեր հայրենիքին ու 

ժողովուրդին։ Այս առումով ան կարեւորեց յանձնաժողովին առաքելութիւնը՝ յոյս յայտնելով, որ նախատեսուած 

գործունէութիւնը կը ստանայ համազգային եւ համասփիւռքեան ընդգրկում:  

 
 

Մայր աթոռ Ս. Էջմիածնի տեղեկատուական կեդրոնէն ստացանք հետեւեալ հաղորդագրութիւնը 
 

«Միայն ուժեղ պետութեամբ է հնարաւոր յաւերժացնել մեր ինքնութիւնն ու լինելութիւնը, նաև մեր 

քաջորդիներու յիշատակը»․ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս  
 

ԱՅՑ ԵՌԱԲԼՈՒՐ և ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ  

ՆԱՀԱՏԱԿ ՔԱՋՈՐԴԻՆԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ 
 

Դեկտեմբերի 20-ի առաւօտուն Վեհափառ Հայրապետը 

եպիսկոպոսներու ուղեկցութեամբ այցելեց Եռաբլուր զինուո-

րական պանթէոն՝ յարգանքի տուրք մատուցելու և աղօթք 

բարձրացնելու արցախեան պատերազմին նահատակներու 

հոգիներուն խաղաղութեան համար։  

Ծաղկեպսակի զետեղումէն յետոյ, Վեհափառ Հայրապետը և 

եկեղեցականները աղօթեցին նաև զինուորականներու 

շիրիմներուն վրայ առանձնապէս։ 

Աւելի ուշ, Սուրբ Գայանէ վանքին մէջ, Վեհափառ 

Հայրապետը ներկայ գտնուեցաւ Սուրբ Պատարագին, որուն աւարտին, անոր նախագահությամբ, զոհուած 

հերոսներուն համար տեղի ունեցաւ հոգեհանգստեան արարողութիւն։ 

Արարարողութենէն ետք, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը իր խօսքը ուղղեց հոգևոր դասին, ներկայ բարեպաշտ 

հաւատացեալներուն և համայն հայ ժողովուրդին։ Ստորեւ կ'արտատպենք հատուածներ Վեհափառ Հօր խօսքէն. 

«Այսօր վերստին կ'ոգեկոչենք լոյս յիշատակը հայրենիքին համար զոհուած մեր զինուորներուն, 

աշխարհազօրայիններուն և զօրահրամանատարներուն:Անոնք ժառանգեցին յաւիտենական կեանքի պարգևը, 

ինչպէս խոստացաւ մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսը ըսելով. «Արդ, Ես անոնց յաւիտենական կեանք կու տամ, և անոնք 

յաւիտեան չեն կորչիր» (Յովհ. 10.28): 

..... Հայ ժողովուրդը կրկին հերոսներ ծնաւ: Մեր հերոսները զոհուեցան արցախահայութեան ազատ ապրելու 

արդար իրաւունքին և հայրենիքին խաղաղ, ապահով և բարօր կեանքի տեսիլքով:  

...Համազգային ուժերով և միասնական ոգիով ներքին ու արտաքին մարտահրաւէրներուն դիմագրաւումը, 

քաղաքական և հասարակական ճգնաժամի յաղթահարումը պիտի ըլլան մեր արժանի տուրքն ու խոնարհումը 

նահատակ հայորդիներու շիրիմներուն։ Ներկայ բարդ իրավիճակին մէջ զգաստութեան և ողջախոհութեան 

պահպանումը, մեր նահատակներուն կորուստը արժանավայել սգալը և սուգը չքաղաքականացնելը պիտի ըլլան 

նուիրական յարգանքի ճշմարիտ արտայայտութիւնը մեր հերոսներուն անմոռաց լոյս յիշատակին առջև, ազգային 

համերաշխութեամբ ու համընդհանուր շահերու վսեմ գիտակցութեամբ:  

...Վերահաստատենք հայրենանուիրումի ու ազգանուիրումի մեր ուխտը։ Թող ազգին ու հայրենիքին հանդէպ 

անոնց  պարտքի   գիտակցութիւնը,   յանձնառութեան  և  զոհաբերութեան  ոգին   օրինակ   դառնան  պետական   ու  
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քաղաքական այրերուն և համայն մեր ժողովուրդին: Չվտանգենք մեր պետականութիւնը անխոհեմ քայլերով, 

չգերադասենք անձնական շահերը, այլ գործենք յանուն մեր ժողովուրդին ու հայրենիքին անկորուստ 

պահպանութեան, զօրացման ու առաջընթացին։ Միայն ուժեղ պետութեամբ հնարաւոր է յաւերժացնել մեր 

ինքնութիւնն ու լինելութիւնը, նաև մեր քաջորդիներու յիշատակը։ 

...Ի խորոց սրտի աղօթենք միասին, որ գթառատ Տէրը Իր Սուրբ Հոգիով սփոփէ մեր հերոսներուն ծնողները, 

կանանց ու զաւակներուն սգացեալ սրտերը և մեր բոլորին վշտակիր հոգիները։ Թող այլևս սուգն ու տխրութիւնը 

չմթագնեն մեր ազգային կեանքը, ողբերգութիւնները չպատուհասեն մեր ժողովուրդը և Աստուծոյ ապաւինած ու 

ազգովին համախումբ՝ կերտենք լուսաւոր գալիքը հայրենեաց և համայն հայութեան։  

Փառք և երիցս փառք մեր նահատակ որդիներուն։ 
 

Տ. ՅՈՎՆԱՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՅԱԿՈԲԵԱՆԸ 

ՆՇԱՆԱԿՈՒԵՑԱՒ ԳՈՒԳԱՐԱՑ ԹԵՄԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴ 
 

Ն․Ս․Օ․Տ․Տ․ Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի 

Դեկտեմբերի 21-ի hայրապետական տնօրինութեամբ, Մայր 

Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի լուսարարապետ Գերաշնորհ Տ. 

Յովնան Եպիսկոպոս Յակոբեանը նշանակուեցաւ Գուգարաց 

Թեմի Առաջնորդ, փոխարինելով վաղամեռիկ Հոգելոյս Տէր 

Սեպուհ Արք. Չուլճեանը։ Նորանշանակ Առաջնորդին 

կենսագրութեան կ'անդրադառնանք յառաջիկային: 

Սրբազան Հայրը ծնած է Կիւմրի 1978ին: Եպիսկոպոս 

ձեռնադրուած է 2011 թուականին եւ մինչեւ իր Առաջնորդ 

նշանակուիլը վարած է Մայր Աթոռի Լուսարարապետի 

պաշտօնը: Առողջութիւն եւ յաջողութիւն կը մաղթենք 

Սրբազան հօր իր դժուար առաքելութեան մէջ:  

 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ 

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՈՒՆԵՑԱՒ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՍԱՐԿԱՒԱԳԱՑ ԴԱՍԻՆ ՀԵՏ 
 

Դեկտեմբերի 28-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը, Սուրբ Ստեփանոս Նախավկայի 

տօնի առիթով, հանդիպում ունեցաւ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի սարկաւագաց դասին հետ։  

Հայոց Հայրապետը կարեւոր նկատեց հանդիպումը սարկաւագներուն հետ՝ մէկ անգամ եւս անդրադառնալու 

անոնց ծառայութեան Եկեղեցւոյ եւ Հայ ժողովուրդի կեանքէն ներս: Ան մասնաւորաբար նշեց գնդերեց 

սարկաւագներու Հայոց բանակին մատուցած 

օգտաշատ ծառայութեան, փաստելով նաեւ, թէ 

անձնական օրինակով ինչպիսի ոգի ներշնչեցին, 

արիութիւն փոխանցեցին մեր բանակի 

զինուորներուն։ 

 Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն իր գնահատանքն 

արտայայտեց նաեւ այն սարկաւագներուն, որոնք 

քաջարի ոգիով այդ դժուար օրերուն յանձ առին 

իրենց ծառայութիւնը բերել Դադիվանքի մէջ՝ 

յաղթահարելով թշնամին ոտնձգութիւնները, որով 

կարելի դարձաւ հնամեայ վանական համալիրը 

պահել Արցախի թեմի վերահսկողութեան ներքոյ։  

Անդրադառնալով ներկայիս կացութեանը եւ հայ 

ժողովուրդի զաւակներուն հոգեւոր խնամքի 

կարեւորութեանը՝ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը ընդգծեց, որ հոգեւորականութիւնը, նաեւ սարկաւագները, շատ 

ընելիքներ ունին՝ մեղմելու ցաւն ու կորուստը այն ընտանիքներուն եւ անհատներուն, որոնք առաւել մեծ չափով 

կրեցին պատերազմի հետեւանքները եւ կարիքը ունին զօրակցութեան։  

Վեհափառ Հայրապետը յորդորեց սարկաւագները անսակարկ նուիրումով ու նախանձախնդրութեամբ 

շարունակել իրենց ազգանուէր ու աստուածահաճոյ սպասաւորութիւնը՝ մաղթելով անոնց Աստուծոյ օգնութիւնը, 

զօրակցութիւնն ու օրհնութիւնը: 
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Happy  

New Year 

& 

Blessed 

Christmas 

 

 

 

CHRISTMAS MESSAGE OF 

HIS EMINENCE ARCHBISHOP HAIGAZOUN NAJARIAN 

PRIMATE OF THE DIOCESE OF THE ARMENIAN CHURCH OF AUSTRALIA & NEW ZEALAND 

 

"Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men."  
 (Luke 2:14) 

 
Dear faithful community members, 

 

As a Diocese and Community, 2020 started with optimism. We had many plans 

and events to achieve however everything changed with the onset of the 

Coronavirus (Covid-19). Its consequences remain devastating until today both 

in Armenia and around the world. In 2020 we stood steadfast with our 

Armenian people of Syria and Lebanon, together supporting them to alleviate 

their suffering, however soon after the Artsakh war would begin, which had 

terrible consequences for Artsakh, Armenia and the entire Armenian people. 
 

In Australia, we have been fortunate, thanks to the steps taken by the 

authorities, to have experienced fewer losses comparatively to other countries 

and passed a safer course. But we must be careful, because despite finding the 

vaccine against Covid-19, it will undoubtedly linger in our lives with its 

consequences in the years to come.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

It is in such crucial and critical circumstances that visionary and faith-inspiring leaders will emerge who can inspire hope 

and vigour to endure the present suffering and sorrow without losing hope in God. During the New Year and Christmas 

feasts, we pray to God for the Newborn Savior to end the mourning, heal the wounds and soothe the sorrows of our people 

in Armenia, Artsakh and the Diaspora.  
 

I wish you all good health and prosperous years. Let us reflect on our mistakes, not underestimate our enemy and recognize 

the true friend of the moment. With united forces, let us build together what is left of Artsakh. God willing, we will 

overcome this temporary setback, turning it into a positive achievement.  
 

Let us once again herald the birth of the Prince of Peace, strengthened by faith, hope and the message of our Lord. 
 

Christ was born and revealed, Good News for one and all 
 

With blessings, 

 

 

 

Archbishop Haigazoun Najarian 

Primate 

  

During this difficult period, our community stood together to support Artsakh with its demonstrations, protests and 

fundraising efforts. United, the Australian-Armenian community demonstrated that the Armenian destiny is the same 

whether in Armenia, Artsakh and the Diaspora. With our prayers in support of the Armenian army, the requiems for 

our martyrs, we were concerned yet determined with the task at hand. Unfortunately, the sudden and perturbing 

agreement of November 9, as a whole, disappointed all Armenians. The agreement, from 1994 until the date of its 

signing, meant the complete destruction of our achievements, pride and dreams. But we will follow the words of St 

Paul: “We are afflicted in every way, but not crushed; perplexed, but not driven to despair; persecuted, but not forsaken; 

struck down, but not destroyed” (2 Corinthians 4: 8-9). 
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DIOCESAN NEWS 
 
Wednesday 2 December - The  2020 bi-annual NSW Ecumenical 

Council executive committee meeting held the second sitting at the 

Diocesan Centre hosted by His Eminence Archbishop Haigazoun 

Najarian, with the President of NSWEC, Rev Dr Ray Williamson, 

General Secretary, Rev Dr Shenouda Mansour, Most Reverend 

Michael Stead, Lieutenant Graham Durstan, representing the 

Salvation Army; Rev Nixon Daniel of the Mar Thoma Church, Rev 

Graham Perry of the Uniting Church, Bishop Daniel of the Coptic 

Church in Sydney, Mor Malatius Malki Malki of the Syrian 

Orthodox Church, Rev Father Avetis Hambardzumyan, Wies 

Schuiringa of the Quakers denomination, Mrs Caroline Sellanes 

representing Archbishop Mar Meelis Zaia, Primate of the Assyrian 

Church of the East, Chancellor Nishan Basmajian; joining via Zoom 

Bishop Murray Harvey of the Grafton Uniting Church and Father 

Anastasios Bozikis, representing the Primate of the Greek Orthodox 

Church, Archbishop Magarios. Attending as guests were Melkite 

Church Primate Bishop Robert Rabbat, Theology Lecturer Prof Dr 

Diane Speed, Rev Dr Doru Costache of the Romanian Church, Rev 

Prof Gerard Kelly and Diocesan Council chairman Mr Sarkis Der 

Bedrossian. The day’s program included the matter of Artsakh support. 

From 9.30am until 4.00pm in the afternoon, the meeting continued in fraternal intimacy; the members expressed their 

empathetic concern at the concluding results of the war and sought ways to provide assistance. The decision was made to 

forward a letter from the NSWEC to the Prime Minister of 

Australia for the government’s immediate allocation of 

humanitarian aid to Armenia where more than 100,000 Artsakh 

residents have need of shelter, where winter temperatures threaten 

their lives over the coming freezing months.  

Following the President, Reverend Williamson’s opening 

meaningful prayer, each member summarised challenges faced by 

their churches, particularly in relation to the Coronavirus and their 

respective future projects. During the meeting, the e-book was 

launched by authors Prof Dr Dianne Speed and Rev Dr Doru 

Costache. The book highlights the Encyclical of Pope John Paul II, 

Ut Unum Sint on the 25th anniversary of its delivery. The keynote 

speaker and presenter of the book was Prof Gerard Kelly. The 

Encyclical covers Christian unity and the Catholic Church relations 

with Christian denominations, particularly the orthodox churches. 

Prof Kelly explained perfectly, the command and need for 

Christian unity and harmony.  

Archbishop Najarian was allocated 45 minutes to speak about the 

Armenian Church, past, present and future. With clear and 

comprehensive detail, he reflected on the topic explaining the 

motivating factors of this last Artsakh war and the challenges faced 

by Artsakh, Armenia and the Diaspora. The members appreciated 

and thanked the Archbishop for his historical-religious analysis. He  

responded to the various questions – the representatives were 

offered insight into the Artsakh tragedy, the Armenian Genocide 

and Armenia’s centuries old history. 
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Archbishop Najarian and Father Hambardzumyan had 

organised a prayer book dedicated to Armenia and Artsakh. The 

members visited the Holy Resurrection Church, where an 

ecumenical prayer service was held. In an atmosphere of 

Christian love, a meaningful message was delivered by Bishop 

Robert Rabbat which is reproduced on page 26 for our readers. 

The assembly was served refreshments from the morning until 

evening, by the Ladies Guild, preparing breakfast, lunch and 

afternoon tea. These exceptional ladies, who have been serving 

together since the opening of the Diocesan Centre preparing 

fine foods for every function held with their vibrant energy and 

beaming smiles, continually receive the praise of the guests. 

Reverend Williamson invited the ladies into the hall, expressing 

his admiration and appreciation of the outstanding reception. 

The afternoon concluded with the members’ round table discussion. The members were all focused on one topic, Armenia 

and Artsakh. During the one and a half hour sitting, constructive suggestions were made, which will be publicised as they 

are implemented. 
 

Thursday 3 December 2020 - The last gathering of the year was 

held for the Thursday Bible Study group of 15 ladies of faith. 

The ladies had prepared savouries and sweets for the occasion. 

Following the Bible Study, Archbishop expressed his well wishes 

for a healthy and happy 2021 with hopes for our homeland to be 

at peace and a just solution achieved for Artsakh. He urged the 

Almighty that the tragedies and devastation of 2020 not be 

repeated in 2021. The gathering concluded with united prayer. 

The ladies and their friends had prepared delicious dishes, which 

they shared together after the bible study. Over the last two 

months, several of these ladies had prepared sweets for sale after 

church for the benefit of Artsakh. In their eyes was the 

unwavering, selfless resolve of an Armenian woman. May 

Almighty God hear the prayers of our mothers and sisters and grant them good health and happiness. 
 

Saturday 5 December – Archbishop Najarian met with 

barrister, Emmanuel Kerkyasharian, who is researching the 

most efficient ways in which the Australian-Armenian 

community can assist Armenia and Artsakh in its quest to 

rebuild and redevelop. This task has been given to Mr 

Kerkyasharian by the joint committee of Armenian 

community organisations and he has taken on the mission 

voluntarily seeking no compensation. 
 

Sunday 6 December – The Archbishop celebrated Holy Mass 

and delivered the day’s relevant sermon at Holy Trinity 

Church. Unfortunately, this church remains without its 

parish priest, so with the Primate and the priests of Holy 

Resurrection Church, in turn each Sunday, officiate Holy 

Mass in the western suburbs’ church. 
 

Sunday 6 December – At 2.00pm in the Macquarie Park cemetery, before the Genocide memorial, by the request of the ARF 

Central Committee of Australia, a requiem service was held for the repose of the fallen soldiers of the Artsakh war, and in 

particular, the eternal rest of the martyred ARF volunteers. Archbishop Najarian accompanied by Father Avetis 

Hambardzumyan and stole- bearer George Najarian, joined the procession from the allocated meeting point marching to the 

Monument  where  the community members were  gathered  to pay their respects.  Joining  the  procession with the Primate 
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were the ARF and the leading community represent-

natives, Armenian organisation representatives and the 

permanent representative of Artsakh in Australia, Mr 

Kaylar Michaelian. The Diocesan Council was represented 

by Mr Sarkis Der Bedrossian and the Chancellor, Holy 

Resurrection Church Parish Council representative Mr 

Kegham Anoushian and from the Holy Trinity Church 

Parish Council Mr Markar Meguerditchian. Close to 150 

were gathered to raise their prayers for the memory of the 

martyrs while Father Avetis sang the moving hymn “Ee 
Vereen Yerusaghem/In Heavenly Jerusalem”. At the end 

of the service, the Archbishop delivered his message 

saying, “Today, by remembering our martyrs, we renew 

our vow to the martyrs who died because of their love for 

the Homeland. The last 100 years have been Armenians’ 

Golgotha. In our history, we have been victorious, and we 

have been defeated. However, our predecessors have, 

with every defeat, found a way of standing, and if not 

victorious, have transferred that baton to the next 

generation, so they may charge to victory. We must 

accept that for 30 years on, we have been defeated, and 

that is the result of our united complacency. Today, more 

than ever, it is our duty to be united, especially on the 

frontlines. We must assemble the Armenian forces, slowly 

put aside our grief and grievances and the inner turmoil of 

defeat. Firstly, let us stand, heal our wounds and clarify 

our vision. Foremost is our spiritual health, our existence 

needs to be rejuvenated, our belief in our future existence 

needs to be established, otherwise, we will not be able to 

respond to the blood cry of those brilliant young men. 

Today we are confronted with a command for Courage 

and Wisdom, to know our ally and our enemy. We are 

surrounded by apathetic countries, we must, in astute 

ways, arouse their interest in the plight of Armenia. It is 

the time for vigilance. If we are not vigilant, our martyrs 

will not forgive us. I believe in the survival of the 

Armenian people, let us pledge before our martyrs that 

the cry of their spilt blood will not go unanswered. Now 

is the time to wipe away the tears of our grieving 

mothers, to care for and support our orphans, provide 

support where Armenia needs it, today it is nutritional 

and medicinal aid, tomorrow it is weapons and a vision 

for the future”, asserted Archbishop Najarian. 

Archbishop Haigazoun and Father Avetis were unable to 

remain for the Hokesourj, when messages were given by 

the ARF Central Committee representative, Mr Kevork 

Vartanian, and the Armenian Youth Federation 

representative Mr Francois Pamboukian and Artsakh 

permanent representative Mr Kaylar Michaelian.  In his 

concise and meaningful message, Vartanian emphasised 

that the troops of the last 130 years had a clear message, 

that the time to be sober has arrived. In order to come out 

of this, it is required of us to have consistent policies and 

national conscience. We kneel before the ultimate 

sacrifice of our fallen martyrs of the last two months. This 

martyred generation will not forgive us if we pass these 

circumstances compliant and silent. It is necessary that we 

are solid in unity, assemble with intellectual forces. The 

energetic spirit to conquer this matter needs to remain 

strong in the Australian Armenian community and that 

we continue our quest with more vigour in the name of 

our nation’s rights”, declared Vartanian. Pamboukian’s 

words were directed to the martyrs of his generation, 

“you did not return from defending your nation, you were 

sacrificed for our mighty Armenia and Artsakh and our 

traditional values. Today our ARF friends, we vow to 

continue our work, in our demands, and will achieve our 

people’s expectation, to bring what is rightfully ours back 

from the Turks”, concluded Pamboukian. 

Kaylar Michaelian reflected emotionally on the nation’s 

tragedy however he encouraged all present not to concede 

to defeat. To keep Artsakh standing we all have our 

duties. 

The MC Hourie Giragossian invited Ararad Sahagian a 

freedom fighter from the battlefield of the first Artsakh 

war, who gave some insight in the past and current war 

and the political conditions. 
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The evening was closed with the vision of a reinforced united spirit. 

 

 

 
 

 

Sunday 6 December – Reverend Father Bartev 

Karakashian represented the Primate at 

AGBU Alexander Primary School’s end of 

year Christmas concert and Graduation 

Ceremony. Due to Covid restrictions, parents 

of Years 5 and 6 students only were in 

attendance. The special program was 

presented by the teachers and students which 

included a pre-recorded video of Christmas 

songs, dance, recitations and instrumentals. 

The 2020 Alexander Medal was awarded to 

Adeline Galstian of Year 4 and the 2021 

School Captain elect announced as Sargis 

Hambardzumyan. On this occasion the Paros 

editorial team is delighted to convey congratulations to Sargis on this important responsibility and his parents, Reverend 

Father Avetis and Yeretsgin Hasmik Hambardzumyan as well as Adeline on her achievement as well as her parents. The 

graduates were conferred their diplomas by School Principal Mr Manoug Demirjian and School Board Chairperson Mrs 

Sossie Giragosian.  
 

Tuesday 8 December – Archbishop Najarian presided over 

the periodic Properties Committee meeting. 

 

Sunday 13 December – At the invitation of the committee of 

the Armenian Church Youth of Australia, the Archbishop, 

accompanied by Father Hambardzumyan, participated in 

the ACYA Christmas Dinner which included ACYA 

members from both Holy Resurrection and Holy Trinity 

Churches.  It was an opportunity to engage more closely 

with one another, reflect on the year that was, which 

naturally led the focus of  the evening’s conversation led to 

the future of Artsakh and Armenia as well as the ordination 

of the deacons.  
 

Friday 11 to Sunday 13 December – Due to the Coronavirus, it was not possible to hold the 2020 Annual General Meetings 

during the Diocesan Assembly, however, the Diocesan and Parish Councils worked collaboratively to accomplish their work. 

Taking advantage of the borders reopening into Victoria, Diocesan Council Chairman Mr Sarkis Der Bedrossian and Vice-

Chairman Mr Stepan Kerkyasharian left for Melbourne and met with the Parish Council, Reverend Father Khacher 

Harutyunyan and the church auxiliary bodies. The meetings were encouraging to ensure a renewed momentum in the 

continuation of church service until the next Annual Meeting. 
 

Monday 14 December – Accompanied by Chancellor Nishan Basmajian, Archbishop Najarian and the Australian Middle East 
Church (AMEC) Council were the guests of the Sydney Coptic Church Primate Bishop Daniel for a Christmas lunch. This 

traditional meal is considered the last meeting of the church heads for the year, during which time, current matters are also 

discussed. Present at the luncheon were the heads of the community and churches: Syrian Orthodox 

Church Archbishop Mor Malatheius Malki Malki, Melkite Church Bishop Robert Rabbat, Armenian 

Catholic Church Father Parsegh Sousanian, Syrian Catholic Archbishop Georges Kasmousa, Coptic 

Catholic Father Andraous Faraj and Ancient Eastern Church representative Father Leonard Albir Eina. 

The community leaders directed their questions to Archbishop Najarian on the situation in Artsakh, to 

which the Archbishop gave detailed responses. Bishop Rabbat, who is the Chairman of this Council, 

reported that the AMEC   Council would be providing its monetary contribution as an expression of 

solidarity toward Artsakh which was much appreciated by the Archbishop. In fact, by 20 December, the 

Diocese received 8000USD from AMEC which was transferred to the Mother See of Holy Etchmiadzin in support of Artsakh 

refugees. 
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Monday 14 December – In the evening, Archbishop Najarian presided over the periodic meeting of the Hayastan 

All-Armenian Fund Australia branch. 
 

Friday 18 December – Accompanied by his wife Mrs Arpi 

Kazandjian, Mr Hagop Kazandjian visited the Diocesan Centre, to 

present to Archbishop Najarian a copy of a publication by the Great 

House of Cilicia ‘The Gospel of Partserpert’. The following we read 

from Aram I Catholicos Pontifical Blessing “We greet with joy the 
facsimile of the Gospel of Partserpert. This manuscript, which is one 
of the most outstanding achievements of Armenian culture and 
spirituality, was written in 1248 by a priest named Kirakos in the 
Catholicosate of Hromkla (Cilicia) by the order of Catholicos 
Constantin Partserpertsi. The manuscript miraculously survived the 
upheavals that characterised the life of Armenians in Cilicia. After 
the Armenian genocide of 1915, it was carried, together with the 
right hand of St Gregory the Illuminator and other relics and 
ancient manuscripts, to Aleppo, Syria and then to Antelias, Lebanon 
by Catholicos Sahag Khabayan II. The manuscript remained under 
the immediate supervision and protection of our predecessors. 
When the "Cilicia" Museum was built a few years ago in the 

headquarters of the Armenian Catholicosate of Cilicia, in 
Antelias, we thought it appropriate to display this 
masterpiece of our spiritual and cultural heritage to the 
public. We would like to express our deep appreciation to 
Tony, Jack and Ara Keusseyan brothers of Los Angeles, USA 
and Dubai, Arab Emirates for generously sponsoring this 
valuable publication. 
Made this ancient manuscript, imbued with the prayers of 
saints and the blood of martyrs, become a source of spiritual 
enrichment and renewal.”  In 2002 a limited number of 500 

copies of this publication were printed, each valued at 2,000 

USD. On Sunday 20 December in the Holy Resurrection 

Church, the blessing of the Gospel took place. Archbishop 

Najarian also blessed the donors Mr and Mrs Kazandjian. The 

Gospel will remain in the Diocesan Centre for the perusal of the Armenian community and will be utilised in blessing our 

community members who require it and who believe in the power of The Gospel of Partserpert. 
 

Friday 18 December – Archbishop Najarian presided over the launch of a 

book penned by Archpriest Father Norayr Patanian “Guidelines for 

Right Living”. More than 50 faithful had gathered, including Father 

Avetis Hambardzumyan and the publication sponsors Dr and Mrs 

Harutyun and Maro Jebejian. Following Archbishop’s prayer, Chancellor 

Nishan Basmajian invited Dr Jebejian to convey his message. Dr Jebejian 

highly praised Father Norayr’s editorials which reflected the words of 

the Old and New Testaments, Psalms and Epistles, compared to words as 

sweet as honey. Dr Jebejian likened the WORD to food tasting like 

honey; correctly paralleling the passages of the gospels, because each 

word of the scriptures carries sweetness. He also gave a brief overview of 

the plans and conspiracies of the Middle East to destroy the cradle of human civilization, which are expressed through 

Turkish-Jewish provocations and which also victimise the Armenian nation, which displays high moral values. 

The book was presented by Chancellor Nishan Basmajian and his address can be read in Armenian on page 11. 

 



 

 - 22 - 

 

 

 

 
 

Father Patanian was then invited to speak and expressed his thanks to Dr Jebejian, whose suggestion and efforts led to this 

book. He acknowledged Dr Jebejian’s consecrated life, his faith and moral values. Dr Jebejian had recognised Fr Patanian’s 

purpose of the work, which was to connect the spiritual life to everyday life and vice versa. In his words of the Reverend 

Father, Dr Jebejian was able to assess the articles for their “Christian, Moral and Armenian” realities and that became the 

reason for the publication of the book. Fr Patanian thanked Nishan Basmajian, revealing that it was the first time his writings 

had been considered seriously and become the subject of analysis. He concluded by “Praising God for this day, I have vowed 

that for as long as He grants me breath, I will serve the Church”. 

Before the closing prayer, Archbishop Najarian delivered the closing address, noting that today is a joyful day for Mesrob 

Mashdots and all translators, because their works are still utilised and have continuity, and the publication of this book is 

proof. "The Reverend Father did not only take his oath to serve the church but also for the Armenian script," said the 

Archbishop. "Despite not having a secondary education in Armenian, you, Father, applied yourself to self-development and 

because of your love for the Armenian alphabet the ink of your pen flowed smoothly." Referring to the Armenian Book, he 

cited the example of the scrolls how writing one copy, cost a lot of money and were written by the grace of sponsors.  One 

of those who continue this work today is Dr Jebejian, imbued with faith and diligence. The Archbishop blessed all those who 

participated in the success of this book. 

 

Sunday 27 December – The Primate Archbishop Haigazoun Najarian presiding, on the occasion of the commemoration of St 

Stephen the first Deacon and Protomartyr, six deacons were ordained in the Holy Resurrection Mother Church: namely, 

Vartan Keoshgerian, Krikor Setrakian, George Najarian, Boghos Keleshian, Sarkis Askanian and Raffi Jebejian. Following two 

months of preparation under the guidance of Father Avetis Hambardzumyan, one week prior to the ceremony, a three hour 

oral exam was conducted by the Archbishop 

upon which the Archbishop approved the 

ordination of the six candidates to the rank of 

Deacon. The ordination ceremony was held 

over two services. On the evening of Saturday 

26 December, the ceremony was held when the 

candidates drew forward on their knees to 

receive and bear the stole in the rank of sub-

deacon in preparation for the Sunday 

ordination. On Sunday morning, during the 

Divine Liturgy, the deacons climbed the stairs 

to the altar on their knees for the ordination 

ceremony, where the Archbishop, the 

officiating celebrant, announced their elevation 

to Deacon. It was during this time when the 

news came of the passing of Archdeacon 

Hovannes Kharajian. A remarkable coincidence,  
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on the commemoration of Stephen the first Deacon’s Day, 

Deacon Hovannes passes to eternal life and six, newly 

ordained are devoted to the Holy Altar. In fulfilment of the 

gospel of St John, “Very truly I tell you, unless a kernel of 
wheat falls to the ground and dies, it remains only a single 
seed. But if it dies, it produces many seeds. ….” John 12:24 
NIV May Almighty God have mercy on our Deacon 

brother’s soul.  

The Archbishop noted that it had been several years since 

an ordination took place in Australia, and it was his first 

experience in officiating over an ordination of deacons 

despite having ordained priests.  He called the deacons to a 

new level of servanthood, and advised them to remain 

vigilant in their movements, their choice of words and 

their relationships, because they will be example to others, 

as well as examples of faith and servanthood, as the 

successors of St Stephen the Protodeacon. He stated the 

rights that they have received as deacons, to read the 

Gospels, to touch and hold the Chalice and Paten. He 

congratulated the newly ordained, their relatives, Holy 

Resurrection Church parish priests and deacons. The work 

of the Parish Council and this ordination ceremony have 

offered hope that the church will remain a LIVING 

CHURCH and keeping Her alive by the spirit of the 

faithful.  

Following the ordination, the Archbishop, parish priests, 

Diocesan and Parish Council members, Deacons, the parents 

and relatives of the newly ordained, were invited into the 

Edgarian Hall, where refreshments were served. Sentiments 

were shared by Diocesan Council chairman Mr Sarkis Der 

Bedrossian, Parish Council chairman Mr Bedros Zorlu, Father 

Avetis Hambardzumyan and the final remarks were made by 

Archbishop Najarian. 

Paros editorial takes the opportunity to congratulate the new 

deacons and the Holy Resurrection Church wider community 

with great hopes that the newly dedicated deacons will 

accomplish what is anticipated, taking example from their 

preceding deacon brothers.  

 

Thursday 31 December – The last day of the year was a difficult one for the Armenian community of Sydney and particularly 

for the Armenian Apostolic Church of Holy Resurrection. With the end of the year we also bid a final farewell to our dear 

Deacon Hovannes Kharadjian. His Eminence Archbishop Najarian presided over the funeral service accompanied by 

Archpriests Reverend Fathers Norayr Patanian and Bartev Karakashian, Holy Resurrection Church Parish Pastor Reverend 

Father Avetis Hambardzumyan, with fraternal Deacons Haroutioun Hanimian, Vartan Elmasian, Nishan Basmajian, George 

Najarian, Sarkis Askanian, Boghos Keleshian and Raffi Jebejian. The Holy Resurrection Church was filled to capacity with 

family and friends wishing to pay their last respects to the deceased. In his eulogy, the Archbishop reflected on the 

biography of the blessed memory of the Deacon which is published in its entirety for our readers in this issue. He also 

remarked on the deceased's diligence, kindness and his acquaintance with the Armenians of the community. Hovannes 

Kharadjian was a breathing encyclopedia of the Armenian community. The Archbishop regarded him as a knowledgeable 

man  and  an  experienced  confidant.  A  few  days  before  his  passing  when the Archbishop notified him  of  the upcoming  
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ordination of deacons, Deacon Hovannes said he most definitely wanted to be present and to participate in the ordination 

ceremony despite the fight he had with death looming. "As much as he had a contesting spirit, the cancer had exhausted him 

and God's will was different. Whether by coincidence, he entered his rest on the commemoration of Deacons' Day, 

December 26," said the Archbishop. The internment was held in Macquarie Park Cemetery, followed by a memorial service 

(hokesoorj). Heartfelt sentiments were expressed by George Kharadjian, Varoujan Iskenderian and Archbishop Najarian. 

The Paros editorial team extends its condolences to Mrs Asdghig Kharadjian, her children George, Maral, Arpi, and their 

families on the loss of Deacon Hovannes. Apart from being a pillar of the Holy Resurrection Church, Hovannes Kharadjian 

was a great Friend of the Diocesan Centre, always supporting its programs, financially and morally, always ready to give his 

experienced Armenian advice for the betterment of community life. 

 

 

Biography in Blessed Memory of Deacon Hovannes Kharadjian 
 

Born in Aleppo on September 25, 1934, Hovannes was the first child of Kevork and Marie Kharadjian from Kilis, 

and the brother of Vartouhi and Hagop. He received his primary education at Mesrobian College, after which he began a 

career in motor vehicle repairs. At the age of five, his mother led him to St Kevork Church, where he attended the local 

Sunday school. In 1952, the Prelate of the Diocese of Peria Archbishop Zareh Payaslian of blessed memory, (later Catholicos 

of the Great House of Cilicia) bestowed upon him the rank of Acolyte (Tbir) and in 1959, by the Prelate of the day, His 

Eminence Archbishop Ghevont Tchebeian, the rank of Stole-Bearer (Ouraragir). 
In 1954 he participated in the choir of musicologist Parsegh Ganachian; in 1955 Very Reverend Father Hovsep 

Shadarevian’s Gomidas Choir and from 1956 to 1960 the AGBU Jirayr Iskenian’s Sbentiarian Choir. 

In 1960 he left for Jordan where he established his own business, whilst travelling to Jerusalem every Sunday to 

attend church services. 

In 1963 he moved to Sydney, Australia, continuing the same business and 

bringing his service to the Armenian Apostolic Church of Holy Resurrection Church at 

Campbell Street, Surry Hills. With Reverend Father Aramais Mirzaian, he often visited 

the newly arrived families in Sydney and invited them to be part of church life. 

In 1966 he married Miss Astghik Haddad. God blessed them with a son and two 

daughters, Maral, George, Arpi and three grandchildren, Savannah, Christian and Evie. 

In 1975 he established “Shirag” Continental Foods which at the same time 

became a meeting place for Armenians. 

 In 1976 he was ordained a Deacon by Bishop Karekin Kazandjian (later the 

Patriarch of Constantinople) and for 44 years continued his devoted and meticulous 

service in his order. 

 In 1982 he was appointed a delegate to attend the consecration ceremony of 

Very Reverend Father Aghan Baliozian as a Bishop at the Mother See of Holy 

Etchmiadzin. 

The Mother See held a special place in the heart of Deacon Hovannes, which he 

considered to be the sanctuary for the continuity of the Armenian Church and the 

Armenian nation.  

He was a person who upheld high traditional values especially in family life 

which he regarded the source of setting moral standards. The motto of the blessed 

Deacon was WORK, FAMILY, CHURCH.  

He entered eternal life on 26 December 2020 on the commemoration of the first deacon St Stephen, the 

Protomartyr. The funeral and burial ceremony were held on December 31 presided by His Eminence Archbishop Haigazoun 

Najarian. 
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HOOYCE Publication – End of year issue 

Melbourne’s St Mary’s Armenian Apostolic Church’s official monthly bilingual 

bulletin, Hooyce November-December issue has been published. We congratulate the 

Hooyce editorial team on the comprehensive 36 pages of reading. All who wish to 

read the content of the monthly publication may follow the link  

https://drive.google.com/drive/folders/1cxqITZrxod2lyx-OlHBhFofHdXbySTDd 

 

ՅՈՅՍ Ամսաթերթի Վերջին Թիւը 

Մելպուրնի մէջ լոյս տեսաւ Սուրբ Աստուածածին Եկեղեցւոյ 

պաշտօնական ամսաթերթին՝ ՅՈՅՍի Նոյեմբեր - Դեկտեմբեր թիւը: Կը 

շնորհաւորենք Յոյսի խմբագրական կազմը 36էջեայ երկլեզու այս 

բազմաբովանդակ հրատարակութեան համար: Բոլոր անոնք որոնք կը 

փափաքին կարդալ ամսաթերթը կրնան սեղմել հետեւեալ կապը (Link) 

https://drive.google.com/drive/folders/1cxqITZrxod2lyx-

OlHBhFofHdXbySTDd 
  

 

 

 

 
 

 
 

 Գերաշնորհ Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս 

Նաճարեան, Քահանայից եւ Սարկաւագաց 

Դասը, Թեմական Խորհուրդը եւ Եկեղեցական 

Բոլոր մարմինները իրենց ցաւակցութիւնը կը 

յայտնեն Տիկին Աստղիկ Խարաճեանին, Ճորճ, 

Մարալ, Արփի Խարաճեաններուն եւ անոնց 

ընտանիքներու անդամներուն, Բարեշնորհ 

Յովհաննէս Աւագ Սարկաւագ Խարաճեանի 

մահուան առիթով: 
 

Յիշատակն արդարոյն օրհնութեամբ եղիցի:            
 

His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian with 

the Parish Priests and Diaconate, Diocesan Council 

and all the Church bodies convey their deepest 

condolences to Mrs Astghig Kharadjian, and her 

children, George, Maral, Arpi Kharadjian and  their 

families on the solemn occasion of  Deacon 

Hovannes Kharadjian’s passing. May God be 

their comfort in moments of deep sorrow. 

 

Blessed be the  memory of the just. 

IN MEMORIAM  

on the passing of Deacon Hovannes Kharadjian 
 

Beloved Husband of Diocesan Ladies Guild Member 
 

MRS ASTGHIG KHARADJIAN 

https://drive.google.com/drive/folders/1cxqITZrxod2lyx-OlHBhFofHdXbySTDd
https://drive.google.com/drive/folders/1cxqITZrxod2lyx-OlHBhFofHdXbySTDd
https://drive.google.com/drive/folders/1cxqITZrxod2lyx-OlHBhFofHdXbySTDd
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In 2018, I had the blessing and the great joy to travel to Armenia as a member of the Australasian-Middle Eastern Apostolic 

Churches delegation visiting the Middle East.  

At Holy Etchmiadzin we were received with that hospitality for which Armenians are rightly famous. From where we were 

staying it was possible to see far distant Mount Ararat, the principle mountain in the area.  

Although chapter 8 of Genesis speaks only of Noah’ s Ark coming to rest in the region of Ararat, it is on this particular peak 

that tradition places the post-Deluge land fall. 

It was on this mountain that the occupants of the Ark – human and animal – went forth to repopulate the earth.  And so, 

Mount Ararat is piously called the Mother of the World. 

As we are all descendants of Noah and his kinfolk, we can all rightly say that we are Armenians - everyone here today is an 

Armenian. And today more than ever since the Armenian Genocide, we the distant children of Ararat – the human family – 

need to raise our voices in defence of our brothers and sisters in Armenia and its surrounding territories.  

Most people are familiar with the story of the call of Emperor St Constantine the Great before the Battle of the Milvian 

Bridge in 312, and his subsequent preferment of Christianity. However, it is perhaps less well known that tradition places the 

first preaching of the Gospel in the region of Armenia in the first century, and by the Apostles Bartholomew and Thaddeus. 

Armenia became the first nation to adopt Christianity as its state religion when St Gregory the Illuminator baptized King 

Tiridates III, in 301 AD – some eleven years before Constantine’s vision….and we should not forget that Gregory had 

suffered 13 years of imprisonment at the hands of that same king with whom he shared his faith and to whom he brought 

the gift of baptismal grace.   

It is for good reason that Russian poet and historian Valery Bryusov (1897-1924) writes, “Armenia represents one of the 

spiritual centres of all humanity.”  

It was in his 1944 book, “Axis Rule in Occupied Europe”, that Raphael Lemkin coined the word genocide.  

Although in 1944, the full horror of the Nazi contrived Holocaust was yet to be revealed, there had been already an 

attempted systematic annihilation of an ethnic community….and I refer of course to the Armenian Genocide between 1914 

– 1920…. forever described in the Armenian language as “The Great Crime”. 

It is claimed that in 1939, some pragmatic concerns were expressed by Hitler’s advisers as to possible international reaction 

against the Nazi’s race-based extermination programs. Hitler is said to have dismissed such apprehensions with the question, 

“Who after all speaks today of the annihilation of the Armenians?” 

Whilst the precise wording of the extant German texts is questioned, the message is clear. Nations are able to commit great 

evil only if they are permitted to do so by others. 

The 18th century Irish statesman Edmund Burke foresaw much of the moral dilemmas of our time in his observation, that 

“for evil to succeed it is only necessary that good men do nothing.”  

I would suggest that these two quotations even though separated by two centuries are pertinent to the situation that has 

arisen, and is continuing to develop, in the disputed territories of Nagorno-Karabakh. 

There are undoubtedly those who in the comfort of after-dinner port-and-cigars diplomacy will express great sympathy for 

those having to flee their homes, having to take to the road but once again, as the aggressor approaches…and yet, these 

armchair mediators, care little and will do less. 

 

 

A Pre-Christmas Address 

To the NSW Ecumenical Council Gathering 

of Head of Churches 
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And there are those western Marxists, and their neo-secularists friends, who will shed a few well photographed crocodile 

tears…. phoney grief that will quickly disappear. 

Undoubtedly one of the underlying dynamics of the present situation is the total refusal by the Ottoman successor state to 

acknowledge the reality of the Armenian Genocide at the very beginning of modern Turkey.  Unfortunately, it is all too easy 

to repeat sins of which one has not repented. 

I might in passing recall the name of one famous Turkish journalist who in 1922 condemned the crimes committed against 

the Armenians. He was sentenced to death for treason, but before he could be hanged, was murdered by an enraged mob. 

That journalist, Ali Kemal, was the great grandfather of the current United Kingdom Prime Minister Boris Johnson. 

One does not have to be a conspiracy theorist to locate the unfolding of the disaster in Armenian territories, recently 

annexed, as part of a renewed and growing hostility to Christianity in the region. 

The recent changes to the status of Agia Sophia in Constantinople, and in the same City, the Monastery-Church of the Holy 

Saviour in Chora, along with Agia Sophia at Nicaea, do not portend well for Christianity under resurgent “Ottomanism”. 

We can but urge good people not to remain silent.  

Unfortunately, we are living in a society made in the image of Orwell’s “1984”.  In our contemporary “1984”, Big Brother 

says to us, “You can say what you like, provided I like what you say.”  

Today, to speak the truth is to risk the anger of the cancel brigade. Yet, speak out we must. 

Sadly, the fundamental position seemingly adopted by the contemporary West is that of the discredited policy of 

appeasement.  

An appeaser is a person who feeds everyone else to the crocodiles in the hope that when the crocodiles come to him, they 

will have already had enough to eat.  

Neville Chamberlain’s appeasement in the 1930’s did not placate the Nazi crocodiles.  

In but a few weeks we will gather in our churches and our homes, to celebrate the Feast of the Divine Nativity. In the 

Byzantine tradition, the days from Christmas to Theophany, the 25th December to 6th January, are called the Days of Light. 

The Light that shone forth from the stable-cave at Bethlehem touched the entire created reality - even the hearts of those 

who would come to reject it.  

As we approach the Feast it is an appropriate time to offer our most fervent prayers for those who are caught up in the 

unfortunate events in Nagorno-Karabakh, and over which they have little or no influence. 

That there remains an Armenian Nation, in the Homeland or Abroad, and that the Armenian Faithful are still gathered 

around the Cross of Jesus Christ, is the confirming proof of the first century maxim of Tertullian, “The blood of martyrs is the 

seed of the Church.”  

To those who have been evicted from their homes and towns, and for whom the future appears to hold little, the Prophet 

Isaiah speaks, “Before they call I will answer, while they are yet speaking I will hear.” (Is 65:24) 

For the Armenian People, both in the Homeland and in the Diaspora, and for their many friends throughout the world, I 

would suggest that the time has indeed come to take up the sword … not the sword held aloft by their enemies, but the 

sword of prayer…this is the sword wielded by the Saints and far mightier than the weaponry of demons. 

The persecutors of Christians have come to believe in the caricature of contemporary Christianity as a completely passive 

and compliant movement. There was a time, not that long ago, when western Christians were upfront, out and about, visible 

and vocal. Many Believers today have found it more comfortable, more convenient and less confronting, simply to not rock 

the boat.  

I would suggest that the residents of cyber space, not to mention those who prowl the corridors of power, daily take 

advantage of this “mild and meek” Christianity to silence us, drive us from the public forum and chip away at the very 

fundamentals of our belief and practice.  
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Acceptance by society, more uninformed than hostile, is for some Christians, a goal to be achieved at any price. For them, it 

is the cost of belonging to what has been called “The Church of Nice” and certainly the easy alternative to speaking “in 

season and out of season.” (2 Tim 4:2) 

For those confronted with the reality of violent persecution there is not the luxury of compromise, of comfortable semi-

anonymity. It is all or nothing. 

As we gather today, we have to ask ourselves how far we are willing to support the Armenian people of the disputed 

territory, and other places that might become involved. 

Yes, we must pray, and that must be without ceasing. 

However, we must be willing to put our wallets where otherwise there would be only good intentions 

We must be warriors of the pen … even when opposed by the forceful and the powerful. The 19th century author Edward 

Bulwer-Lytton tells us what must be done, “Beneath the rule of men entirely great, the pen is mightier than the sword!” 

Perhaps today we would say the keyboard is mightier than the Kalashnikov.  

We must support all possible media information campaigns to bring the unvarnished truth to the world community. If 

anyone is going to be set free, it will be only by the truth. 

For those of you who preach, I need say no more…. other than encourage you to read the account of St John Chrysostom’s 

encounter with the Empress Eudoxia. 

The time for compromise is surely over. As Christians, citizens of this state, 

and equal with any and all others, we must speak up. We must not be afraid. 

We must rattle some cages. 

If anyone wonders what the future holds for an Ottoman Nagorno-

Karabakh, one needs only consider the so-called “Turkish Republic of 

Northern Cyprus”.  

Our prayer and hope, sure and unfailing, for the Armenian Nation, during 

this Holy Season of Advent and beyond, is that of the Psalmist, “May the 

Lord answer you when you are in distress; may the Name of the God of 

Jacob protect you.” (Ps 20:1)   

However, as St Augustine, the Blessed Bishop of Hippo, urged his flock, “We 

must pray as if everything depends on God; we must act as if everything 

depends on us.” 

 

 Robert Rabbat, DD 

Bishop of the Melkite Catholic Eparchy 

of Australia and New Zealand 
 

2 December 2020 

at Chatswood, NSW 

 

 

 

 

 

  
  Thank You to Dr  & Mrs Artin & Maro Jebejian 

for their ongoing support & sponsorship of Paros 
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Community Gifts & Donations $104,668 

Contribution from Australian Middle Eastern Apostolic Churches (AMEC) (8,000USD) $10,740 

Holy Resurrection Church Fundraising Activities  

  Monday Mothers’ Group – Cake Stall (12-Oct) & Zhingyalov Hats (1 & 15-Nov) $ 35,368 

 ACLA – Church Ladies Auxiliary – Cake Stall (with ACYA 19-Oct) & Harissa (6-Dec) $6,790 

 Church Choirs – Cake Stall (8-Nov) $ 3,345 

 ACYA – Church Youth – Donations, Candlelight Vigil (15-Nov) & Yesrhig Rolls (29-Nov) $4,788 

 Sunday School – Cake Stall (6 Dec) $2,615 

 Ancillary Body – Kermesse (13 Dec) $14,043 

Book Launch “Guidelines for Right Living” by Reverend Father Norayr Patanian $1,500 

Holy Trinity Church - Community Donations & Fundraising Activities $10,335 

TOTAL RAISED: $194,192 

Transfers to the Mother See of Holy Etchmiadzin for Artsakh Appeal  

Hayastan All-Armenian Fund (73,000USD) $103,718 

Winter Appeal to Support Families (25,000USD) $33,579 

Winter Appeal to Support Families – AMEC contribution (8,000USD) $10,709 

TOTAL TRANSFERRED TO DATE: $148,006 

Funds earmarked for transfer to the Winter Appeal in January 2021 $ 46,000 

                                            A Snapshot of the  

Diocese’s 2020 Fundraising  

for Artsakh 
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Postponed to 
FEBRUARY 15 

 

 

 

 

 

DONATIONS TO THE DIOCESAN CENTRE 

In lieu of flowers for the late  Zvart Basmajian-Kazanjian 

Mrs Maro Sarkissian $50.00 

In in lieu of flowers for the late Alice Atechian 

Mr & Mrs Sarkis Der Bedrossian $100.00 

Encouraging the Diocesan Centre for organising community events  
Mr & Mrs Jack & Mary Terzian $150.00 

In in lieu of flowers for the late Hovannes Kharadjian 

Mr & Mrs Sarkis Der Bedrossian $100.00 

Donations as Friends of the Diocese 
Mr & Mrs Sarkis & Alice Der Bedrossian $5,000.00 

Mr & Mrs Kevork & Marina Tchaprazian $5,000.00 

Dr & Mrs Harutyun & Maro Jebejian $5,000.00 

Mr & Mrs Jack & Sirvart Elmassian $500.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Friends of the Diocese 
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 Hayrig & Hanriet Andriasian 

Mr & Mrs Aris & Anahd Evanian 

 

Mr & Mrs Diran & Virginia Vahratian 

Mrs Ello Meguerditchian,  

Alexander & Robert Yaghljian Family 

Mr & Mrs Hagop & Asdghig Alajajian 

Mr & Mrs Hovhannes & Asdghig Kharadjian 
 

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 

Our sincere gratiude to Dr & Mrs Artin & Maro 

Jebejian  

for their ongoing support and sponsorship of 

Paros 
 

To discuss sponsoring an issue or placing a business 

advertisement,  

please contact Laura Artinian  on 0409049304 


