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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ  
 
Շբ 6 Փետրուար - Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն 

Արքեպիսկոպոս Նաճարեան Առաջնորդ Սրբազան 

Հօր հովանաւորութեամբ եւ մասնակցութեամբ, 

միացեալ կազմակերպութեամբ Առաջնորդարանին 

եւ Համազգայինի Գրական-Գեղարուեստական 

Յանձնախումբին, Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ 

տեղի ունեցաւ Դոկտ. Յակոբ Չոլաքեանի Քեսապի 
Նիւթական Մշակոյթը գիրքին շնորհահանդէսը ի 

ներկայութեան Արժանապատիւ Քահանայ Հայրե-

րուն,  Հայկական կազմակերպութեանց ներկայա-

ցուցիչներու եւ  80է աւելի գրասէր անձերու: Գիրքը 

հրատարկուեցաւ Երեւանի մէջ մեկենասութեամբ Տիկին Մաքրուհի Քորթեանի, ի յիշատակ իր Քեսապցի 

ամուսնոյն՝ Յակոբ Քորթեանի յիշատակին: Ծաւալ՝ 260 էջ, որոնց 100ը՝ սեւ ճերմակ եւ գունաւոր 

նկարներու ալպոմ:  

Գրական Գեղարուեստական Յանձնախումբի ատենապետուհի Տիկին 

Լիլիք Կոտոյեան կատարեց բացման խօսքը, ներկայացուց հեղինակ 

Չոլաքեանի կենսագրականը, շեշտեց կարեւորութիւնը «փոքրիկ 

Հայաստան» Քեսապին: Ան անդրադարձաւ Չոլաքեանի խաղցած 

կարեւոր դերին  Քեսապի պատմութեան ու մշակոյթին առնչուած: Բեմ 

հրաւիրուեցաւ Պրն Նշան Պասմաճեան ներկայացնելու համար գիրքը: 

Այդ պահուն առցանց (Զումով) 

Երեւանէն միացաւ հեղինակը՝ 

Դոկտ Չոլաքեան: Նշան Պասմա-

ճեան, որ ինք Քեսապցի է եւ 

մանկութեան ընկերը հեղինա-

կին, 15 վայրկեաններու մէջ 

ներկայացուց գիրքը, որ  համա-

ռօտ կը հրատարակենք այս 

թիւին մէջ (տես էջ 14): Տիկին 

Քորթեանի խնդրանքով խօսք առաւ Վերապատուելի Գրիգոր 

Եումուշաքեան, որ հակիրճ ներկայացուց Քեսապը, անոր կարե-

ւորութիւնը սփիւռքի պատմութեան համար, այն Քեսապը որ եղած 

է փորձաքար Հայ Աւետարնական շարք մը Պատուելիներու համար, 

որոնց կարգին ինքը՝ Վերապատուելի Եումուշաքեանը, «շրջանա-

ւարտ» էր Քեսապէն, ուր մօտէն ճանչցած էր Քեսապի դարերու 

պատմութիւն ունեցող մշակոյթը, սովորութիւնները, հայկա-

կանութիւնը: Խօսելով հեղինակին գործին մասին Վերապատուելին 
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շեշտեց անոր կարեւորութիւնը Հայ պատմութեան մէջ: Ան դրուատանքով խօսեցաւ Տիկին Մաքրուհի 

Քորթեանի «Հայ եկեղեցւոյ, Հայոց պատմութեան, Գրականութեան հանդէպ ունեցած սիրոյ եւ անոր 

Աստուածատուր գրական տաղանդին» մասին: Ապա խօսք տրուեցաւ հեղինակ Չոլաքեանին, որ ըսաւ թէ 

մի քանի օր առաջ միայն առիթը ունեցած էր խօսելու 

Տիկին Քորթեանին հետ եւ զմայլած, որովհետեւ չէր 

կրնար պատկերացնել որ Աւստրալիոյ մէջ այդ 

մաքրութեամբ ոսկեղնիկը գործածող կար: Ան 

եզրակացուց որ մեր հոգեւոր մշակոյթէն շատ բան 

կախեալ է, ինչպէս են լեզուն, հաւատքը իսկ զայն 

փոխանցողները Տիկին Մաքրուհիին նմաններն են: 

Չոլաքեան ափսոսաց որ Քեսապով այնքան զբաղած 

եղած է եւ ժամանակ չէ տրամադրած անձամբ 

ուսումնասիրելու Արցախի նիւթական մշակոյթը, որ 

այսօր անէացման վտանգին մէջ է: Ան շնորհակալու-

թիւն յայտնեց Նշան Պասմաճեանին եւ պատմեց իրենց 

անցեալի եւ այժմու համագործակցութեան մասին: 

Տիկին Մաքրուհի Քորթեան, իր մաքրամաքուր Հայերէնով, այս օրը 

որակեց «Հայ գիրքի տօն եւ յիշատակելի՛ թուական»: Ան իր 

երախտագիտական զգացումները փոխանցեց Յակոբ Չոլաքեանին, 

Սրբազան Հօր, Առաջնորդարան-Համազգային միացեալ  յանձնա-

խումբին, Հայկական կազմակերպութեանց եւ բոլոր ներկաներուն, 

որոնք, իրենց կարողութեանց սահմաններուն մէջ, իրենց բաժինը կը 

բերեն Հայ մշակոյթի պահպանման աշխատանքին: Եւ վերջապէս, 

Տիկին Մաքրուհի եզրակացուց ըսելով՝«Թող լոյս իջնէ ամուսնոյս 

Յակոբին շիրիմին: Այս պահուն որքա՜ն պիտի հպարտանար իր 

քեսապով եւ քեսապցիով»:   

Իր եզրափակիչ խօսքին մէջ 

Սրբազան Հայրը՝ « Ուրախ եմ որ 

այսօր այսքան թիւով ներկայ եղաք 

այս ձեռնարկին, որ այս օրերուն 

նոր լիցքաւորում կու տայ մեզի 

յատկապէս երբ հայութեան սեւ 

երկնակամարին կը նայինք: Այս-

պիսի ձեռնարկներով աւելի զօրաւոր կը զգանք շարունակելու համար 

մեր գոյութեան պայքարը: Քեսապը վերջին մնացորդն է Կիլիկիոյ, 

վերջին 100 տարիներուն երեք անգամ տեղահանութիւն եւ աւեր 

տեսած: Կը կարծուէր թէ ապահով էր, սակայն թշնամին ամէն միջոցի 

կը դիմէ մեզ եւ մեր մշակոյթը կործանելու: Աւանդութիւնները կը 

ստեղծուին նիւթական պայմաններէն եւ կը պահուին սերունդէ 

սերունդ: Սակայն պայմանները կը փոխուին եւ աւանդութիւնները կը 

մոռցուին: Այս գիրքը Քեսապի մշակոյթը յաւերժութեան տանող 

փաստագրութիւն է: Հեղինակը մտահոգ է ոչ միայն Քեսապի Հայ 

մշակոյթով այլ Հայ մշակոյթով ընդհանրապէս եւ այս գիրքը Հայ 

մշակոյթի գոյատեւման համար տարուած աշխատասիրութիւն է»: 

Սրբազան  հայրը   շնորհակալութիւն   յայտնեց  Յակոբ  Չոլաքեանին,  
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Տիկին Մաքրուհիին Հայ մշակոյթը տարածելու իրենց տարած աշխատանքին համար, լոյսով խաւարը 

յաղթելու իրենց ճիգին համար: Սրբազան հայրը աղօթք բարձրացուց առ Բարձրեալն, որ առողջութիւն 

պարգեւէ Յակոբ Չոլաքեանին, որ վերջին ամսուան ընթացքին կարողացած էր փրկուիլ վարակուելէ ետք 

Պսակաձեւ Ժահրով: Սրբազան Հօր օրհնութեամբ փակուեցաւ ձեռնարկը: Ներկաները հիւրասիրուեցան 

Էտկարեան սրահին մէջ, ուր նաեւ վաճառուեցան 60ի շուրջ գիրքեր ապահովելով շուրջ 2600 Տոլար 

փոխանցելի Քեսապի Ազգային Ուսումնասիրաց Միացեալ Ճեմարանին: 

Ձեռնարկը Ֆէյսպուքով հեռասփռուեցաւ Տիկին Թալին Մարգարեանի կազմակերպութեամբ 

Ձեռնարկին արձանագրուած տեսաերիզը կը գտնէք այս կապին (Link) մէջ 

https://www.youtube.com/watch?v=nLROnoO96F0 

 

Գշ 9 Փետրուար – Ղեւոնդեանց տօնին առթիւ, Սրբազան Հօր նախագահութեամբ եւ հրաւէրով, տեղի 

ունեցաւ առցանց եկեղեցական ժողով, որուն մասնակցեցան Արժանապատիւ Տէր Նորայր Աւագ Քահնայ 

Բաթանեան, Տէր Պարթեւ Աւագ Քահանայ Գարագաշեան, Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան եւ 

Տէր Խաչեր Քահանայ Յարութիւնեան: Քահանայ հայրերը կատարեցին քննարկումներ եւ առաջարկներ 

յօգուտ միացեալ եւ ներդաշնակ եկեղեցական աշխատանքի: Այսպիսի ժողովներ ունին գործնական 

նշանակութիւն եւ օգտակար են ծխական հոգեւոր գործունէութեանց ներդաշնակման գործընթացին: 

 

Գշ 9 Փետրուար – Սրբազան Հայրը նախագահեց Կալուածոց Յանձնախումբի հերթական ժողովին: 

 

Դշ 10 Փետրուար  – Նիւ Սաութ Ուէյլզի Էքիւմէնիք խորհուրդի նախագահ Անկլիքան քահանայ Րէյ 

Ուիլիըմսըն եւ Ընդհանուր Քարտուղար Շնուտա Մանսուր քահանան այցելեցին Առաջնորդարան իրենց 

ցաւակցութիւնը յայտնելու համար Սրբազան հօր Տիրամայր Մաքրուհի Նաճարեանի մահուան առիթով: 

Հիւրերը նաեւ իրենց զօրակցութիւնը արտայայտեցին ի նպաստ Հայաստանի եւ Արցախի եւ տեղեկացան 

անցուդարձերուն մասին: Րէյ Ուիլիըմսըն շնորհակալութիւն յայտնեց Սրբազան Հօր Նշան Պասմաճեանը 

Էքիւմէնիք Խորհուրդին մէջ նշանակած ըլլալուն եւ անոր երեք տարուան տարած անխոնջ 

աշխատանքին համար յօգուտ Քրիստոնեայ եկեղեցիներու եւ Աւստրալիոյ ընդհանրապէս եւ որ իր 

Էքիւմէնիք աշխատանքը Խորհուրդին մէջ պիտի շարունակէ տանիլ Նոր Զելանտայէն: Հիւրերը  

տեղեկացուցին Սրբազանը Խորհուրդի տարած եւ տանելիք աշխատանքներուն, յատկապէս անոր 

յանձնաժողովներուն նոր թափով կատարելիք գործունէութեան մասին ապա հրաւիրեցին Սրբազան 

Հայրը որպէս գլխաւոր բանախօս բանախօսելու Խաղաղութեան Աղօթքի հաւաքին՝ 15 Մարտ 2021ին (Տես 

յայտարարութիւնը այս թիւին մէջ): 

 

Դշ 10 Փետրուար  – Նախագահութեամբ եւ 

մասնակցութեամբ Սրբազան Հօր, Առաջնորդա-

րանի Տիկնանց Յանձնախումբը, Առաջնորդա-

րանին մէջ, ողջերթի ընթրիք կազմակերպեց ի 

պատիւ դիւանապետ Պրն. Նշան Պասմաճեանին: 

Հաւաքին ներկայ եղան տիկնանց յանձնախումբի 

բոլոր անդամները իրենց ամուսիններով ինչպէս 

նաեւ Առաջնորդարանի քարտուղար Պրն Սար-

գիս Մանուկեան, որ վարեց օրուան թամատայի 

պաշտօնը: Խօսք առին յանձնախումբի համարեա 

բոլոր անդամները եւ իրենց սրտի խօսքը արտա-

սանեցին երեք տարիներու Դիւանապետին հետ 

իրենց անկեղծ գործակցութեան մասին, վեր 

առնելով   պատուոյ   հիւրին  ծառայասիրւթիւնը,  պատրաստակամութիւնը,   աշխատասիրութիւնն   ու 

 

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnLROnoO96F0&data=04%7C01%7Cdiocese%40armenian.com.au%7C2fd6b9db3d4d4c0f26c908d8cadbfbbb%7Cac42187138b74611b98a85111a9d8cef%7C0%7C0%7C637482393494915611%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8b9XuyIxOI1fQrNarlfmAEfTGlCrusyncoEbwMWRpsA%3D&reserved=0
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դրական կեցուածքը: Իր խօսքին մէջ Սարգիս Մանուկեան դրուատանքով արտայայտուեցաւ զինք 

նախորդողին մասին եւ անմոռաց նկատեց ութ տարիներու իրենց անկեղծ եւ ընկերական 

յարաբերութիւնը: Յոբելեարը իր խօսքը ուղղեց Յանձնախումբի իւրաքանչիւր անդամին, մէջբերելով 

անոնց արտայայտած խօսքերէն պատառիկներ, ստեղծելով զուարթ մթնոլորտ ներկաներուն մօտ: 

Սրբազան Հայրը կատարեց եզրափակիչ խօսքը, ան վեր առաւ իր 6 տարիներու անկեղծ դիւանապետ-

ընկերոջ առաքինութիւնները, իր գործակցութեան ոգին եւ Տիկնանց հետ կազմակերպած բարձր 

մակարդակով ձեռնարկները, պատի՛ւ բերելով Առաջնորդարանին եւ անոր միջոցաւ՝ Հայ համայնքին: 

Հաւաքը աւարտեցաւ Սրբազան Հօր Պահպանիչով: 
 

Եշ 11 Փետրուար – Հակառակ Պսակաձեւ Ժահրի 

ստեղծած դժուարութեանց եւ սահմանափակում-

ներուն, Առաջնորդ Սրբազան Հայրը հրաւիրեց 

Հայկական ամէնօրեայ դպրոցներու՝ ՀԲԸՄ Ալեք-

սանդր Վարժարանի եւ Համազգային Գօլստըն 

Ճեմարանի աշակերտութիւնը մասնակցելու Վար-

դանանցի Պատարագին: Սրբազան Հայրը, ինչպէս 

ամէն տարի, պատարագեց եւ քարոզեց: Երկու 

հաստատութիւններէն 50ի շուրջ աշակերտներ 

մասնակցեցան, հաղորդուեցան և ներկայացուցին 

գեղարուեստական կարճ յայտագիր մը: Յուսով ենք 

որ այս սահմանափակումներն ու խստութիւնները 

շուտով կը մեղմանան եւ բնականոն կեանքը կը 

վերսկսի Հայաստանի եւ Սփիւռքի տարածքին: 
 

Եշ 11 Փետրուար  - Սրբազան Հայրը Առաջնորդարանին մէջ ընդունեց  Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ ծխական 

խորհուրդի անդամները, որոնք իրենց ցաւակցութիւնը յայտնեցին Սրբազան Հօր Տիրամայր Մաքրուհի 

Նաճարեանի մահուան առիթով: 

 

Շբ 13 Փետրուար – Հանդիսապետութեամբ Սրբա-

զան Հօր, Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ տեղի 

ունեցաւ  Տեառնընդառաջի ժամերգութիւն, որուն 

ընթացքին Սրբազան Հայրը օրհնեց նորապսակ եւ 

նշանուած ամոլները: Անդաստանի արարողութե-

նէն ետք, իր քարոզին մէջ Սրբազանը անդրդարձաւ 

Հայ ընտանիքի սրբութեան, անոր սիրոյ վրայ հաս-

տատման, ի ծառայութիւն Հայրենիքին, ազգին ու 

եկեղեցիին: Ապա, բակին մէջ, տեղի ունեցաւ աւան-

դական խարուկահանդէսը: Երիտասարդ զոյգերը 

ցատկեցին կրակին վրայէն, ինչպէս սովորութիւն է 

ընել եւ նորոգեցին իրենց սիրոյ ուխտը:    
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Կիր 14 Փետրուար  – Սրբազան Հայրը պատարագեց Ս. Երրորդութիւն եկեղեցւոյ մէջ եւ տուաւ իր 

պատգամը: Յաւարտ Պատարագի, կազմակերպութեամբ Ս. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ Երիտասարդաց 

Միութեան, տեղի ունեցաւ խարուկահանդէս եկեղեցւոյ ետին գտնուող տարածքին վրայ:  (Կարդալ յատուկ 

թղթակցութիւնը այս թիւին մէջ էջ 17): 

 

Ուրբ 19 Փետրուար – ՀՄԸՄի Շրջանային Վարչութեան հրաւէրով, Արժ 

Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան, Հայ Մշակութային Կեդրոնին 

մէջ Ուիլուպի, ներկայ եղաւ կազմակերպուած յուշ երեկոյին, ի յիշատակ 

ՀՄԸՄի տիտաններէն, Լիբանանի Հայոց Թեմական Խորհուրդի 

ատենապետ Գառնիկ Մկրտիչեանի, անոր մահուան քառասունքին 

առիթով: Հաւաքին հրաւիրուած էր նաեւ Տիար Սարգիս Տէր Պետրոսեան, 

ատենապետ թեմական խորհուրդի, ՀՄԸՄի նախկին կեդրոնական 

վարչութեան անդամի հանգամանքով: Իրենց սրտի խօսքերը 

արտասանեցին Տիարք Սարգիս Տէր Պետրոսեան, Պերճ Մոմճեան եւ 

ՀՄԸՄի Կեդր Վարչութեան այժմու անդամ՝ Տիրան Վահրատեան: 

Կարդացուեցաւ նախկին ՀՄԸՄի Կեդր Վարչութեան անդամ Վիգէն 

Քորթեանի գրաւոր խօսքը: Տէր Աւետիս կատարեց հոգեհանգստեան 

աղօթք ողբացեալ Գառնիկ Մկրտիչեանի հոգւոյն խաղաղութեան համար, 

ան բարձր գնահատեց Գառնիկ Մկրտիչեանի ազգային բազմաբեղուն 

գործունէութիւնը  եւ քաջալերեց ներկաները Գառնիկը ունենալու որպէս 

ծառայասիրութեան օրինակ: Հաւաքի աւարտին հրամցուեցաւ հոգեսուրճ:  

 

Դշ 24 Փետրուար – Առաջնորդարանին մէջ, Սրբազան Հայրը նախագահեց համայնքային 

կազմակերպութեանց միացեալ ժողովին: Վերատեսութեան ենթարկուեցան նախորդ 

ժողովին Հայաստանի եւ Արցախի ի նպաստ ծրագիրները: Արցախի ներկայացուցիչ 

Պրն Քայլար Միքայէլեան զեկուցեց Արցախի քաղաքական, զինուորական եւ 

ընկերային կեանքի այսօրուան դրութեան մասին, իր տեղեկութիւնները ստացած 

ըլլալով Արցախի Արտգործ նախարարութենէն: Այս ժողովները պիտի շարունակուին, 

որոնք կը նպաստեն ազգային միասնական ոգիի յարատեւման: 

 

Եշ 25 Փետրուար – Սրբազան Հայրը նախագահեց Թեմական Խորհուրդի հերթական ժողովին: 

Օրակարգի վրայ էին Սրբազան Հօր ամսական գործունէութեան զեկուցումը, հաշուական զեկուցում 

ինչպէս նաեւ զեկուցում Սուրբ Յարութիւն եւ Սուրբ Աստուածածին եկեղեցիներու ծուխերէն, զոր 

ներկայացուցին Արժ. Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան (Ս. Յարութիւն) եւ առցանց՝ Արժ. Տէր 

Խաչեր Քահանայ Յարութիւնեան եւ ԾԽի ատենապետ Պրն Զարեհ Աւագեան(Ս. Աստուածածին 

Մելպուրն): Բարեկեցութեան Կեդրոնի մասին զեկուցեց Պրն Ստեփան Գրգեաշարեան Կեդրոնի նոր 

ծրագիրներուն եւ 12 աթոռով գնուած նոր Պասի մը մասին: Նաեւ խօսուեցաւ Մարտին գումարելի 

ռազմավարական ժողովին մասին:   

 
Կիր 28 Փետրուար – Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ Պատարագ եւ Արեւագալի 

արարողութիւն: Պահոց այս Կիրակին կը կոչուի Անառակի Կիրակի:  Պատմելէ ետք առակը, Սրբազան 

Հայրը տուաւ իմաստալից քարոզ, ան ըսաւ. « Քիչ բառերով շատ բան ըսուած է Անառակ Որդիին 

առակին մէջ: Որպէս ծնողք շատ յաճախ մենք ալ դէմ յանդիման կ'ըլլանք մեր զաւակներուն 

անառակութեանց, բայց կը ներենք, որովհետեւ անոնք մեր ստեղծագործութիւնն են, մեր կեանքը տուած 

ենք անոնց. չներելով աւելի՛ կը տառապինք: Պարագան նոյնն է մեզի հետ. մենք ալ երբ սխալինք եւ մեր 

Հօր՝ Աստուծոյ  դիմենք,  Ան ալ պատրաստ է  մեզի ներելու  մեր անառակութեանց  համար,  երբ  զղջանք,  
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ինչպէս զղջաց Անառակ Որդին»: Զուգահեռ մը բանալով Անառակին մեծ եղբօր եւ այսօրուան կեանքին 

միջեւ, Սրբազան  

Հայրը շեշտեց ըսելով. « Նիւթականը պէտք 

չէ խնդիր ստեղծէ եղբայներու, քոյրերու եւ 

ծնողներու միջեւ, պէտք չէ ընտանիքներ 

քանդելու ծառայէ, ընդհակառակը, պէտք է 

ուրախութեան ծառայէ այնպէս ինչպէս իր 

կեանքով ու խրատներով կը պատգամէ 

Անառակին մեծահարուստ Հայրը»: Սրբա-

զանը հրաւիրեց հաւատացեալները, ծոմա-

պահութեան այս շրջանին, մտածելու 

ներելու եւ ներողամտութեան գաղափարին 

մասին: 

Յաւարտ պատարագին տեղի ունեցաւ հոգե-

հանգստեան արարողութիւն Սրբազան Հօր 

մօր՝ Տիրամայր Մաքրուհի Նաճարեանի 

մահուան քառասունքին առիթով, որմէ ետք Էտկարեան սրահին մէջ հրամցուեցաւ հոգեսուրճ 

պատրաստուած Առաջնորդարանի եւ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Տիկնանց Յանձնախումբերուն կողմէ: 

Տիրամայրը իր մահկանացուն կնքեց 12 Յունուարին, Էջմիածնի մէջ, 91 տարիքին: Սուրբ Յարութիւն 

Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդին կողմէ խօսք առաւ Պրն Զաւէն Եաղլճեան, վեր առաւ Տիրամօր 

մարդկային եւ պատասխանատու մօր մը արժանիքները: Իր եզրափակիչ խօսքին մէջ Սրբազան Հայրը 

յայտնեց որ գաղութը իր ընտանիքը դարձաւ այս դժուար օրերուն եւ շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր 

անոնց, որոնք այս քառասնօրեակին ընթացքին զօրաւիգ հանդիսացան իրեն եւ ամոքեցին մօր կորուստի 

վիշտը:   

Այս առիթով, Փարոսի Խմբագրութիւնը կու գայ յայտնելու իր խորազգած ցաւակցութիւնը Սրբազան Հօր 

եւ կը մաղթէ անոր առողջ կեանք: Թող Աստուած իր լուսեղէն յարկերուն տակ ընդունի Տիրամօր հոգին: 

Հոգեհանգստեան պաշտօն կատարուեցաւ նաեւ ՀՕՄի բարերարուհի Մայր Սօֆիա Յակոբեանի եւ 

անվերադարձ մեկնած ՀՕՄուհիներու հոգիներուն ի հանգիստ, որմէ ետք ՀՕՄԻ 

Շրջանային Վարչութեան կողմէ կազմակերպուեցաւ միջոցառում եւ հրամցուեցաւ 

հոգեճաշ Ուիլուպիի Հայ Մշակութային Կեդրոնին մէջ: Միջոցառման, Արժ Տէր 

Նորայր Աւագ Քահանայ Բաթանեան ներկայացուց Սրբազան Հայրը եւ աղօթք 

բարձրացուց Մայր Սօֆիա Յակոբեանի հոգւոյն խաղաղութեան ինչպէս նաեւ ՀՕՄի 

շարքերէն յաւէտ հեռացող ննջեցեալներուն համար: Ընդառաջելով ՀՕՄի հրաւէրին, 

Թեմական Խորհուրդի ատենապետ Պարոն Սարգիս Տէր Պետրոսեան մասնակցեցաւ 

միջոցառման ներկայացնելով Թեմական Խորհուրդը: Ի գործ դրուեցաւ յայտագիր մը 

որուն ընթացքին ՀՕՄի եւ այլ կազմակերպութեանց ներկայացուցիչներ արրտա-

սանեցին իրենց սրտի խօսքերը:   

 

 

  

  Thank You to Dr  & Mrs Artin & Maro Jebejian 

for their ongoing support & sponsorship of Paros 
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ԲԱՆԱԿԻ ՕՐՈՒԱՆ ԱՌԻԹՈՎ՝ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՂԹԱՆՔ 

 

Յունուարի 29-ին, հանդիսապետութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, 

Էջմիածին քաղաքի Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ5 Հայոց բանակի օրուաn կապակցութեամբ5 

կատարուեցաւ Հանրապետական մաղթանք։  

Նախքան արարողութիւնը, ՀՀ Զու Հոգեւոր Առաջնորդութեան նախկին առաջնորդ Գերաշնորհ 

Տ․Վրթանէս Եպիսկոպոս Աբրահամեանը, որ օրեր առաջ կոչուեցաւ Արցախի թեմի Առաջնորդի 

պաշտօնին, ողջոյնի խօսք ուղղեց եւ ըսաւ․ «Իւրաքանչիւր իրավիճակ  մարտահրաւէր է անդրադառ-
նալու եւ ճշգրտելու մեր կեցուածքը Արարչի առաջ։ ․․․յուսալքման ու յուսահատութեան պահերին 
կարեւոր է զէնքերը վայր չդնելը, համոզուելու համար, որ Աստուած մշտապէս մեզ հետ է, մեր կողքին։  
«Յոյսը երբեք չի ամաչեցնում» (Հռոմ․է 5) եւ երբեք ձեռնունայն չի թողնում նրան, ով յուսալից սրտով 
գործում է անընդհատ ի փառս Աստծոյ եւ ոչ թէ իրեն, զինուած խոնարհութեամբ եւ ոչ թէ 
հպարտութեամբ, «գօտեպնդուած ճշմարտութեամբ» (Եփես․ Զ 14) եւ ոչ թէ ստի փուչ ասպազէնով։ Մեր 
յոյսն ու յոյսի աղբիւրը յարուցեալ մեր Տէրն է»: 

Հանրապետական մաղթանքէն ետք Գէորգեան հոգեւոր 

ճեմարանի հանդիսութիւններու դահլիճին մէջ տեղի 

ունեցաւ պաշտօնական ընդունելութիւն, որու ընթացքին 

կատարուեցաւ պարգեւաբաշխութիւն: Ի գնահատութիւն 

արցախեան պատերազմին ցուցաբերած խիզախութեան՝ 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը, «Սուրբ Ներսէս Շնորհալի» 

պատուոյ բարձր շքանշանին արժանացուց  շարք մը 

զինուորականներ։  

Ընդունելութեան ժամանակ, ՀՀ Պաշտպանութեան 

նախարարի հրամանով, Արցախի պատերազմական 

գործողութիւններուն իրենց խիզախ մասնակցութեան 

համար, շարք մը եկեղեցականներ արժանացան 

նախարարութեան պարգեւներուն ինչպէս «ՀՀ Զու 
զինանշանով ձեռքի զինուորական ժամացոյց», 
«Անդրանիկ Օզանեան» մետալ եւ «Գարեգին 
Նժդեհ» մետալ։ 
Փառք եւ գոհութիւն բարձրացնելով առ Աստուած 

արցախեան պատերազմի օրերուն Հայոց բանակի 

զինուորներուն դրսեւորած արի ոգիին համար՝ 

Վեհափառը նշեց, որ կը հաւատայ որ մեր բանակը 

պիտի շարունակէ վերակազմաւորուիլ եւ նոյն 

քաջարի ոգիով պիտի շարունակէ երաշխաւորը 

ըլլալ մեր հայրենի պետականութեան եւ ժողո-

վուրդի անվտանգութեան։ 

 

 
ԼՈՒՐԵՐ  

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԷՆ 
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ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ՀԱՆԴԻՊԵՑԱՒ ՏԱՐԲԵՐ ՄԱՐԶԵՐՈՒ ՄԷՋ 

ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱԾ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐՈՒ ՀԵՏ 
Փետրուարի 5-ին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիա-

ծնի մէջ, Վեհափառ Հայրապետը հանդիպում 

ունեցաւ կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի 

եւ շարք մը այլ բնագաւառներու մէջ յաջողու-

թիւններ արձանագրած, մրցանակակիր եւ 

հայրենի կեանքին մէջ զգալի ներդրում 

ունեցած երիտասարդներու հետ։ Ս․ Սարգիսի 

տօնին առիթով աւանդաբար կազմակերպ-

ուող այս հանդիպումը նախաձեռնուած էր Հայ 

Եկեղեցւոյ Համաշխարհային Երիտասարդա-

կան Միաւորման (ՀԵՀԵՄ) Կեդրոնական 

Գրասենեակին կողմէ։ 

ՀԵՀԵՄի հոգեւոր տեսուչ եւ գրասենեակի 

տնօրէն Հոգեշնորհ Տ. Թովմայ վարդապետ 

Խաչատրեանը Նորին Սրբութեանը ներկայացուց մասնակից երիտասարդները՝ մասնաւորապէս 

կարեւորելով կապը Եկեղեցւոյ եւ երիտասարդութեան միջեւ:  

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը բարձրօրէն գնահատեց ջանադիր եւ հետեւողական աշխատանքով 

կերտուած այն յաղթանակներն ու յաջողութիւնները, որ երիտասարդները արձանագրած են տարբեր 

ոլորտներու մէջ եւ միջազգային հարթակներու վրայ, բարձր պահելով հայ ժողովուրդի պատիւն ու բարի 

համբաւը։ Վեհափառ Հայրապետը հաստատեց, որ յաջողութիւնները քրտնաջան աշխատանքի եւ բարձր 

գիտակցութեան արդիւնք են: 

Այս առիթով, Նորին Սրբութիւնը բարձր գնահատեց ՀԵՀԵՄ-ի կեդրոնական գրասենեակը, շնորհալի 

երիտասարդները համախմբելու, իրարու ծանօթացնելու եւ Հայ Եկեղեցւոյ առաքելութեան հաղորդ 

դարձնելու համար։ 

Վեհափառ Հայրապետը նաեւ պատասխանեց երիտասարդներու տարբեր հարցերուն։ Անդրադարձ 

կատարելով յետպատերազմեան հետեւանքներուն,Նորին Սրբութիւնը ընդգծեց, որ այսօր ազգի անխտիր 

իւրաքանչիւր զաւակի ջանքն ու ներդրումը կ'ակնկալուի՝ դուրս բերելու հայրենիքը այս ծանր 

փորձութենէն։ 
 

ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ ԵՒ ՇՆՈՐՀԱԲԱՇԽՈՒԹԻՒՆ 
 Ս. ՂԵՒՈՆԴԵԱՆՑ ՔԱՀԱՆԱՆԵՐՈՒ ՏՕՆԻՆ ԱՌԻԹՈՎ 

 

Փետրուարի 9-ին, Հայաստանեայց Առաքելա-

կան Սուրբ Եկեղեցին տօնախմբեց Ս․ Ղեւոնդ-

եանց քահանաներու յիշատակը։ Այս առիթով 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին համախմբուեցան 

230 եկեղեցականներ (13 թեմակալ առաջնորդ-

ներ, 29 Մայր Աթոռի միաբան եպիսկոպոսներ, 

վարդապետներ եւ աբեղաներ եւ Հայաստանի 

թեմերէն ու Արցախէն ժամանած 188 քահանա-

ներ): 

Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ Վեհափառ 

Հայրապետի հանդիսապետութեամբ, մատու-

ցուեցաւ Սուրբ Պատարագ։ Պատարագիչ՝ Տ. 

Խորէն քահանայ Մարուքեան։ 
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Իր քարոզին մէջ՝«...հնարաւորութիւն է ընձեռնուած մեզ հոգեւոր ծառայութեան քահանայական ուխտը 
վերանորոգելու, առաւել եւս արժեւորելու դարերի խորքից եկող «վասն հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց» 
խորհրդով ապրելու հոգեւոր ապրումներն ու առաքինութիւնները», - ընդգծեց քահանայ հայրը 

Անդրադառնալով օրուայ խորհրդին՝ Տէր Հայրը մասնաւորապէս նշեց․ «․․․Ղեւոնդեանց եւ Վարդանանց 
հերոսամարտը լոկ մի դիւթազնական դրուագ չէ, այլ դարէ դար ապրող, ներշնչող, կազմակերպող մի ուժ, 
մի ոգի, հրեղէն մի սիւն հայոց երկնակամարի վրայ միշտ բոցավառուող, որն առաջնորդել է մեր 
ժողովրդին իր պատմութեան քառուղիներում: Դրա շնորհիւ է, որ այսօր կանք, ապրում ենք»: 
Սուրբ Պատարագի աւարտին Գէորգեան Հոգեւոր Ճեմարանի հանդիսութիւններու դահլիճին մէջ տեղի 

ունեցաւ քահանաներու հաւաք եւ պարգեւա-

բաշխութիւն։ Ողջոյնի խօսքով հանդէս եկաւ 

քահանաներու հաւաքի կազմակերպիչ յանձնա-

խումբի պատասխանատու Գերաշնորհ Տ. 

Միքայէլ Արք. Աջապահեանը: 

Այնուհետեւ տեղի ունեցաւ աւանդական շնորհա-

բաշխութիւնը: Ի գնահատութիւն նուիրեալ եւ 

արդիւնաւոր հովուական ծառայութեան` կարգ 

մը եկեղեցականներու շնորհուեցաւ աւագ քահա-

նայութեան պատիւ, ծաղկեայ փիլոն եւ լանջա-

խաչ կրելու իրաւունք։  

Շնորհաբաշխութեան աւարտին Ամենայն Հայոց 

Կաթողիկոսը հոգեւորականաց դասին բերաւ իր 

օրհնութիւնն ու հայրապետական պատգամը:  

«Դժուարին ժամանակների մէջ ենք, բազում փորձութիւններ են ծառացած մեր ժողովրդի առջեւ։ ... Պիտի 
կարողանանք դժուարին այս իրավիճակից դուրս գալ, եթէ քաջութեամբ ու արիութեամբ իրականացնենք 
մեր առաքելութիւնը իբրեւ Եկեղեցի եւ իբրեւ եկեղեցականութիւն։ Մենք պիտի կարողանանք ճիշտ 
պատգամներ բերել մեր ժողովրդին, ապահովել ճիշտ առաջնորդութիւն։ Պիտի կարողանանք 
արիութեամբ սաստել սխալը, վատը, չարը, անօրէնը եւ քաջալերել, խրախուսել եւ գնահատանքի ու 
մեծարանքի արժանացնել բարին, արդարը, ազնիւը, ճշմարիտը, հայրենանուէրը, ազգաշէնն ու 
աստուածօրհնեալը։ Միայն այդպէս կը կարողանանք այս ծանր իրավիճակից դուրս բերել մեր 
ժողովրդին ու մեր երկիրը» - եզրակացուց Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը: 

 
ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՏՕՆԻՆ ԱՌԻԹՈՎ 
 

Փետրուարի 11-ին, Սուրբ Գայանէ վանքին մէջ 

պատարագեց Գերշ Տէր Նաթան Արք. Յովհաննիսեան: Ան 

նաեւ քարոզեց Ս. Վարդանանց խորհուրդին մասին՝ ման-

րամասնօրէն անդրադառնալով ժամանակի պատմական 

հանգամանքներուն: 

«Աւելի քան 15 հարիւրամեակ է անցել այն օրուանից, բայց 
Աւարայրի ճակատամարտը իր յատուկ, ուրոյն տեղն ունի 
մեր պատմութեան եւ մեր ժողովրդի հոգում, սրտում եւ 
առօրեայ կեանքում։... Հէնց, Վարդանանց պատերազմով էր, 
որ տեղի ունեցաւ հայ ժողովրդի սրբացումը եւ Հայ 
Առաքելական Մայր Եկեղեցու հերոսացումը։ 1500 տարի է 

անցել Աւարայրի ճակատամարտից, սակայն, ցաւօք, Հայոց Աւարայրը շարունակւում է եւ այսօր», - ըսաւ 

Նաթան Սրբազանը՝ նշելով, որ այսօր ալ Հայ ժողովուրդը հարկադրուած է պաշտպանել իր ինքնութիւնը, 

դաւանած եւ կերտած արժէքներն ու քրիստոնէական ոգին։  
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ՆՈՐ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ 

 

Հայրապետական տնօրինութեամբ կատարուեց Միաբաններու նշանակումներ։ 

Հոգեշնորհ Տ. Մովսէս վարդապետ Սարգսեանը, ազատուելով Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 

Վարչատնտեսական բաժնի փոխ տնօրէնի պարտականութիւններէն, նշանակուեցաւ ՀՀ Զու Հոգեւոր 

Առաջնորդ: 

Հոգեշնորհ Տ. Յարութիւն վարդապետ Կիրակոսեանը, ազատուելով Վանորէից տեսչութեան մէջ 

ստանձնած պարտականութիւններէն, նշանակուեցաւ Վարչատնտեսական բաժնի տնօրէն: 

 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՈՒՂԵՐՁԸ 

ՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ԱՌԻԹՈՎ 
 

Սիրելի բարեպաշտ զաւակներ Մեր,  
Սկսուել է Մեծ Պահքը։ Մուտք ենք գործել Մեծ Պահքի 
շրջան մեզ պատուհասած պատերազմի ողբերգութեան 
ցաւը մեր հոգիներում։ Արցախի եւ մեր ազատ ու 
անկախ ապրելու իրաւունքի համար մղուող պատե-
րազմում հերոսաբար զոհուեցին մեր բազում զաւակներ, 
կորցրեցինք Արցախ աշխարհի զգալի մասը։ Այս 
ողբերգական իրադարձութիւնները որոշապէս նաեւ 
հետեւանք էին Քրիստոսապատուէր սիրուց հեռանալու, 
անհամերաշխութեան, ներքին ու արտաքին անվտան-
գութեան ու սպառնալիքների դէմ զգօնութեան 
պակասի, ազգային արժէքների շուրջ համախումբ եւ 

միակամ լինելու նախանձախնդրութեան տկարացման։ 
Հոգեւոր կեանքի այս առանձնայատուկ ժամանակաընթացքի մէջ կոչուած ենք զղջման ու 
ապաշխարութեան զգացումներով ընթանալու ինքնաքննութեան, սխալներին անդրադառնալու, 
թերութիւնները սրբագրելու լուսաւոր ուղիով՝ ունկնդիր առաքեալի պատգամին. «Ապաշխարեցէ՛ք եւ 
դարձի՛ եկէք ձեր մեղքերը ջնջելու համար, որպէսզի հանգստի ժամանակները գան Տիրոջ 
ներկայութիւնից» (Գործք Գ 19-20)։ Ապաշխարութիւնը տկարութիւնից նորոգութիւն տանող այն 
ճանապարհն է, որով մաքրագործւում է, նուիրագործւում անձը, վեր ելնում անկումից ու 
սայթաքումներից՝ ընթանալու դէպի կատարելութիւն։ Անկեղծ եւ սրտաբուխ ապաշխարութիւնը Տիրոջ 
գթութիւնն է տարածում հաւատացեալի եւ ժողովրդի կեանքում՝ հեռացնելով չարի փորձութիւններից։ 
Սուրբ Յովհան Ոսկեբերանն ասում է, որ ապաշխարութեանը միանում է Աստծոյ բարեգթութիւնը, որով 
յեղւում են երկնային ողորմութիւնը, տէրունապարգեւ մխիթարութիւնն ու շնորհները։ Երկնային 
օրհնութիւնների ու բարիքների աղբիւրը նաեւ ազգի կեանքում բացւում է համընդհանուր 
ապաշխարութեան ու զղջման միջոցով, ինչպէս որ Աստուած խոստանում է Սուրբ Գրքում. «Եթէ Իմ 
ժողովուրդը, որի վրայ Իմ անունն է դրուած, զղջայ, աղօթի եւ Իմ երեսը փնտռի ու հետ դառնայ իր չար 
ճանապարհներից, Ես էլ երկնքից կը լսեմ, կը ներեմ նրանց եւ կը բուժեմ նրանց երկիրը» (Բ Մնաց. Է 14): 
Արդ, մեծ Պահքի կարեւոր այս ժամանակահատուածը ծառայեցնենք զղջմամբ ու ապաշխարութեամբ 
մեր հոգու եւ կեանքի մաքրման համար եւ ընթանանք աստուածահաճոյ ճանապարհով։ Այս 
գիտակցութեամբ եւ Աստծոյ օգնականութեամբ մենք կարող կը լինենք հոգեւոր զօրութիւն եւ ուժ գտնել՝ 
յաղթահարելու մեր երկրի հասարակական կեանքում լարուած իրավիճակը, յառնած բազմաթիւ 
հիմնախնդիրներն ու մարտահրաւէրները եւ շարունակել մեր ստեղծագործ, հաւատաւոր կեանքի 
ընթացքը։  
Մեր սրտաբուխ աղօթքն ենք վերառաքում առ Բարձրեալն Աստուած, որ Իր բազում ողորմութիւնները 
շնորհի ազգիս Հայոց,  Սուրբ Հոգու սփոփանքը  պարգեւի  վշտացեալ սրտերին եւ Իր գթառատութիւնն ու  
 



 

 - 11 - 

 
 
 
 
 

պահպանութիւնը տարածի աշխարհասփիւռ մեր ժողովրդի ու մեր հայրենիքի վրայ։ Թող Աստծոյ բարի 
հայեացքի ներքոյ Տիրոջ զօրակցութեամբ իրականութիւն դառնան մեր ժողովրդի բարի իղձերը՝ 
նեղութիւններից ու դժուարութիւններից յառնելու դէպի բարձունքը յաղթանակների եւ յաջողութիւնների՝ 
ի զօրացումն մեր պետութեան եւ ի բարօրութիւն ազգիս։ Եւ թող մեր Տէր եւ Փրկիչ Յիսուս Քրիստոսի 
սէրը եւ երկնապարգեւ շնորհները միշտ լինեն մեզ հետ եւ ամէնքի. Ամէն: 

 
ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ԻՐ ՄՏԱՀՈԳՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻՆ  

ԵՒ ԲԱՆԱԿԻ ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐՈՒԹԵԱՆ ՄԻՋԵՒ ԾԱԳԱԾ ՀԱՐՑԵՐՈՒՆ ԱՌՆՉՈՒԹԵԱՄԲ 
 

Փետրուար 25-ին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը յայտարարեց. 
 

«Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը, տեղեկանալով բարձրագոյն հրամանատարական կազմի եւ դրան 
յաջորդած ՀՀ վարչապետի յայտարարութիւններին, խոր մտահոգութեամբ հետեւում է դրանց շուրջ 
ընթացող զարգացումներին։ Յետպատերազմեան ճգնաժամային այս իրավիճակում, երբ հայրենիքը 
դիմագրաւում է քաղաքական, տնտեսական եւ հասարակական բազմաթիւ մարտահրաւէրների, 
մեղադրանքների եւ քաղաքական հաշուեյարդարների չընդհատուող կոչերը վտանգում են ազգային 
միաբանութիւնն ու անվտանգութիւնը։  
Մայր Աթոռը անթոյլատրելի եւ կործանարար է համարում իրավիճակի յետագայ սրումը՝ կոչ անելով մեր 
ժողովրդին դրսեւորել խոհեմութիւն եւ պատասխանատուութիւն, չտրուել սադրանքներին եւ զերծ մնալ 
քաղաքացիական բախումներից։  
Մայր Աթոռը յորդորում է ՀՀ նախագահին, վարչապետին, ԱԺ նախագահին, կառավարութեան 
անդամներին եւ բոլոր քաղաքական ուժերի առաջնորդներին ստեղծուած ծանրագոյն իրավիճակից ելքեր 
փնտռել բանակցային սեղանի շուրջ՝ ի սէր մեր հայրենիքի եւ ժողովրդի։ 
Թող Ամենախնամն Աստուած իր Սուրբ Աջի հովանու ներքոյ խաղաղութեան եւ անդորրի մէջ պահի մեր 
հայրենի պետութիւնն ու մեր ժողովրդին»: 

 
ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՀՈԳԵՒՈՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ,  

ՓԵՏՐՈՒԱՐԻ ԱՒԱՐՏԻՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՄԷՋ ՊԱՏԱՀՈՂ ԴԷՊՔԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ 
 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ գումարուած Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդի ժողովի ընթացքին 

անդրադարձ կատարելով արցախեան պատերազմին, Հայաստանի ու Արցախի առջեւ ծառացած 

յետպատերազմեան ներքին եւ արտաքին մարտահրաւէրներուն, նաեւ համակողմանիօրէն քննարկելով 

հայրենիքի մէջ տեղ գտնող զարգացումները, մասնաւորապէս Փետրուարի 25-ին ՀՀ Զինուած ուժերու 

հրամանատարութեան յայտարարութեան եւ ՀՀ վարչապետի արձագանքին առիթով ստեղծուած 

դժուարին կացութիւնը՝ մեր խոր մտա-

հոգութիւնը կ'արտայայտենք՝ 

- պատերազմի հետեւանքով հայրենիքի մէջ 

տիրող քաղաքական ծանր իրադրութեան 

առնչութեամբ, որը օրէ օր կը խորացնէ տնտե-

սական, ընկերային եւ հասարակական 

խնդիրները, ա՛լ աւելի ծանրացնելով բարոյա-

հոգեբանական անկեալ վիճակը,  

- առկայ իրավիճակի յաղթահարման 

ուղղութեամբ ՀՀ իշխանութիւններու կատա-

րած քայլերու անարդիւնաւէտութեան, հասա-

րակական-քաղաքական կարեւորագոյն հար-

ցերու վերաբերեալ խնդրահարոյց դիրքորո-

շումներու  առնչութեամբ,  որոնք կը յանգեցնեն  
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նոր պառակտումներու, առկայ ներքին եւ արտաքին մարտահրաւէրներու ահագնացման, հայրենիքի 

ապագային հանդէպ անվստահութեան արմատաւորման եւ արտագաղթի՝ լուրջ սպառնալիք դառնալով 

Հայաստանի անվտանգութեան եւ Արցախի յետագայ վերականգնման ու առաջընթացին համար։ 

Անընդունելի կը նկատենք քաղաքական պայքարի շրջանակներուն մէջ սերմանուող ատելութիւնը եւ 

անհանդուրժողականութիւնը, փոխադարձ անարգանքն ու հայհոյախօսութիւնը, քաղաքացիներու 

զգացմունքներու շահարկումը, ի հետեւանք որոնց, նաեւ երկրի հեղինակազրկումը միջազգային 

հանրութեան առջեւ։ 

Կը յորդորենք,  

- իրաւապահ մարմիններուն՝ զերծ մնալ խաղաղ ցոյցերու եւ հաւաքներու ժամանակ բռնութիւններէն եւ 

անհամաչափ ուժի կիրառութենէն, 

- մեր ժողովուրդի զաւակներուն՝ պահպանել հանդարտութիւն, վարուիլ խոհեմութեամբ, օրինայար-

գութեամբ եւ ամենայն պատասխանատուութեամբ՝ չդադրելով ըլլալ նախանձախնդիր եւ հետեւողական 

հայրենիքի շահերու պաշտպանութեան գործին մէջ։ 

Վերահաստատելով առկայ կացութեան հանգուցալուծման շուրջ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 

արտայայտած դիրքորոշումները եւ օրհասական վիճակի լրջագոյն ցուցիչ դիտարկելով հայրենիքի 

անվտանգութեան երաշխաւոր հանդիսացող Հայոց բանակի որդեգրած մտահոգ կեցուածքը՝ կոչ կ'ընենք  

Ազգային ժողովին եւ իշխանութեան միւս կառոյցներուն՝ անհրաժեշտ հետեւութիւնները ընել եւ 

պատասխանատուութեան բարձր գիտակցութեամբ գործել ի սէր հայրենիքին եւ ազգին՝ նոր հիաս-

թափութիւններու չառաջնորդելու մեր ժողովրդը հայրենիքի եւ սփիւռքի մէջ։ 

Կոչ կ'ընենք ՀՀ իշխանութիւններուն եւ ընդդիմադիր ուժերուն՝ նպաստել համերաշխութեան հաստատ-

մանը եւ խնդիրներու հանգուցալուծումը փնտռել միմիայն համազգային ներուժի համախմբման մէջ՝ 

հեռու պահելով ժողովուրդը հնարաւոր բախումներէ։ 

Նաեւ կը յորդորենք զգուշաւորութիւն դրսեւորել Հայոց բանակի եւ զօրականների առնչութեամբ 

գնահատականներուն մէջ եւ նպաստել մեր բանակի սրբազան առաքելութեան արգասաւորմանը։ 

Ստեղծուած իրավիճակին մէջ, Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին պիտի շարունակէ ամե-

նայն ջանք ի գործ դնել լարուած մթնոլորտի լիցքաթափման եւ ներհասարակական միասնականութեան 

ու համերաշխութեան վերականգնման ուղղութեամբ։ 

Կ'աղօթենք ճգնաժամի արժանապատիւ յաղթահարման համար՝ հայցելով Ամենողորմ Աստուծոյ Իր 

Սուրբ Աջի հովանիին ներքոյ անվտանգ եւ խաղաղ պահել հայրենի մեր երկիրը եւ մեր ժողովուրդը : 

 
ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՀՈԳԵՒՈՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ԱՒԱՐՏԵՑ ԻՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ 

 

Փետրուարի 23էն 26 տեղի ունեցաւ 

Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդի ժողով, 

ընդլայնուած կազմով,  ատենապետութեամբ 

Տ․ Վազգէն Եպիսկոպոս Միրզախանեանի։ 

Քննարկուեցան պատերազմի հետեւանքով 

արձանագրուած կորուստներու, ներքաղա-

քական իրավիճակին, յետպատերազմեան 

վտանգներուն, զոհուածներու ընտանիք-

ներուն, գերութեան մէջ յայտնուածներուն, 

անյայտ կորածներուն, պատերազմէն տու-

ժած այլ անձերուն, ինչպէս նաեւ  Արցախի 

հոգեւոր-մշակութային ժառանգութեան 

պահ-պանութեան հետ առնչուած խնդիրներ:  
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ԳՀԽ կենսական նկատեց անհրաժեշտ հոգեւոր խնամքին հետ մէկտեղ շարունակելու դեռեւս 

պատերազմի օրերուն Եկեղեցւոյ նախաձեռնած մարդասիրական աջակցութեան ծրագիրները՝ թեթեւ-

ցընելու պատերազմի հետեւանքով առաջացած ընկերային խնդիրները, նպաստելու Հայաստան 

ապաստան գտած արցախցի ընտանիքներուն, հնարաւորինս զանոնք վերադարձնելու իրենց 

բնակութեան վայրերը։  

ԳՀԽը ի մասնաւորի թելադրեց շարունակել գերութեան մէջ յայտնուածներու վերադարձին եւ անյայտ 

կորածներու յայտնաբերման ուղղութեամբ տարուող աշխատանքները։  

Մասնաւոր մտահոգութիւն արտայայտուեցաւ ՀՀ Զինուած ուժերու հրամանատարութեան Փետրուարի 

25-ի յայտարարութեան եւ վարչապետի արձագանքին հետեւած նոր լարուածութեան (Տե՛ս 

յայտարարութիւն): 

ԳՀԽ անդամներուն ներկայացուեցաւ նաեւ Մայր Աթոռի Կրթական հարցերով ենթայանձնախումբի 

զեկոյցը Կրթական Նախարարութեան կողմէ նախաձեռնուած կրթական բարեփոխումներու եւ ի 

մասնաւորի՝ հանրակրթական դպրոցներու մէջ «Հայ Եկեղեցւոյ Պատմութիւն» նիւթին յետագայ 

դասաւանդման շուրջ նախարարութեան ներկայացուցիչներու հետ ունեցած քննարկումներու 

արդիւնքներուն վերաբերեալ։ Տեղեկացուեցաւ, որ ենթայանձնախումբը կը պնդէ Հայ Եկեղեցւոյ 

Պատմութեան ամբողջական ծաւալով, իբրեւ առանձին նիւթ ուսուցման անհրաժեշտութիւնը։ ԳՀԽը 

թելադրեց որ ենթայանձնախումբը անգամ մը եւս Կրթական Նախարարութեան ուշադրութեան յանձնէ 

Հայ Եկեղեցւոյ կեցուածքը նիւթի դասաւանդման կապակցութեամբ: 

Քննարկուեցան Մայր Աթոռի կողմէն իրականացուող բարեգործական որակուող շարք մը 

ծառայութիւններու եւ աշխատանքներու հետ կապուած հարցեր։ Ընդգծուեցաւ, որ Մայր Աթոռի 

բարոգործական կարգ մը ծրագիրներ պետական համապատասխան լիազօր կառոյցի կողմէն որակուած 

են որպէս այդպիսին: Միաժամանակ, մտահոգութեամբ արձանագրուեցաւ, որ որոշ խնդիրներ 

յառաջացած են Մայր Աթոռի կողմէն ներածուող ապրանքներու, մասնաւորապէս՝ մոմի հումքի 

մաքսազերծման հարցով։ Առաջացած յիշեալ խնդիրներուն պատճառով էապէս նուազած են Մայր Աթոռ 

Սուրբ Էջմիածնի մոմերու պաշարները, ինչ որ յետագային պիտի դժուարացնէ եկեղեցիներու մէջ 

մոմավառութեան պատշաճ կազմակերպման գործընթացը։ Ժողովը իր տարակուսանքը արտայայտեց 

դրսեւորուած մօտեցումին, նկատի ունենալով, որ Եկեղեցին երբեւէ, անգամ խորհրդային շրջանին, նման 

դժուարութիւններու առջեւ չէ գտնուած: Հարցերը պիտի քննարկուին  պետական պատկան 

մարմիններու հետ:  

Ժողովին ներկայացուեցան զեկոյցներ եւ կատարուեցան քննարկումներ Ազգային-Եկեղեցական Ժողովի 

գումարման կազմակերպչական աշխատանքներուն եւ Մայր Տաճարի ամրակայման եւ 

հիմնանորոգութեան ընթացքին մասին։ Ներկայացուեցաւ նաեւ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 2020 

թուականի գործունէութեան տեղեկագիրը։  

 

Ժողովը փակուեցաւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի գնահատանքի խօսքով եւ աղօթքով: 
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Քեսապցի կամ ոչ, միայն Յակոբը կրնար մտայղանալ եւ գործի վերածել այսպիսի աշխատասիրութիւն 

մը: Ինչո՞ւ: Պատասխանը  գտած եմ Երջանկայիշատակ քեսապցի Գարեգին Բ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ ապա 

Գարեգին Ա Ամենայն Հայոց Հայրապետի բացատրութեան մէջ: « Ամէն անգամ որ Քեսապ բառը հնչեմ, 
լսեմ կամ տեսնեմ՝ ձայներ այնքան մտերիմ ներսուզութեամբ կ'արձագանգեն իմ մէջէն՝ իմ մէջ: Սոսկ 
ծննդավայր չէ ան: Ո՞վ չունի ծննդավայր: Ոչ մէկ ծննդավայր որպէս աշխարհագրական վայր ծնած 
երեխային համար նշանակութիւն ունի:Վայրը վայր է ո՛ւր ալ ըլլայ այս երկրագունդին վրայ, նո՛յն հողն է, 
նոյն արեւը, նոյն օդը: Ծննդավայրը իմաստ եւ արժէք կը զգենու, երբ կը դառնայ ՍՆՆԴԱՎԱՅՐ, ԿԵԱՆՔԻ 
ԿԱԶՄԱՒՈՐՄԱՆ ՕՃԱԽ: Անոր սկզբնադրոշմ կնիքը կը մնայ անաղարտ, անջնջելի: Մէկ խօսքով՝ երբ 
ծննդավայրը կը խառնուի մարդու ողջ հոգեղէն գոյութեան՝ այն ատեն կը դառնայ այն ինչ որ կարմիրն է 
արիւնին համար»: Այո, Գարեգին Վեհափառին եւ Յակոբին համար Քեսապը սննդավայր եղած է միշտ: 

Յակոբը իր Քեսապի Բարբառը գիրքով, Քեսապ եռահատոր գիրքերով, Քեսապի Ժողովրդական 

Երգարուեստը եւ հիմա՝ Քեսապի Նիւթական Մշակոյթը հատորներով մեզի փաստը տուած է որ ան 

Քեսապ կը շնչէ, Քեսապ կը սնի, Քեսապն է սնունդ տուողը իր էութեան:  

Բարձրաշնորհ Սրբազան Հայր, Հոգեւոր Հայրեր, Դոկտ Չոլաքեան, յարգելի ներկաներ 

Պիտի խնդրէի, Սրբազան Հայր, որ սիրելի Յակոբը ձեր փակման աղօթքին մէջ յիշէիք, որովհետեւ հազիւ 

է անցուցած Քորոնայի վտանգը:: 

Շատ մը հետաքրքիր բարեկամներ հարց տուին թէ ի՞նչ կը նշանակէր «նիւթական մշակոյթ», նիւթական 

բառը շփոթելով դրամականին հետ: Այս շփոթը դժուար պիտի չըլլայ յստակացնել երբ ընթերցողը 

կարդայ գիրքին մասին հեղինակին բացատրութիւնը. 

 « Քեսապի հայաբնակ գաւառակը ազգագրական ԻՆՔՆՈՒՐՈՅՆ շրջան մը ըլլալով, ունեցած է 
նիւթական մշակոյթի իր ժառանգութիւնը, որ մեծ կորուստներու ենթարկուած է 1909ի աղէտին, 1915-
1919 Տարագրութեան եւ 21 Մարտէն 15 Յունիս 2014ին, բնիկ հայոց աքսորին կամ իրենց հայրենի 
շրջանէն ստիպողաբար հեռանալուն հետեւանքով:  

Նիւթական մշակոյթին կորուստին մէջ դեր ունեցած են նաեւ բնական աղէտները, արտագաղթը եւ 
տնտեսութեան հիմնական փոփոխութիւնները: 

Հեղինակը այս գիրքին մէջ նոր տուեալներ եւս վկայակոչելով, կը մեկտեղէ իր նախորդ 
ուսումնասիրութիւններուն մէջ Քեսապի գաւառակի հայոց հին տնտեսութեան ու կենցաղին վերաբերող 
նիւթական մշակոյթի հումքերը (Raw materials), տունը, հասարակաց կառոյցները, սրբավայրերը, 
եկեղեցական ու գերեզմանոցային շինութիւնները, գիւղատնտեսական եւ տնային իրերը, գործիքները, 
բանուածքներն ու տարազը: 20րդ դարու կէսերէն սկսեալ տեղւոյն հայոց կենցաղային եւ 
աշխատանքային առօրեային մէջ երեւցող նորը (թրաքթորներ, բեռնատար մեքենաներ, հնձող 
մեքենաներ եւլն ) այս աշխատանքին մաս չի կազմեր: 

Այս բացատրութիւնը յստակ կը դարձնէ որ նիւթական մշակոյթը դրամի մշակոյթին հետ չէ կապուած:  

Բայց ի՞նչը մղած է Յակոբը ա՛յս գիրքը գրելու: Խօսքը կու տամ իրեն: Գիրքին ներածականին մէջ կը գրէ. 

2014ի աղէտէն ետք,  Քեսապ կատարած այցելութիւններուս ընթացքին,  նկատեցի որ տուն վերադարձած 

 

Նշան Պասմաճեանի խօսքը Յակոբ Չոլաքեանի 

«ՔԵՍԱՊԻ ՆԻՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՅԹԸ» գիրքին 

շնորհահանդէսին առիթով, 6 Փետրուար 2021 
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հայրենակիցները  իրենց բնօրրանին  ոգի  ի բռին  կառչած մնալու կամք կը ցուցաբերեն ու 
վերականգնումի դժուար աշխատանքի կողքին՝ անոր ՀԱՅԵՑԻ դիմագիծը խաթարումէ կամ ի սպառ 
վերացումէ փրկել կ'աշխատին: Զիս զարմացուց մանաւանդ, այսքան կորուստներէ ետք, պատմական 
կառոյցները վերականգնելու, աղբիւրները հնագոյն կերպարանքով վերաշինելու, նիւթական մշակոյթի 
մնացորդացը հաւաքագրելու աշխատանքներուն մէջ երեւցած նախանձախնդրութիւնը: Ամբողջ 
հայութիւնը, մանաւանդ քեսապցիներու հսկայ սփիւռքը, անգամ մը եւս մօտիկէն կը հետաքրքրուի 
Քեսապի անցեալով ու ներկայով: Ահա այս իրադրութեան մէջ նախաձեռնեցի այս ժողովածոյի 
կազմութեան».... 

...Յակոբին բոլոր գիրքերուն մէջ կը հանդիպինք կուռ լեզուի, այդպէս ալ պէտք է ըլլայ: Սակայն  ա՛յս 

գիտաշխատողը առնձնայատկութիւն մը ունի: Իւրաքանչիւր նիւթական մշակոյթի առարկային՝ 

հեղինակը կը կապէ պատմութիւն մը, ուր նոր վաւերագրական արժէք ունեցող բանի մը կամ 

սովորութեան մը կը հանդիպի ընթերցողը: Օրինակ,  երբ կը խօսի տապանաքարերու մասին այնտեղ կու 

տայ մանրամասնութիւն մը թէ Աւետարանականները աշխարաբարով սուրբգրային արձանագրութիւն 

կ'ընէին տապանասալին վրայ իսկ առաքելականները ընդհանրապէս՝ գրաբար: Չոր գիտական 

բացատրութենէն ետք Յակոբը ընթերցողը կը տանի այլ տեղ, առանց դուրս գալու գիտական 

ուսումնասիրական մթնոլորտէն: Կարծէք ումպ մը սուրճ կու տայ որ ընթերցողը խմէ ու փոխուի, 

անմիջապէս ետք զինք վերադարձնելու համար՝ գիտականին: Բացէք որեւէ գիրք իր բազմատասնեակ 

գիրքերէն եւ կը գտնէք նոյն բանը: Այլ օրինակ մը. Էջ 150-151ին մէջ կը խօսի Քեսապի 

ասեղնագործութեան մասին եւ յանկարծ կը յիշատակէ 1912ին Քեսապի իր պաշտօնը աւարտած 

միսիոնարուհի Միս Չէյմպըրզին նուիրուած ծածկոց մը Քեսապի ՀՅԴ Կառոյցին կողմէ, որուն վրայ 

Հայերէնով եւ անգլերէնով գրուած է « Երախտապարտ Քեսապի Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութենէն – 

To E.M. Chambers, in a memory of gratitude, we will never forget»: Այս՝ Յակոբին յատկանիշն է, որ Քեսապի 

առած մը կը տեղաւորէ ամէն մէկ անօթի կամ նիւթի բացատրութեան մէջ, որ գիրքը կը քաղցրացնէ եւ կը 

մեղմէ անոր գիտական չորութիւնը: 

Այստեղ թոյլ տուէք վկայութիւն մը մէջբերել Յակոբին մասին իր մէկ այլ աշխատութեան առիթով: 

Վկայողը՝ Հայկազուն Սրբազան հօր քեռին՝ Բժիշկ եւ գրագէտ Թորոս Թորանեանն է: Այսպէս Թորանեան 

կը գրէ. «Ահա մարդը եւ իր գործը: Գործ մը, որ պէտք ունի նուիրեալներու: Ու նուիրեալ մը, որ 
գնահատել, վերլուծել, մատուցել գիտէ գործը»: 1980ի այս վկայութիւնը, Յակոբ Չոլաքեանի «Քեսապի 

Ժողովրդական Երգարուեստը» գիրքին հրատարակութեան առթիւ է կատարուած: Թորանեան ծերունին, 

այսօր, 40 տարի ետք, պիտի չտարակուսէր  նոյնը՝ նոյն բառերով ըսելու՝ այս անգամ ա՛յս գիրքին մասին:  

Այս գիրքին յատկանիշներէն մին է նաեւ հեղինակ պատմագէտին ճշգրտութիւնն ու  

առարկայականութիւնը (objectivity) : Օրինակ, երբ կը գրէ Քեսապի տարազներուն մասին, ան ոչինչ կը 

պահէ եւ կը վկայէ հետեւեալը «՝Այստեղ պէտք է յիշատակել որ ամերիկացի միսիոնարները եւ անոնց 
հսկողութեան տակ գտնուող կրթական հաստատութիւնները կարեւոր դեր ունեցած են Քեսապի 
տարազին եւ կանացի ասեղնագործութեան բացայայտումին մէջ: Ծանօթ է որ միսիոնարուհիները 
ասեղնագործութեան ապսպրանքներ կատարած են Քեսապի կանանց, վաճառքի դրած իրենց 
կեդրոններուն մէջ՝ դրամական օժանդակութիւն ապահովելու համար»:  

Սիրելի ներկաներ, գիտական այս գործը վէպի պէս կը կարդացուի Քեսապցիին թէ ոչ քեսապցիին կողմէ: 

Այս գիրքին մէջ միայն Քեսապի նիւթական արժէքներուն մասին չենք հանդիպիր, այլ շրջանի բնական 

զարգացման գործընթացին մասին տեղեկատուութիւն կը տրուի: Չոլաքեան ընթերցողին կը նշէ նաեւ 

յոռի երեւոյթներ, թէ անցեալը յաճախ ինչպէ՞ս կը մոռցուի նոյնինքն համագիւղացիներուն կողմէ: Ան կը 

հաստատէ թէ ինչպէ՞ս կարգ մը կարեւոր իրեր տուներու բակերուն մէջ զարդի առարկաներ են դարձած: 

Միւս կողմէն դրական օրինակ կու տայ, որ նաեւ պատմական վկայութիւն է, թէ ինչպէ՞ս ֆրանսիսքէն 

լատին վարդապետներ պեղումներ կատարած են, ձեռքով հողը փորած ու ժայռը ուսումնասիրած, 

Քեսապի նիւթական մշակոյթին վրայ յաւելեալ լոյս սփռելու նպատակով: 
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Հեղինակը դրուատանքով եւ երախտագիտութեամբ կ'արտայայտուի վերջին 30-40 տարիներու 

ընթացքին անհատներու թէ կազմակերպութիւններու, որոնք ճիգ չեն խնայած Քեսապի Նիւթական 

Մշակոյթը պահպանելու համար: Անոնցմէ մին է Ֆրանսահայ Երկիր եւ Մշակոյթ կազմակերպութիւնը, 

որ մեծ աշխատանք տարաւ այդ ուղղութեամբ: 

Այս գիրքով կը ծանօթանաք նաեւ Քեսապի սովորութեանց: Օրինակ մը էջ 145էն. Հեղինակը կը խօսի  
Իշբուոծի մասին այսինքն իր խօսքերով՝ «խոհանոցի մէջ գործածուող ջրանակուած չանախ: «Բուն 
Բարեկենդանի իրիկունը պղինձէ ամաններն ու պնակները կը վերցուէին ու կլայեկի կը ղրկուէին, իսկ 
ամբողջ Պահքի շրջանին պահեցողութեան կերակուրները կաւէ կաթսաներու մէջ կ'եփէին: Կաթը կը 
մակարդէին ջրանակուած չանախի մէջ»: Ահաւասիկ ամփոփ, կուռ բացատրութիւն: Իսկ երբ խնոցի 

մասին(կուժ որ շարժելով կարագ կը պատրաստեն) կը խօսի, այնտեղ նաե՛ւ խնոցին կապուած յատուկ 

երգը ամբողջութեամբ գրի կ'առնէ, բանահիւսական այդ պատառիկը փրկելով մահէ: Թոյլ տուէք որ զայն 

երկլեզու կարդամ այստեղ. 

ՔԵՍԱՊԵՐԷՆ    ՀԱՅԵՐԷՆ 

Չալխըտը մէծծէօն, իէղ ըննու Շարժէ՛ մածուն, իւղ ըլլայ, 

Իմ Գրգուրը սաղ ըննու  Իմ Գրիգորը ողջ ըլլայ, 

Ուտի ըղէկ    Ուտէ եղիկ, (կարագ) 

Խումի թէնէկ    Խմէ թանիկ, 

Ուճի փուճի    Աճի, մեծնայ, 

Հայրիկուն խնտէօմ բիրի  Հայրիկին խնդում բերէ     

Այժմ երկու խօսք նաեւ այս գիրքին մեկենասին՝ ձեր բոլորին սիրելի Տիկին Մաքրուհի Քորթեանին 

մասին: Անցնող Չորեքշաբթի երեկոյ հեռաձայնով խօսեցանք Յակոբին հետ: Մինչ հեռաձայն բանալս, 

Տիկին Մաքրուհին իր ցաւերուն մասին, իրեն յատուկ ոճով կը գանգատէր: Երբ ընկալուչը իրեն տուի, 

ներշնչուած սկսաւ խօսիլ եւ օ~ ուրախութիւն, իր Հայերէնի ոսկեպաշարով սպառազինուած խօսեցաւ 

հեղինակին հետ, ես զգացի եւ կը վկայեմ որ երկու հայերէնագէտներուն տրամադրութիւնը հասաւ 

երկինք: Հայերէնով կ'ապրի այս աննման հայուհին: Քու վարձքդ կատար Տիկին Մաքրուհի: Ես ամիսներէ 

ի վեր կը հետեւէի այս գիրքին երկունքին եւ ահա ծնաւ եւ լուսաւորեց սիրելի ամոսնոյդ՝ Յակոբ 

Քորթեանին յիշատակը, որուն ձօնեցիր այս գեղեցիկ հատորը, գանձ մը աւելցնելով մեր մշակոյթին վրայ:  

Սրբազան հայր, սիրելի մշակութասէր բարեկամներ, 

Կ՞աղօթեմ որ Տիկին Մաքրուհիներու օրինակով 

սերունդները իրար ետեւէ գան իրենց լուման աւելցնելու 

համար Հայ մշակոյթի գանձանակին: Իր մեկենասի 

իրաւունքով որքան որ գիրք իրեն բաժին ինկաւ ան 

անոնց վաճառքէն եւ այդ առիթով կատարուած եւ 

կատարելի  նուիրատուութիւններէն գոյացած գումարը 

կը յատկացնէ իր ամուսնոյն Յակոբին յաճախած 

Ազգային Ուսումնասիրաց Միացեալ Ճեմարանին, 

որովհետեւ իր այդ վարժարանով, իր միւս կրթական 

հաստատութիւններով, իր երեք եկեղեցիներով, իր 

ՀՄԸՄով, ՀԲԸՄով, ՀՕՄով, Նոր Սերունդով թէ 

Հմազգայինով է, որ Քեսապը մէն մի քեսապցիի համար 

կը մնայ ծննդավայր ու մանաւանդ՝ Սննդավայր: 

Քեսապի մեզի տուած աւիշը պիտի չչորնայ բնաւ, բնա՛ւ:  
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Ծխական Լուր 

 

 

 
 
 

ՈՒԷՆՈՒԸՐԹՎԻԼ - ՍԻՏՆԻ 
Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցի 

 
 

 
Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ 

Երիտասարդաց Միութիւնը (ՍԵԵՄ) 
Առաջին Անգամ Տօնեց 

Տեառնընդառաջի Տօնը 
 

Կիրակի 14 Փետրուարին, առաջին անգամ ըլլալով 

ՍԵԵՄը, Ուէնթուըրթվիլի Սուրբ Երրորդութիւն 

եկեղեցւոյ շրջափակին մէջ տօնեց Տեառնընդա-

ռաջը: Այս ձեռնարկը մեկնակէտ կը հանդիսանայ 

այլ միջոցառումներու, որոնք պիտի կազմակերպուին տարուան ընթացքին:  

Մէկ ամսուան պատրաստութենէ ետք, ուրախ ենք յայտնելու որ շրջանէն մեծ թիւով հայրենակիցներ 

մասնակից դարձան Ս. Պատարագին, արարողութեան եւ աւանդական տօնակատարութեան:  

ՍԵԵՄէն խմբակ մը խարոյկը բռնկեցուց, որմէ ետք Սրբազան Հայրը օրհնեց զայն եւ տեղի ունեցաւ 

Անդաստան: Հուսկ, խարոյկին շուրջ սկսաւ աւանդական շուրջպարը ապա ներկաներէն ոմանք 

ցատկեցին անոր բոցերուն վրայէն:   

 Արարողութեան աւարտին, Սրբազան Հայրը օրհնեց 

կերակուրը, որ բաշխուեցաւ ներկաներուն, որոնց 

համար ՍԵԵՄը յատուկ նստարաններ զետեղած էր 

բակին մէջ, ընկերային մթնոլորտ ստեղծելու 

նպատակով: 

Քաջալերուած ձեռնարկի յաջողութենէն, ՍԵԵՄի 

խմբակը կը պատրաստուի կազմակերպելու յաջոր-

դական ձեռնարկներ՝ Սուրբ Զատիկի եւ Վարդավառի 

առիթներով, իսկ տարեվերջին՝ Քէրմէս:  

ՍԵԵՄի վարչութիւնը իր շնորհակալութիւնը կը յայտնէ 

բոլոր անոնց, որոնք սատար հանդիսացան այս 

ձեռնարկին յաջողութեան: Մեր խմբակը տակաւին փոքր է սակայն վճռակամ է անկեղծ յարաբերութիւն 

եւ գործակցութիւն ստեղծելու Արեւմտեան Սիտնիի Հայ երիտասարդներուն եւ Եկեղեցւոյ միջեւ: Մեր 

նպատակն է, միջոցառումներով եւ ընկերային ձեռնարկներով, առիթ ստեղծել Հայ համայնքը իրարու 

մօտ բերելու եւ զանոնք աւելի հաղորդ դարձնելու Հայ մշակոյթին ու հոգեւոր ժառանգութեան:   

ՍԵԵՄի վարչութիւնը կը բաղկանայ հետեւեալ երիտասարդներէն. Ատենապետ՝ Րաֆֆի Մարգարեան, 

Փոխ Ատենապետուհի՝ Մարիամ Մելքոնեանց, Յարաբերութեանց պատասխանատու՝ Աննա 

Թահմիզեան, Ատենադպրուհի՝ Նինա Աւետիսեան, Գանձապահ՝ Կարօ Արապեան: Իսկ Ծխական 

Խորհուրդի կապերն են՝ Կարօ Գույումճեան եւ Տարօն Արմէն: 

ՍԵԵՄի մասին տեղեկութիւններ կարելի է ստանալ հետեւելով մեր Ֆէյսպուքի էջին՝ 

https://www.facebook.com/acyaholytrinity. 

Րաֆֆի Մարգարեան  

https://www.facebook.com/acyaholytrinity
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Փարոս – Օրիորդ Թաթիանա, որպէս ՀԵԵՄի, ACYAիի առաքելութեան հաւատացող եւ անոր նուիրուած 

երիտասարդուհի նախ կու գամ Փարոսի կողմէ շնորհաւորելու ձեզ եւ Արշակը (Րաճոյեան) ձեր նշանախօսութեան 

առթիւ: Նաեւ կը շնորհաւորեմ անձամբ ձեզ  ձեր վկայման համար որպէս Dietician եւ անմիջապէս աշխատանքի սկսելու 

ձեր ուսանած մարզին մէջ: Ներեցէք որ հարցազրոյցս ձեր անձին կապուած նիւթերով պիտի սկսիմ: Կրնաք բացատրել 
 

Թաթիանա – Շատ շնորհակալ եմ ձեր հարցումներուն համար: Սիրով կը պատասխանեմ: Արշակին հետ տարիներու 

ընկերութիւն ունինք, երկուքս մաս կը կազմենք ՀԵԵՄին: ՀԵԵՄը մեզ իրարու աւելի մօտիկցուց, զիրար աւելի լաւ 

ճանչցանք եւ ահաւասիկ հիմա նշանուած ենք եւ կը ծրագրենք, Տիրոջ կամքով, ամուսնանալ: Ինչ կը վերաբերի ուսմանս 

եւ գործիս, այո՛, 5 տարի ուսանելէ ետք այժմ վկայեալ Dietician եմ եւ կը գործեմ երկու դարմանատուներու մէջ: 
 
 

 
 
 

Խմբագրութիւնս առցանց հարցազրոյց մը կատարեց Օրիորդ Զօրլուին հետ տեղեկանալու համար Ս. Յարութիւն 
Եկեղեցւոյ ՀԵԵՄի ներկայ եւ ապագայ աշխատանքներուն մասին, զորս կը ներկայացնենք ստորեւ (Խմբ.) 
 

Փարոս – Բարեւ ձեզ Օրիորդ Իլտա: Ուրախ եմ եւ շնորհակալ հարցազրոյցին համար գիշերուան այս ուշ ժամուն: 

Երկու բառով նախ դուք զձեզ կրնա՞ք ծանօթացնել մեր ընթերցողներուն: 
 

Իլտա – Ես ալ շնորհակալ եմ Պարոն Նշան: Նոր ստացայ Պսակաւոր Արուեստի-

Փաստաբանութեան վկայականս: Ամառուան գրասենեակի պաշտօնեայի կարճ 

աշխատանքէ ետք Clayton Utz փաստաբանական ընկերութեան մէջ, նոյն 

ընկերութիւնը զիս ընդունեց աշխատանքի, որպէս վկայեալ փաստաբան: Կարօտով 

կը յիշեմ համալսարանի տարիները: Այժմ մասնագիտութիւնս գործնապէս  պիտի 

զարգացնեմ առեւտրական փաստաբանութեան բնագաւառէն ներս: 

 

Փարոս – Իսկ որպէս ՀԵԵՄի անդա՞մ   
 

Իլտա – 2018-2020 կը վարէի ՀԵԵՄի ատենապետութիւնը: Մեծ հաճոյք էր համադրել 

տաղանդաւոր եւ խանդավառ գործընկեր երիտասարդներու գործունէութիւնը: Շատ 

մը հմտութիւններ ձեռք ձգեցի եւ շնորհակալ եմ տրուած առիթին համար: ՀԵԵՄը 

արհեստավարժ եւ կազմակերպուած խումբ մը դարձաւ: Ես ապրեցայ անոր 

զարգացումը պարզ յանձնախումբ մը ըլլալէն մինչեւ յանձնախումբեր եւ գործադիր 

վարչութիւն ունենալը: Մենք կը սիրենք իրարու մօտ ըլլալ եւ կը խորհինք ձեւերու 

մասին թէ ինչպէս կարելի է մեր երիտասարդութիւնը աւելի մօտեցնել եկեղեցւոյ: 

 

Փարոս – Կրնա՞ք մեզ լուսաբանել ՀԵԵՄի վերջին տարեկան ընդհանուր ժողովին մասին 
 

Իլտա – Քննարկեցինք 2020ի եւ մեր կատարած ձեռնարկները: Հպարտ զգացինք որ կարողացանք մեր 

երիտասարդութիւնը եկեղեցի բերել մասնակցելու զանազան միջոցառումներու, ինչպէս վերջին Սուրբ Սարգիսի 

ձեռնարկը: Խորհրդածեցինք նաեւ թէ որքան յաջող էին  եւ հեզասահ Պսակաձեւ Ժահրի սահմանափակումներուն 

ընթացքին մեր վարչական ժողովները: Խօսեցանք Սուրբ Գրոց Առցանց Սերտողութեանց մասին, զորս 

կազմակերպեցինք Սրբազան Հօր հետ, ինչ որ առիթ հանդիսացաւ քննարկելու զանազան թեմաներ արծարծուած Ս. 

Գիրքին մէջ: Այս պատճառ հանդիսացաւ իւրաքանչիւրիս՝  կարդալու Ս. Գիրքը եւ մեր հարցերուն պատասխանը 

ստանալու Սրբազան Հօրմէն:  

Նաեւ անդրադարձանք առցանց ժողովներուն, զորս Տէր Աւետիսի կարգադրութեամբ ունեցանք Ս. Էջմիածնի հետ, 

իմանալու համար թէ ինչպէ՞ս Ժահրին դէմ կը  պայքարէին Հայաստանի մէջ: 2018ի ամրան ՀԵՀԵՄի 

կազմակերպած բանակումին մեր անդամներուն մասնակցութենէն ետք զօրաւոր յարաբերութիւններ ստեղծած ենք 

Հայաստանի հետ եւ կապի մէջ ենք համընդհանուր մեր ընկերներուն հետ, որոնցմէ կ'առնենք գաղափարներ 

ինչպէ՞ս զարգացնելու ՀԵԵՄի գործունէութիւնը Սիտնիի մէջ:   

 

Փարոս – Արդեօ՞ք նոր վարչական ընտրութիւն կատարուեցաւ: Կրցա՞ք քննութեան նիւթ դարձնել թէ ինչ նոր ձեւեր 

պիտի որդեգրէիք զարգացնելու համար ՀԵԵՄի գործունէութիւնը: 
 

Իլտա – Այո: Որոշումներ կայացուցինք որոշ փոփոխութիւններու մասին՝ առ ի գործադրութիւն նորընտիր 

վարչութեան  կողմէ:  Կ'ուզենք   նաեւ   բարձրացնել թիւը  մեր  անդամներուն,  որոնք,  յառաջիկայ  տարի,  իրենց  

                 Հարցազրոյց  
                 Հայ Եկեղեցւոյ Երիտասարդաց Միութեան  

                   (ՀԵԵՄ) Նախկին Ատենապետուհի  
                 Օրիորդ Իլտա Զօրլուի Հետ 
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ներդրումը պիտի կատարեն զարգացման գործընթացին մէջ: Նոր վարչութիւնը 

կը բաղկանայ մեր հետեւեալ ընկեր-ընկերուհիներէն. 
   

Մարինէ Անուշեան – Ատենապետուհի 

Ալեքս Արթինեան – Փոխ ատենապետ 

Իզապէլ Մարգարեան – Ատենադպրուհի 

Արթօ Գասապեան – Գանձապահ 

Լենա Սեդրաքեան – Յարաբերութեանց Պատասխանատու 
 

Մեծապէս շնորհակալ ենք 2020ի գործադիր մարմնին ու անոր անդամներուն 

յանձինս՝ Նաթալի Մարգարեանի, Թաթիանա Պետիկեանի, Ճոհաննէս 

Միքայէլեանի, Լիւսի Ամիրզայեանի եւ Իլտա Զօրլուի, որոնք կարողացան յաջողութեամբ ՀԵԵՄը ղեկավարել 

Ժահրի դժուար տարուան ընթացքին: 
 

Մենք ընտրեցինք նաեւ Արշակ Րաճոյեանը որպէս ներկայացուցիչ Սուրբ Երրորդութիւն եւ Սուրբ Աստուածածին 

եկեղեցիներու ՀԵԵՄներու հետ միասին կազմուած Կեդրոնական Յանձնախումբին: ՀԵԵՄը խանդավառ է նոր 

վարչութեամբ եւ ամէն ձեւով պիտի զօրակցի անոր, բեղուն գործունէութիւն տարածելու համար:  

 

Փարոս – Տեղեկացած ենք որ դուք ստանձնած էք անդամագրութիւնը համադրողի  կարեւոր աշխատանքը: Կրնա՞ք 

մեր ընթերցողները տեղեկացնել այդ մասին: 
 

Իլտա – Այդ պարտականութիւնը ստանձնեցի ՀԵԵՄի գոյութիւն ունեցող անդամներով ինչպէս նաեւ նոր անդամներ 

արձանագրելու աշխատանքով զբաղելու համար: Առաջին գործս է անշուշտ զբաղիլ գոյութիւն ունեցող 

անդամներով: Օրինակ տուած ըլլալու համար՝ պիտի կազմակերպուին ճաշի կամ ընթրիքի շուրջ հաւաքներ, 

երկշաբաթեայ դրութեամբ, ընկերային կապը ամրացնելու միտումով: Միւս կողմէն, այնպէս պիտի համադրենք որ 

իւրաքանչիւր անդամ վստահութիւնը ունենայ թէ ինք կրնայ իրեն զօրակից անձի մը դիմել, երբ ինք հարցի մը 

առջեւ կը գտնուի:  
 

Յաջորդ աշխատանքը նորագիրներ պատրաստելն է զանազան ձեւեր որդեգրելով, օրինակ՝ հիւրընկալել նորեկներ 

բանալով դռները անոնց առջեւ, միւս կողմէն ներկայութիւն դառնալ եկեղեցւոյ մէջ խօսելու համար 

երիտասարդներու հետ, որոնք փափաք ունին անդամագրուելու ՀԵԵՄին: Գլխաւորած խմբակս նաեւ 

հարցախոյզեր պիտի ուղարկէ ձեռնարկներու մասնակիցներուն իրենց յետադարձ կարծիքն ու առաջարկները 

իմանալու համար եւ ստուգելու եթէ տուեալ ձեռնարկին մասնակիցը կը փափաքի ՀԵԵՄի անդամագրուիլ: Այս 

բոլորին համար ես խանդավառ եմ: 

    

Փարոս – Իսկ ձեր ապագայի ծրագիրնե՞րը:  
 

Իլտա – Աւելցնել անդամներու թիւը ապա շարունակել մենք զմեզ զօրացնել Աստուածաշնչային եւ եկեղեցական 

գիտելիքներով: Կը հետեւինք « Խաչին 5 Օղակներ» գործելաձեւին՝ Պաշտամունք, Զարգացում, Ընկերակցութիւն, 
Վկայութիւն, Ծառայութիւն: Ասոնք մեզի կ'օգնեն աւելցնելու մեր անդամներու թիւը եւ կազմակերպելու 

ձեռնարկներ: Նաեւ ՀԵԵՄը պիտի աշխատի հիմնելու ՀԵԵՄ Պատանեկանը 18էն վար տարիք ունեցող 

պատանիներուն համար: 

 

Փարոս – Ինչո՞ւ կը սիրես ՀԵԵՄը եւ ի՞նչ է քու պատգամդ մեր ընթերցողներուն 
 

Իլտա – Անձամբ մեծ սէր ունիմ ՀԵԵՄին, որ ջերմ եւ սիրալիր խմբակցութիւն է եւ որ դրական կեցուածք կը 

ցուցաբերէ արտայայտուած որեւէ գաղափարի կամ կարծիքի: ՀԵԵՄի խումբը կը սիրէ միասնական աշխատանքը 

եւ քննարկման առարկայ կը դարձնէ զանազան գաղափարներ: ՀԵԵՄը տեղ մըն է, ուր կը զգաս թէ անոր կը 

պատկանիս, որովհետեւ գործը որ կը կատարուի՝ հոգեհարազատ է: Աշխատիլ ազնիւ եւ ընկերային մարդոց հետ, 

ըլլայ ներքին ընկերային իմաստով, ըլլայ եկեղեցւոյ շրջապատին հետ, զիս կը մղէ լաւագոյնս ծառայելու Հայ 

համայնքին եւ եկեղեցական համայնքին՝ ՀԵԵՄի միջոցաւ: Իսկ պատգամս է՝  նոր դէմքեր տեսնել ՀԵԵՄի մէջ: Զայս 

ասած՝ հետաքրքրուղները կրնան գրել իմէյլիacya.sydney.aus@gmail.com  հասցէին կամ կապուիլ ACYA Sydney - 

Facebookով կամ Instagram ով: 

 

Փարոս – Շնորհակալութիւն Օրիորդ Իլտա 

Հարցազրոյցը վարեց Նշան Պասմաճեան 

mailto:acya.sydney.aus@gmail.com
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Փետրուար ամիսն այս տարի կը յատկանշուի Վարդանանքով (11 Փետրուար) եւ Մեծ Պահքի սկիզբով (15 

Փետրուար): 

Ազգային - Հոգեւոր մեր կեանքին մէջ կարեւոր տեղ կը գրաւէ Վարդանանքը, որ կը խորհրդանշէ 

հաւատքի եւ սկզբունքներու կիրարկման յաղթանակը: Այս երկու վեհ հանգամանքները ունենալն ու 

գործնականացնելը դիւրին չեն եղած եւ դիւրին ալ չեն օրս: Անհաւատութիւնն ու անաստուածութիւնը 

արդի հասարակութեան մէջ նորոյթ չէ այլեւս,  սկսաած է պահանջքի հանգամանք ստանալ. նիւթի 

կարեւորութիւնը դարձած է առաջնահերթ եւ լուացած է ուղեղը քաղաքակիրթ, բայց մանաւանդ, 

Քրիստոնեայ աշխարհին:   

Պահքի կարեւորութիւնը կը կայանայ հաւատքի ամրապնդման մէջ: Պահքը կամք է, պահքը 

կարգապահութիւն է, պահքը զոհողութիւն է, սկզբունքներու գործադրման փորձաքար է, Աստուծոյ 

մօտենալու ճիգ է, զԱստուած մեր մէջ ընդունելու պատրաստակամութիւն է: Քրիստոնեան ա՛յս 

տեսանկիւնէն կը նայի Պահքին: Պահքը կշիռք կորսնցնելու միջոց չէ, ան հոգեկան յաւելեալ սնունդ 

ստանալու գործընթաց է: 

Արդ, Վարդանանց ու Պահքի խորհուրդները իրարու հետ շաղկապուած են հաւատքի զօրութեան եւ 

սկզբունքներու հաւատարմութեան բնագաւառներէն ներս:  

Իսկ ի՞նչ է դերը աղօթքին պահեցողութեան շրջանին: Ըսուած է թէ աղօթքը ամենէն զօրաւոր միջոցն է 

Աստուծոյ հետ հաղորդակցութեան: Պահքի շրջանին, երբ պատրաստ ենք զԻՆՔ ընդունելու մեր մէջ, 

հաղորդակցութեան այս միջոցին՝ աղօթքին դերը մեծ կարեւորութիւն կը զգենու: 

Հոգիի մաքրութեան ձգտելու այս քառասուն օրերուն կամքի եւ հաւատքի զօրութիւն կը ցանկանք մեր 

հաւատացեալ ընթերցողներուն: Հաւատքի զօրութիւնը կ'ենթադրէ յաւելեալ յանձնառութիւն եւ 

աշխատանք իսկ Հայ Քրիստոնեան յանձնառութեանց ջատագովն է եւ աշխատանքի ախոյեանը: 

 

 

  

+ 

Խմբագրական 

ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ ԵՒ ՊԱՀՔ 
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DIOCESAN NEWS 
 
Saturday 6 February – The Primate of Australia and 

New Zealand, His Eminence Archbishop Haigazoun 

Najarian  presided over and participated in the joint 

initiative between the Diocese and the Hamazkaine 

Cultural & Literary Committee gathering for the 

launch of ethnographer, Dr Hagop Cholakian’s book, 

“The Traditional Culture of Kessab”. Present were 

parish priests, representatives of the Armenian 

community organisations and more than 80 literary 

enthusiasts. The book was published in Yerevan, 

sponsored by Mrs Makrouhi Kortian, in memory of her late husband, of Kessab origin, Hagop Kortian. The 260 

page volume includes a collection of 100 pages of black and white and colour photographs. 

The opening address was delivered by the chairperson of the Literary Committee, Mrs Lilik Kotoyan, who 

introduced the author to the attending guests, emphasising the significance of the description of Kessab as “Little 

Armenia”. She reflected on the crucial role Cholakian has played in Kessab’s history and culture. Mr Nishan 

Basmajian was invited to the podium to present the book, 

and Dr Cholakian joined the gathering by Zoom. Mr 

Basmajian, a former Kessabtsi himself, and a childhood 

friend of the author, gave a 15 minute synopsis of the 

book, which is included in this month’s issue (see page 14 

in Armenian) In accordance with Mrs Kortian’s wishes, 

Reverend Krikor Youmoushakian shared remarks, giving 

a succinct description of Kessab, its place in the history of 

the diaspora; Kessab 

has been the gauge for 

numerous Armenian 

Evangelical Church 

ministers, he himself, a graduate in Kessab, having had the opportunity to 

experience firsthand, the generations of cultural, traditional and national 

history. The Reverend emphasised the impact the author has made on 

Armenian history. He commended Mrs Makrouhi Kortian, for her devotion to 

the Armenian Church, Armenian history, and literature, and for her own God 

given literary talent. The author was invited to speak, expressing his 

amazement after having spoken with Mrs Kortian a few days prior, he could 

not have imagined that an individual with such knowledge of the Armenian 

language existed in Australia. In conclusion, Dr Cholakian stated, many factors 

are reliant on the spiritual culture of a community, as is language and faith - 

the source of these influences are individuals such as Mrs Kortian. Dr 

Cholakian was disappointed that as he had been preoccupied with Kessab, he 

had not allocated time to study the Artsakh traditions and culture, which is currently at risk of obliteration. The 

author expressed his thanks to Nishan Basmajian and touched on their past and current working relationship. 

Mrs Makrouhi Kortian eloquently categorised this event as an “Armenian literary day and a noteworthy date”, 

expressing her appreciation to Hagop Cholakian, Archbishop Najarian, the Diocesan-Hamazkaine joint organising  
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committee, Armenian organisations and all present, who in their various capacities, contribute toward the 

protection of Armenian culture. And finally, Mrs Makrouhi concluded, “May light descend upon my husband 

Hagop’s grave. How proud he would have been of his Kessab and Kessabtsis”.  

In his closing remarks, the Archbishop stated, “I am 

pleased at the number present for this event during 

these current times, energising us, particularly when we 

see the darkened skies over the Armenian nation. 

Attending such events, we feel stronger to continue our 

battle to survive. Kessab is the last remnant of Cilicia, its 

people displaced and the village destroyed three times in 

the last 100 years. It was believed that its future was 

secure however the enemy takes every opportunity to 

attempt eradication of our people and our culture. 

Tradition is created with the means of material culture 

and sustained by successive 

generations. However, the circumstances change, and traditions are forgotten. This 

book The Traditional Culture of Kessab will be evidence for Kessab’s perpetuity. 

The author is concerned not only for the Armenian culture of Kessab but the 

survival of the Armenian culture in general – this book is dedicated to this cause”. 

He thanked Hagop Cholakian and Mrs Kortian for their personal campaigns to 

spread light in the darkness within Armenian communities. The Archbishop 

raised prayers to the Almighty to grant good health to Hagop Cholakian who 

survived his infection of the Coronavirus during this last month. The event was 

closed with Archbishop’s benediction. The guests were served refreshments in 

the Edgarian Hall,  60 copies  of the book were purchased,  the proceeds totalling  

       $2600 to be transferred to the Ousumnasirats Educational Union College of Kessab. 
 

With Mrs Taleen Marcarian’s streaming, the event can now be viewed on the following Youtube link 

                  http://www.youtube.com/watch?v=nLROno096F0 
 

Tuesday 9 February – Under the auspices and by the invitation of Archbishop Najarian, commemorating the Feast 

of St Ghevont the Priest, an online conference was held with the participation of the Diocese’s clergy, Archpriest 

Reverend Father Norayr Patanian, Archpriest Reverend Bartev Karakashian, Reverend Father Avetis 

Hambardzumyan and Reverend Father Khacher Harutyunyan. The priests discussed and examined suggestions to 

achieve harmonious results for the united efforts of the Diocesan parishes. Such meetings are of great significance 

and worth, expecting beneficial outcomes within the Diocese.  
 

Tuesday 9 February – Archbishop Najarian presided over the Properties Committee periodic meeting. 
 

Wednesday 10 February – NSW Ecumenical Council President Reverend Dr Ray Williamson of the Anglican 

Church and General Secretary Reverend Father Shenouda Mansour visited the Diocesan Centre to pay their 

respects to Archbishop Najarian on the recent passing of Diramayr Makrouhi Najarian. The guests expressed their 

solidarity in relation to the concerns in Armenia and Artsakh and were informed of recent developments. 

Reverend Williamson thanked the Archbishop for Nishan Basmajian’s participation on the Ecumenical Council, 

his last three years of tireless service to benefit the wider Christian church and Australia in general and his 

continuing commitment to service from New Zealand. The guests informed the Archbishop of the current 

activities and future projects of the NSWEC, and the assignment of new commissions within the Council. The 

visiting clergy invited Archbishop Najarian to be the keynote speaker at the upcoming ‘Prayers for Peace’ 

conference on 15 March 2021. (For details on the conference see page 31) 

http://www.youtube.com/watch?v=nLROno096F0
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Wednesday 10 February – Archbishop Najarian 

presided over a Farewell Dinner hosted by the 

Diocesan Ladies Guild in honour of Chancellor Mr 

Nishan Basmajian. Present were all members of the 

Ladies Auxiliary with their spouses. Diocesan 

Secretary Mr Sarkis Manoukian led the evening as 

the Master of Ceremony. All members of the 

committee shared their sentiments, all remarks 

based on the Chancellor’s readiness to serve, his 

work ethic and positive outlook. In his remarks, 

Sarkis Manoukian fondly recalled the genuine and 

warm memorable experiences he shared with the 

former Secretary over the last eight years of service 

together. In his remarks the guest of honour directed his words to each of the committee members, referring to 

the comments each of them had made, creating an intimate experience for all present. In his closing address the 

Archbishop Najarian reflected on the high moral principles he witnessed, working with his sincere chancellor-

friend over the last six years; his work ethic and the high calibre events he organised in collaboration with the 

Ladies Guild, bringing high esteem and standing to the Diocese and the broader Armenian community. 
 

Thursday 11 February – In light of the restrictions imposed 

by the Coronavirus on churches, Archbishop Najarian invited 

the students of the Armenian weekday schools, the AGBU 

Alexander Primary School and the Hamazkaine Galstaun 

College, to participate in the Vartanants Holy Mass. As has 

become tradition, and takes place annually, the Archbishop 

celebrated Holy Mass and delivered the day’s poignant 

message. The number of students gathered from both schools 

numbered close to 50; they participated and received Holy 

Communion and later presented a fitting presentation 

dedicated to the occasion. We are hopeful that the difficulties 

and restrictions caused by Covid will be alleviated soon and 

life in Armenia and the Diaspora can return to a relatively 

normal existence. 
 

Thursday 11 February – The Archbishop received the Holy Resurrection Parish Councillors in the Diocesan 

Centre who paid their respects on the passing of Diramayr 

Makrouhi Najarian. 
 

Saturday 13 February – Under the auspices of Archbishop 

Haigazoun Najarian, a Diarentarach (Presentation of our Lord 

to the Temple) service was officiated in the Holy Resurrection 

Church, followed by the blessing of newlyweds and engaged 

couples. Following the Antasdan service, in his sermon, 

Archbishop reflected on the sanctity of the Armenian family, 

its foundation of love, in service to the Homeland, our nation 

and the church. On the adjacent grounds, the traditional 

bonfire gathered the faithful around firelight, the young 

couples jumping over the fire, renewing their commitment to 

the vow their love for one another. 
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Sunday 14 February – Archbishop Najarian celebrated Holy Mass and delivered 

the day’s relevant sermon at Holy Trinity Church. Following the church 

service, the traditional bonfire celebration, organised by the youth of the 

church, was held on the church grounds. (Read the article of the joyful occasion 

on page 26) 
 

Friday 19 February – At the invitation of the Homenetmen Regional 

Committee, Father Avetis Hambardzumyan attended the 40th day memorial of a 

Homenetmen giant, Karnig Megerdichian who entered his eternal rest in 

Lebanon. Held at the Armenian Cultural Centre in Willoughby, also invited to 

attend was Diocesan Council Chairman Mr Sarkis Der Bedrossian, as a former 

Homenetmen Regional Committee member. Heartfelt sentiments were shared 

by Messrs Sarkis Der Bedrossian, Berj Momdjian and current Homenetmen 

Regional Committee member Diran Vahratian. The message of former 

Homenetmen Central Committee member Vicken Kortian was read out. Father 

Avetis conducted a prayer service for the eternal rest of Karnig Megerdichian, 

remarking on the massive efforts the deceased had contributed to our nation’s 

causes, encouraging all present to take note of Karnig as a pinnacle of exemplary service. Refreshments were 

served to the guests at the close of formalities. 
 

Wednesday 24 February – Archbishop Najarian presided over the joint meeting of community organisations. The 

projects discussed during the previous meeting, to benefit Armenia and Artsakh were reexamined. Permanent 

Representative to Artsakh in Australia, Mr Kaylar Michaelian, reported on current political, military and social 

conditions as informed by the Artsakh Foreign Affairs Ministry office. These meetings will continue as they 

promote the engagement and motivation of a united national spirit. 
 

Thursday 25 February – Archbishop presided during the periodic Diocesan Council meeting. The meeting tabled 

the monthly Archbishop’s activities’ report, financial report, parish reports by Parish Pastors, Reverend Fathers 

Avetis Hambardzumyan of Holy Resurrection Church and Reverend Father Khacher Harutyunyan of St Mary’s 

Church in Melbourne with Parish Council Chairman Mr Zare Avakian who joined online on the Zoom platform, 

and the report of Armenian Community Welfare Centre Chairman Mr Stepan Kerkyasharian on the progress of 

new programs and the recent purchase of a 12-seater bus to facilitate its services. Discussions pursued on the 

general agenda items and the forthcoming strategy meeting in March. 
 

Sunday 28 February – The Arevakal (Sunrise) 

service and Badarak were held at the Holy 

Resurrection Church on this second Lenten 

Sunday dedicated to the Prodigal Son. After 

explaining the parable, the Archbishop gave a 

meaningful sermon saying, "In a few words 

much is said in the parable of the prodigal son. 

As parents, we too are often confronted with 

the immorality of our children, but we forgive 

because we have created them, given birth to 

them, we have given our lives to them, and by 

not forgiving we anguish more. The situation is 

the same with  us.  When we sin and come  to 

God our Father, He is ready to forgive us our trespasses, when we repent, as the prodigal son repented. Drawing a  
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parallel between the prodigal son's elder brother and today's life, he stressed, "Materialism should not create 

problems between brothers, sisters and parents, it should not serve to destroy families, on the contrary, it should 

serve for joy, as the life and teachings of the prodigal son’s father demonstrates." The Archbishop invited the 

faithful to meditate over the meaning of forgiveness during this period of fasting. 

At the end of the Arevakal service, a requiem was held on the 40th day of the passing of the Archbishop’s mother 

Diramayr Makrouhi Najarian after which a requiem hokesoorj was served in the Edgarian hall organised the 

Armenian Church Ladies Auxiliary and Diocesan Ladies Guild. Diramayr entered her eternal rest on 12 January 

at the age of 91 in Etchmiadzin. Mr Zaven Yaghljian spoke on behalf of the Parish Council of the Holy 

Resurrection Church, highlighting the virtues of Diramayr as a caring and dutiful mother. In his closing remarks, 

Archbishop Najarian said how our community had become his family during these difficult days and thanked all 

those who had strengthened him over these forty-day and lightened the grief of losing his mother. 

The Paros Editorial team expresses its deepest condolences to Archbishop Najarian and wishes him a healthy life. 

May God receive the Diramayr’s soul in the light of the heavenly kingdom.  

A requiem service was also held for the souls of ARS benefactor Mother Sophia Hagopian and 

deceased ARS members, after which a requiem meal was organised by the ARS Regional 

Committee held at the Armenian Cultural Centre in Willoughby. Archpriest Reverend Father 

Norayr Patanian, representing the Archbishop raised prayers for the eternal peace of Mother 

Sophia Hagopian’s soul as well as for the deceased ARS members. At the invitation of the ARS, 

Diocesan Council Chairman Mr Sarkis Der Bedrossian participated in the gathering representing 

the Diocesan Council. A program followed when representatives of the ARS and other 

organisations expressed their heartfelt condolences. 

 

 

 

 
  

Editorial 

VARDANANK AND LENT 
This year the month of February marks 

 Vartanank (February 11) and the beginning of Great Lent (February 15).  
 

Vartanank occupies an important place in our national-spiritual life, as it symbolises the victorious application 

of our faith and principles. Having and exercising these two noble virtues has not been easy and continues not 

to be easy until today. Unbelief and godlessness are no longer a novelty in modern society but have started to 

infiltrate life. They have become a priority and brainwashed the civilized world, especially the Christian 

world. 
 

The importance of fasting lies in strengthening the faith. Fasting is a will, fasting is discipline, fasting is a 

sacrifice, it is a touchstone for the application of principles, it is an effort to approach God, it is a willingness to 

accept God in us. It is from this point of view, a Christian observes. Fasting is not a way to lose weight it is a 

process of getting extra spiritual nourishment.  
 

Thus, the essence of the rituals of Vartanants and Lent are intertwined within the realms of the power of faith 

and fidelity to principles. As for what the role of prayer is during the period of fasting? It is said that prayer is 

the most powerful means of communicating with God. Over the period of Lent, when we are ready to receive 

HIM into ourselves, the role of prayer in this means of communication becomes very important.  
 

In these forty days of striving for the purity of the soul, we wish the strength of will and faith to our faithful 

readers. The power of faith presupposes additional commitment and hard work, and the Armenian Christian is 

the advocate of commitment and champion of hard work. 
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WENTWORTHVILLE 

Armenian Apostolic Church of Holy Trinity 
 

 
 
 
 
 
 

ACYA Holy Trinity Commemorates  
Its First Ever Diarentarach Ceremony 
 

On Sunday the 14th of February ACYA Holy Trinity organised and celebrated our first ever Diarentarach 

Ceremony at the Armenian Apostolic Church of Holy Trinity in Wentworthville. The event marked a milestone 

for the group as it was the first ceremony on our Holy Calendar and its success has set the stage for more events 

and functions to come throughout the year. 

With only a month to plan and promote the event, we were delighted by the strong turnout from the local 

Armenian community, who showed up to attend Holy Mass and to celebrate the tradition of the bonfire 

ceremony after which followed food and fun.  

Festivities began with the lighting of the bonfire by the ACYA team 

and Church Council, after which the fire was blessed by the Srpazan 

and the diaconate. Once the fire was blessed, revellers surrounded the 

fire and began dancing and taking turns leaping over the flame. 

After the initial festivities, 

the food was then also 

blessed by the Srpazan and 

generously served to the 

crowd. Our team had set 

up the food stall and shaded seating area beforehand, allowing 

participants wishing to take a break from the music and dancing to eat, 

drink and socialise. 

Encouraged by the success of the event, the team is now planning for 

the next event, an Easter celebration on April the 4th. After which the 

team will aim to hold an event for Vartavar and Kermesse to close off the year. 

The Team at ACYA would like to thank all those who helped promote, prepare, and participate in the event. Our 

team is a small but growing group who are dedicated to building and facilitating connections between Armenian 

youth in the Western Sydney area and the church. 

Our goal is to hold events and social gathering that allow members of the Armenian community to meet, socialise 

and form connections and bonds, with the goal of connecting them to their Armenian heritage and culture. 

As of today the executive council consists of the following: Chairperson: Raffi Markarian, Vice Chairperson: 

Mariam Melkonyants, Publicist: Anna Tahmizian Secretary: Nina Avedissian Treasurer: Garo Arabian 

Additionally, the committee is supported by Church Liaison Gary Kouyoumjian and Councillor Daron Armen. 

If you wish to stay update to date with all our latest news and events, please follow us on our Facebook page: 

https://www.facebook.com/acyaholytrinity 

Raffi Markarian

PARISH 

NEWS 

https://www.facebook.com/acyaholytrinity
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The editorial was conducted by an online interview with Miss Zorlu to learn about the current and future 
work of the ACYA of Holy Rsurrection Church which we present below. 
 

Paros - Welcome Miss Ilda. I thank you for this interview at this late hour of the 

night. Can you introduce yourself to our Paros readers? 
 

Ilda – Thank you Baron Nishan. I have just completed my Arts-Law degree and 

took part in a summer clerkship at a top tier law firm, Clayton Utz. Next, I will 

begin working as a graduate at the same law firm. I have really enjoyed my studies 

and I am looking forward to developing my career and practicing commercial law.  

 

Paros – And as a member of ACYA? 
 

Ilda -I was the chairperson of ACYA from January 2019 – 2020. It was such a 

privilege to help coordinate this talented and motivated group. I have gained 

many skills and am very thankful for the opportunity.  

ACYA has become a very official and well-structured group. I saw ACYA develop 

from only having a general committee, to having formal executive and general 

committees. We all love coming together and thinking of ways to bring young 

people closer to our church. 

 

Paros – Tell me about your last Annual General Meeting 
 

Ilda - During this meeting we reflected on 2020 and the events we hosted. We were proud of how effectively we 

brought young people to the church through various activities such as our recent Soorp Sarkis event.  

ACYA reflected on how successfully we operated during the breakout of Covid and how we continued to 

seamlessly conduct meetings during lockdown. We held Bible studies over Zoom with Srpazan Hayr which 

allowed us to discuss different themes within the Bible. Bible studies gave everyone a chance to read the Bible 

and ask Srpazan Hayr any questions they had. We also took advantage of online meetings by joining a call with 

Holy Etchmiadzin and Der Avedis to see how Armenia is handling Covid. We have developed connections with 

Armenia through HEHEM, as a few of our members travelled to Armenia as part of the HEHEM program in 

2018. These connections remain strong as we stay in touch with the friends we made globally, and look for ideas 

on how we can improve ACYA in Sydney.  

 

Paros – Did you elect a new Executive Committee? Did you discuss changes and ways to improve your activities? 
 

Ilda - During the AGM we voted on the new executive committee and decided on changes and developments we 

want to see in the new year. We would love for new members to join and to give us their feedback too! 

 

              An Interview with  
                ACYA Members and Former Chairperson of the  

                 Armenian Church Youth Auxiliary (ACYA Sydney) 
      Miss Ilda Zorlu 
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The new Executive Committee of 2021 consists of the following members: 

 

 Chairperson: Marine Anoushian 

 Vice Chairperson: Alex Artinian 

 Secretary: Isabelle Marcarian 

 Treasurer: Arto Kassabian 

 Public Relations: Lena Strakian  
 

A big thank you to the Executive Committee of 2020 who helped  

orchestrate ACYA during the difficult year. This includes Natalie Marcarian, 

Tatiana Bedikian, Johannes Michaelian, Lucy Amirzaian and myself.  

We also have elected Arshag Rajoyan to maintain our relationships with 

ACYA Holy Trinity and ACYA Melbourne in the Central Council.  

ACYA is excited to see the new Committee in action and are looking forward to supporting them and working 

together.  
 

Paros - Can you explain your new role as ACYA Membership Coordinator? 
 

Ilda - I have taken upon the role as Membership coordinator, which involves looking after members internal to 

ACYA alongside recruiting new members.  

The first branch of the Membership role involves looking after the current members of ACYA. For example, the 

Membership team and I will organise fortnightly dinners and meals after meetings to give everyone time to 

socialise. We will coordinate all things related to internal members and ensure all members have someone to turn 

to when in need.  

The second branch of the Membership role involves the external recruitment of new ACYA members. This 

entails hosting open door meetings for new members to be welcomed. It also involves ACYA members showing a 

strong presence at Church to speak to young people who may be interested in joining ACYA. The Membership 

team will also begin to send out surveys after events to receive feedback and find out if any of the attendees 

would be interested in joining the ACYA team. 

I am excited to take on this role and help internal members enjoy their time in the team alongside recruiting as 

many new members as possible.  
 

Paros - What are the future plans for ACYA? 
 

Ilda - Our main goals for the future are to increase our membership and to continue educating ourselves on the 

Bible and our Church. We follow the 5 Circles of the Cross – worship, education, fellowship, witness, service. 

These help us plan how to increase membership in the new year and structure events. ACYA will also continue 

working to establish an ACYA junior for those under 18.  
 

Paros – Why do you love being part of ACYA and what is your message to the readers? 
 

Ilda -I love being part of ACYA because it is a warm and welcoming team which encourages all thoughts and 

opinions. The team enjoys working together and brainstorming a variety of ideas. It is a place where it is easy to 

feel like I belong, because the work we do is fulfilling. Working with kind and friendly people both within the 

committee and the Church inspires me to do as much as I can and serve the Armenian community and Church 

community through ACYA.  

It would also be great to see new faces in the committee! Anyone interested should email 

acya.sydney.aus@gmail.com or contact ACYA Sydney on Facebook or Instagram. 
 

Paros – We wish you all the best. 

Interview conducted by Nishan Basmajian  

mailto:acya.sydney.aus@gmail.com
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Armenians forced to flee Nagorno-Karabakh during last year's fighting in a conflict with Azerbaijan are thankful to churches 

and all those offering them shelter as many of their homes were destroyed by bombing or are now occupied by others. 
 

Families seeking refuge in Armenia say the brutal six-week war in the Nagorno-Karabakh enclave – known by 

Armenians as Artsakh – in September 2020 was the fiercest they have known in the series of conflicts since the 

1990s. 

"On November 9 we received an instruction that we had to leave our homes because the enemy was close, and it 

was not possible to stop them," said Gevorg Gevorgyan, who spoke with his family around him in a Zoom call. 

He was engaged in his third war since the 1990s, and his son Malxas joined him on the frontline during the latest 

conflict that was suspended on 9 November. 

"When we were told we had to leave our village, we saw it wasn't Azeri soldiers there, but it was Jihadist 

mercenary soldiers who were close to our houses. So, we had to leave. We could not even take clothes with us." 

The family lived in the Qashatagh region of Nagorno-Karabakh, where they were a self-sufficient farming family 

with livestock and pomegranate trees. 
 

Finding safe refuge 

Masiatsotn Diocese hosts the family in Armenia's Ararat region, where the primate is Bishop Gevorg Saroyan, a 

member of the World Council of Churches Commission on Faith and Order who played a crucial role in setting 

up accommodation for the families. They are not far from the conflict frontlines. 

"We hope that the Armenian government will find a solution with Russian peacemakers, also with the Azeri 

government, to bring Armenian refugees back to our homes," said Gevorgyan. 

"In 22 years, we never even locked our doors where we lived," said his wife, Liana. “But we left everything 

behind from our life on the land. The children were terrified during the bombing. So, we feel safe in Armenia, 

but this is not our real home." 

Margarita Davtyan and her husband Kamo Davtyan lived comfortably in Hadrut city. 

"On the 27th of September, the war started at 7:15 in the morning when we heard an attack coming from the air. 

Our children were warned not to touch the bombs on the ground as they were dangerous. The whole village was 

set alight," said Margarita. 

Local priest, Father Hovakim Harutyunyan accompanied the family in an interview.  

"The war was much worse than they said. This was not like the wars of the 1990s and that in 2016. People really 

suffered. They are still suffering from multiple war wounds and post-traumatic stress syndrome," he said. 

Other families who fled from the war in Nagorno-Karabakh are now hosted and supported by the Mother See of 

Holy Etchmiadzin in Vagharshapat City.  

Marta Vanyan from Shushi City, Ariana Chakbazyan from Hadrut City, and Laura Hovsepyan, also from Shushi, 

recounted their experiences. 
 

Cultural and religious heritage 

Hovsepyan noted that the Armenian churches, and the cathedral in Shushi, were hit during the war. 

"The whole cultural heritage that we have there is testimony to the Armenian lands. All three of us hope we can 

get back to our cities, our land, and our homes," she said. 

 

               
 
 

Armenians Fleeing War Find Open Doors 

As Churches Offer Shelter And Hope 

FEATURE STORY – 25 February 2021 
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"We could get on with all nationalities in Shushi. And we were living in peace. I am not a nationalist. And I can 

easily live with other nationalities; we have nothing against other people.” 

"Our problem comes from the powerful leaderships of other counties who decide which part of the land must go 

to whom. These are powerful people in Russia, Azerbaijan and Turkey," said Hovsepyan. 

She recalled that in the 1990s, the Armenians living in Baku or other places in Azerbaijan were forced to change 

and “Russify” their names, noting that as Armenians, they are proud to have names with the ending of “yan.” 

However, she said, "We have hopes that we can go back to Shushi city." 

She spoke of the agony of war from both sides, asking how could people go back to Shushi “and drink a tea in 

peace knowing that more than 10,000 Azeri soldiers were killed in this war and Azeri mothers are suffering for 

their losses? I am in full solidarity with these mothers and share their pain.” 
 

Armenian Church offers help 

The church-based response to refugees' plight was highlighted by Dr Karen Nazaryan, director of the Armenia 

Round Table Foundation, working with the ACT Alliance and receiving support from Brot für die Welt Diakonie 
Katastrophenhilfe in Germany. 

Nazaryan said, "We are working in a close relationship with the Armenian Apostolic Church, and with active 

social centres." 

He noted, "Of course, the first thing those refugees needed was food and winter clothes because many of them 

they came without any preparation at all and no means to protect themselves from the cold winter weather." 

The church is also looking after their spiritual, emotional, and psychological needs. "Right now, we have at least 

50,000 refugees in Armenia, and that is a huge number for a small country like Armenia, where we have around 

only 2.8 million people." 
 

Unresolved conflict 

The 2020 conflict was between Azerbaijan – supported by Turkey – and the self-proclaimed Republic of Artsakh 

and Armenia over the disputed region of Nagorno-Karabakh and surrounding territories. 

It was the latest escalation of an unresolved conflict over the region internationally recognized as part of 

Azerbaijan but historically populated by a majority of ethnic Armenians who have long sought self-

determination and independence since before the collapse of the Soviet Union.  

However, with the break-up of the former Soviet territory, Nagorno-Karabakh was encompassed within 

Azerbaijan's international-recognized boundaries.  

Nevertheless, following a sharp conflict in the early 1990s during which many ethnic Azeris were displaced, the 

territory has in practice been self-governing since 1994.  

Mediation efforts led by the Organization for Security and Cooperation in Europe Minsk Group failed to reach a 

final agreement on the region's status.  

The conflict flared again on 27 September 2020 and ended on 10 November when Armenia, Azerbaijan, and 

Russia signed an agreement to stop the fighting.  
 

'Painful deal' 

Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan called the deal "incredibly painful both for me and both for our 

people" following six weeks of intense fighting between Azerbaijan and ethnic Armenians. 

The new ceasefire agreement prompted anger in Armenia as protesters stormed the parliament, beating up the 

speaker and reportedly looting the prime minister's office. 
 

This article is first in a series of features covering the various aspects of the conflict in Nagorno-Karabakh and its 
impact on the local communities. 
 

WCC makes urgent call for “lasting peace founded on justice and human rights” for people of Nagorno-Karabakh 

(WCC press release 13 November 2020) 
  

https://www.oikoumene.org/news/wcc-makes-urgent-call-for-lasting-peace-founded-on-justice-and-human-rights-for-people-of-nagorno-karabakh
https://www.oikoumene.org/news/wcc-makes-urgent-call-for-lasting-peace-founded-on-justice-and-human-rights-for-people-of-nagorno-karabakh
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     DONATIONS TO THE ARTSAKH OUTREACH WINTER APPEAL 
 

   In memory of  the late  Diramayr Makrouhi Najarian 

Mr & Mrs Jack & Marie Terzian $200.00 
 

In memory of  the late  Varsenik Abolakian 

Mr & Mrs Levon & Alice Mouradian 

Mrs Zarouhi Simonian 

Mr & Dr Garbis Simonian 

$$50.00 

$200.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

Mr & Mrs Stepan & Hilda Kerkyasharian 

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 

 

Read  about  
the Artsakh Outreach mission,  

the progress and blogs at  
 

www.artsakhoutreach.org 


