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

Փարոս Հինգերորդ Տարուան Շեմին 

 
Այսօր չորս տարեկան եղաւ Փարոսը:  
 

Ամէն անգամ երբ Փարոսի խմբագրական կազմին մեր շնորհակալութիւնը 
ուզած ենք յայտնել, ստացած ենք նոյն պատասխանը, թէ իրենք են շնորհակալ 
եւ երախտագէտ Բարձր. Տէր Հայկազուն Արք. Նաճարեան Սրբազան հօր եւ 
Թեմական Խորհուրդին, որոնք պատիւը իրե՛նց  շնորհած են կատարելու 
Աստուածահաճոյ այս գործը:  
 

Համայնքային տարողութեամբ թերթ հրապարակելը րիսք ունեցող գործ է: 
Պէտք է ուշադիր ըլլալ հանգամանքներ բաց չթողելու, դէպք ու անուն 
չմոռնալու, նկարները բծախնդրօրէն զատելու, թերթին արխիւային 
բովանդակութիւն տալու, անարդարութիւն չընելու, անկողմնակալ ըլլալու, 
արտասահմանի ընթերցողները հետաքրքրելու անոնցմէ սպասելով 
գնահատանք եւ քննադատութիւն, թերթը օրին տպելու եւ լուրերը 
«չհնացնելու»: Եւ այս բոլորէն ետք՝ մաքուր Հայերէնով եւ մաքուր անգլերէնով 
ներկայանալու հանրութեան: 
 

Թերթի խմբագրութեան երեք անդամները, Տիկնայք՝ Լօրա Արթինեան եւ Լենա 
Նազարեան ինչպէս նաեւ Պրն Նշան Պասմաճեան, չորս տարի շարունակաբար 
սիրով, հաճոյքով եւ Քրիստոնեայ հայու գիտակցութեամբ կարողացան ձեռք 
ձեռքի աշխատիլ ու արդիւնք տալ: Այս հաստատումը կ'ընենք, որովհետեւ եթէ 
մինչեւ ամսուն հինգը առցանց ուղարկուած թիւերը ընթերցողին չհասնէին, 
ապա տասնեակ իմէյլներ կամ հեռաձայններ կու գային խմբագրապետին հարց 
տալով «այս ամիս Փարոսը չտպուեցա՞ւ»: Այս հարցումը  անշուշտ անհուն 
ուրախութիւն կը պատճառէր խմբագրութեան... հասկնալի պատճառներով... 
 

Փետրուար 2021-ին խմբագրապետ Պրն Նշան Պասմաճեան Սիտնիէն 
փոխադրուեցաւ Նոր Զելանտա: Ան հեռուէն կը շարունակէ կատարել նոյն 
պաշտօնը: Ոչինչ փոխուած է ո՛չ իրեն, ո՛չ ալ մեր բոլորին համար: Խմբագ-
րապետը ամէնօրեայ յարաբերութեան մէջ է Առաջնորդարանին, եկեղեցական 
մարմիններուն եւ հայկական կազմակերպութիւններու վարչութեանց հետ, բան 
մը, որ մեծապէս գնահատելի է: Փարոսը կը տպուի նոյն որակով եւ 
կ'ուղարկուի առցանց 2000ի շուրջ ընթերցողներու՝ աշխարհի հինգ ցամաքա-
մասերուն մէջ բնակող հայերու իսկ, Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ 
պաշտօնաթերթ Լոյս ամսագրին հետ, Լոյսի բաժանորդներուն կ'ուղարկուին 
300-ի շուրջ տպուած օրինակներ: 
 

Թեմական խորհուրդը կու գայ իր շնորհակալութիւնն ու երախտագիտութիւնը 
յայտնելու Փարոսի խմբագրական կազմին: Թող Փարոսի ճաճանչը անմար 
մնայ յաւէտ: 
 
 
 
Սարգիս Տէր Պետրոսեան 

Ատենապետ Թեմական Խորհուրդին 
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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ  
 

 

Հինգշաբթի 1 Յուլիսէն սկսեալ եւ ամէն Հինգշաբթի, մինչեւ 
Յուլիսի աւարտ, Բարձր. Տէր Հայկազուն Արք. Նաճարեան 
Առաջնորդ Սրբազան հայրը առցանց կատարեց Սուրբ Գրոց 
սերտողութիւն, թիւով 5, որոնք հաւատացեալ մասնակից-
ներուն համար եղան սփոփող դաստիարակչական պահեր, 
մանաւանդ պետութեան կողմէ սահմանափակումներով 
բնորոշուած այս անբաղձալի օրերուն, պարտադրուած 
բոլորին՝ Պսկաձեւ ժահրի տարածման պատճառով: Նիւթ՝ 
Ժողովողի Գիրքը: Իւրաքանչիւր Հինգշաբթի մասնակիցներուն թիւը կը զարգանար բաղդատած նախորդող 
Հինգշաբթիին: Մասնակիցները կատարեցին իրենց հարցումները եւ մեկնաբանութիւնները Սողոմոն 
Իմաստունի արտայայտած միտքերուն մասին, որոնց ընդլայնուած բացատրութիւն տուաւ Սրբազան Հայրը: 
 
Դշ., 5 Յուլիս – Սրբազան Հայրը նախագահեց Հայ Համայնքի Բարեկեցութեան Կեդրոնի առցանց ժողովին:  
 

Կիր., 11 Յուլիս – Սիտնին հազիւ 
սկսած էր իր բնական կեանքին 
վերադառնալ եւ ահաւասիկ Պսա-
կաձեւ ժահրի նոր հոսանք մը եկաւ 
խանգարելու կեանքը եւ բառացի-
օրէն անդամալուծեց քաղաքն ու 
նահանգը: Վարդավառի տօնն ալ 
անշուք անցաւ, Սրբազան հօր 
երբեմնի օրհնուած ջուրի սրսկումը 
հաւատացեալներուն վրայ տեղի չու-
նեցաւ, որովհետեւ, ապահովութեան 
մտահոգոթեամբ, պետութեան հրա-
հանգով արգիլուած էր եկեղեցի 
յաճախելը: Սակայն, Տաղաւար տօն 

ըլլալուն, Սրբազան Հայրը, Առաջնորդանիստ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ, մատուցեց եպիսկոպոսական 
պատարագ, որ հեռասփռուեցաւ, հոգեկան գոհացում տալով հաւատացեալ ժողովուրդին: Պատարագի 
աւարտին տեղի ունեցաւ Անդաստան, Սրբազան Հայրը օրհնեց Արեւելքը՝ Հայրապետութիւնն ու 
Հայրապետութիւնը ազգիս Հայոց, Արեւմուտքը՝ Քրիստոնեայ աշխարհը, Հարաւը՝ Հայոց Անդաստանները եւ 
եւ տարուան պտղաբերութիւնը, Հիւսիսը՝ Հայ Վանքերը, քաղաքներն ու գիւղերը եւ անոնց վրայ բնակող 
ժողովուրդը: Սրբազան Հայրը յաւուր պատշաճի քարոզեց, բնաբան ընտրելով Պետրոս Առաքեալի խօսքը այն 
լերան վրայ, ուր տեղի ունեցաւ Քրիստոսի պայծառակերպութիւնը՝ «Տէր լաւ է որ մենք այստեղ ըլլանք»: 
Սրբազանը  բացատրեց Քրիստոսի Պայծառակերպութեան տօնին իմաստը եւ զայն կապելով այսօրուան մեր 
օրերուն, դատարկ նստարաններով եկեղեցիին, ան ըսաւ որ մենք այսօր դատարկ նստարաններուն նայելով կը 
տեսնենք մեր իւրաքանչիւր հաւատացեալը, որ ամէն Կիրակի եկեղեցի կու գայ: Մեր հաւատացեալները հոս 
են, Պետրոս Առաքեալ փափաք յայտնեց Տիրոջ «այստեղ ըլլալ» իսկ ձեզմէ իւրաքանչիւրը հոս է այժմ եւ յաւէտ, 
մեր եկեղեցին դատարկ չէ այնքան ատեն որ մեր ժողովուրդը Քրիստոսի սիրով ու հաւատքով լեցուած է, 
եզրակացուց Սրբազանը:  
 
Ուրբ., 23 Յուլիս – Սրբազան հայրը նախագահեց Հայ Համայնքի Բարեկեցութեան Կեդրոնի 
(ՀՀԲԿ)  խնամակալութեան հերթական ժողովին: Կազմի անդամներուն վրայ աւելցած է Տիկին 
Հերմինէ Փարթամեան, որ հարուստ փորձառութիւն ունի բարեկեցութեան առնչուած հարցերու 
մէջ որպէս պետական բարձրաստիճան պաշտօնակատար: ժողովին, ատենապետ Պարոն 
Ստեփան Գրգեաշարեան  իր հրաժարականը ներկայացուց, իր աշխատանքը աւելի երիտա-
սարդ անդամներու թողեելով, մանաւանդ որ իր նման փորձառու Տիկին Փարթամեանը այնտեղ 
էր: ՀՀԲԿ-ի խնամակալութիւնը իր երախտագիտութիւնն ու շնորհակալութիւնը յայտնեց Պարոն Գրգեաշար-
եանին իր մատուցած անզուգական ծառայութեան եւ ղեկավարութեան համար: (Այս մասին կարդալ նաեւ 27 
Յուլիսի լուրերուն մէջ):  
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Ուրբ., 23 Յուլիս – Նախաձեռնութեամբ Ղպտի Առաջնորդ Տանիէլ Եպիսկոպոսին, Սրբազան Հայրը 
մասնակցեցաւ առցանց աղօթքի հաւաքի մը Մերձաւոր Արեւելեան եկեղեցիներու AMEC-ի մաս կազմող եկե-
ղեցիներու պետերուն հետ, ի նպաստ Միջին Արեւելքի, Թիկրէյի եւ Նեղոսի շուրջի երկիրներու խաղաղութեան 
համար: Եթովպիոյ ամբարտակ մը կառուցելու ծրագրին որպէս արդիւնք կրնայ Նեղոսի ջուրը պակսիլ եւ 
հսկայ վնասներ պատճառել Սուտանի եւ մանաւանդ Եգիպտոսի եւ որուն պատճառով կրնայ այդ երկիրներուն 
միջեւ պատերազմ ծագիլ: 
 
Գշ., 27 Յուլիս – Սրբազան հայրը նախագահեց Թեմական Խորհուրդի հերթական առցանց ժողովին:  Ան 
զեկուցեց ՀՀԲԿ-ի խնամակալութեան մէջ եղած փոփոխութիւններուն մասին (կարդալ 23 Յուլիսի լուրը): 
Սրբազան Հայրն ու Թեմական Խորհուրդի անդամները իրենց գնահատանքը յայտնեցին Պրն Ստեփանի 
կատարած մեծ աշխատանքին յօգուտ ՀՀԲԿ-ին, որ իր գլխաւորած խումբին հետ միասին կարողացաւ 
վերականգնել ՀՀԲԿ-ն եւ զայն դարձնել յառաջադէմ կազմակերպութիւն: Ան միեւնոյն ատեն մարզեց 
երիտասարդ անդամներ գործը շարունակելու համար: Պրն Ստեփան կարողացաւ ապահովել պետական 
նպաստներ, որոնց շնորհիւ ՀՀԲԿ-ն նոր ծրագիրներ կարողացաւ եւ պիտի կարողանայ իրագործել: Ան պիտի 
շարունակէ իր աջակցութիւնը բերել ՀՀԲԿ-ի աշխատանքներուն եւ պիտի մասնակցի կարեւոր ժողովներուն:  
Ժողովին մէկ մասին առցանց մասնակցեցան Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ Հոգեւոր հովիւն ու ԾԽի 
ատենապետը, ինչպէս նաեւ Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ ատենապետն ու փոխ ատենապետը: Անոնք 
տեղեկացուցին իրենց շրջաններուն մէջ տարուած գործունէութեան մասին եւ իրենց նախաձեռնութեանց 
մասին Պսակաւոր ժահրի արգելափակումներուն ընթացքին: Ժողովը վաւերացուց Նոր Զելանտայի Սուրբ 
Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ կանոնագրութիւնը, որպէսզի անոր խնամակալ մարմինը կարենայ պետական 
արձանագրութիւն ապահովել:  
 
Դշ., 28 Յուլիս – Առաջնորդարանի կազմակերպած 
առցանց լսարանի 2021-ի առաջին դասախօսութեան 
առաջին մասը տեղի ունեցաւ մասնակցութեամբ 55 
ակնդիրներու: Նիւթ՝ Հայ եկեղեցին Հայ պետականու-
թեան կողքին: Զեկուցաբերն էր թեմիս Առաջնորդ 
Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճար-
եան: Երկրորդ մասը պիտի ներկայացուի Չորեքշաբթի 
Օգոստոս 25ին: Հիմ ունենալով Խորենացիի, Փաւստոս 
Բիւզանդի եւ այլ մատենագիրներու վկայութիւնները, 
Սրբազան Հայրը յետին մանրամասնութիւններով բացա-
տրեց թէ  ինչպէս Հայ կաթողիկոսներն ու եպիսկոպոս-
ները նեցուկ կանգնած էին Հայ պետականութեան, 
յաճախ չհասկցուելով, նոյնիսկ հալածուելով իշխանա-
ւորներուն  կողմէ: Հայ եկեղեցւոյ հայրենասիրութեան 

արտայայտութիւնը կարմիր թելի նման կը տեսնուի պատմու-
թեան բոլոր հանգրուաններուն, մինչեւ այսօր: Պատմական 
օրինակը ցայտուն փաստերէն մին է անոր, որը կը դրսեւորուի 
Սահակ կաթողիկոսի լոզունգ դարձած նշանաւոր խօսքով՝ 
«Մեր հիւանդ ոչխարը աւելի լաւ է քան օտարին առողջ գայլը»: 
Սրբազան հօր դասախօսութիւնը կը ներկայացնենք յաջորդ 
էջերուն մէջ: Դասախօսութեան աւարտին ակնդիրներէն ոմանք 
ուղղեցին հարցումներ եւ կատարեցին առաջարկներ, զորս 
Սրբազան հայրը նօթագրեց առ ի գործադրութիւն: Ձեռնարկը 
հանդիսավարեց Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան, 
որ նախքան դասախօսութիւն, ողջունեց մասնակիցները, 
ներկայացուց Սրբազան հայրը, լուսարձակի տակ առնելով 
անոր կեանքն ու ակադեմական, վարչական ու հոգեւոր 
գործունէութիւնը: 
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Կրօնքը եւ մշակոյթը կարեւոր գործօններ են տարբեր ցեղերէ, ժողովուրդներէ, լեզուներէ եւ աւանդութիւններէ 
բաղկացած երկիր մը կամ կայսրութիւն մը կայուն պահելու գործին մէջ։ Այսպէս էր հին Եգիպտոսի, 
Ասորեստանի, Բաբելոնի, Չինաստանի եւ այլ հին կայսրութիւններուն մէջ։ Մեծն Աղեքսանդրը 
Հելլենիստական մշակոյթը օգտագործեց իրար կապելու իր մեծ կայսրութիւնը, նոյնպէս եւ Մեծն Տիգրան Յոյն 
լեզուն եւ մշակոյթը օգտագործեց շաղկապելու իր կայսրութեան միասնութիւնը։ Այնպէս որ, երբ 
Սասաննեաներ տապալեցին Պարթեւները եւ գահ բարձրացան 227թ.ին, Պարսկաստանի մէջ ուզեցին 
Մազդէական կրօնքի տակ տեսնել իրենց մականին տակ եղող բոլոր ժողովուրդները։ 
Հայաստանը, ուր Պարթեւական ճիւղը կ՛իշխէր յանձինս Արշակունիներուն (70- 227), խնդիր չունէր 
Պարթեւական Պարսկաստանին հետ, անոր հետ ունէր մշակութային եւ կրօնական մօտիկ կապեր։ Սակայն 
այս փոխուեցաւ Սասանեաններու ժամանումով, որոնք Արշակունիները միշտ վտանգ համարեցին իրենց 
սահմաններուն մօտ եւ սպառնալիք՝ իրենց իշխանութեանը Պարսկաստանի մէջ:  Խոսրով մեծի (230-252) 
անզիջող պայքարը վառ ապացոյցը եւ արձագանգն է այս իրողութեան, որմէ ետք Հայաստան անցաւ 
Պարսկաստանի ամբողջական տիրապետութեան տակ, ուր եւ Շապուհ Ա ի որդին Որմիզդ-Արտաշիրը 
կարգուեցաւ թագաւոր։  
298 թուականի Մծբինի հաշտութեամբ, Հռոմի հովանաւորութեամբ Հայաստանի մէջ գահ կը բարձրանայ 
Տրդատ մեծը ։ Պէտք է նկատի առնել որ այս շրջանին Հայաստանի Արեւելեան շրջանները,  Մեծ եւ Փոքր 
Ծոփքերը, Անգեղ Տունը, Բալահովիտը եւ Յաշտեանքը, իսկ հարաւէն՝ Աղձնիքը գրաւուելով կը կցուին 
հռոովմէական կայսրութեան։ Ի հարկէ, ասոր դիմաց, Հայաստանի սահմանները կ՛ընդարձակուին դէպի 
արեւելք մինչեւ Կասպից Ծով, Հիւսիսէն ունենալով Կուր գետը, Հարաւէն Ուրմիոյ լիճը: Հիւսիսէն դէպի 
կասպիական լեռներ, այս ողջ տարածքը Հայերը 363-ին զիջեցան Պարսիկներուն, Յովիանոս կայսեր հետ  
կնքուած ամօթալի դաշնագիրով, որով Հայաստանը մինակ կը ձգուէր Պարսկաստանի դէմ։ 
Հռոմի Դիոկղետիանոս կայսրը, 284-305, կը սաստկացնէ հալածանքները քրիստոնեաներու դէմ: 303-304 
թուականներուն Քրիստոնեաներուն դէմ 4 հրովարտակներ կը հրապարակէ: Հաւանաբար այս 
հալածանքներուն հետեւանքն է Ս Հռիփսիմեանց նահատակութիւնը Հայաստանի մէջ: Եթէ առաջին 
հալածանքը Նիկոմիդիոյ շրջանին մէջ էր ապա երկրորդը Մելետինէ- Մալաթիոյ շրջանին մէջ, որ շատ մօտ էր 
Հռոմի ենթակայ Հայաստանին։ Ըստ Եւսեբիոս Կեսարացի պատմիչի, Հովիոս Մաքսիմէոս կեսարը (303-313)  
երբ պատերազմ կը յայտարարէ Քրիստոնեայ Արմէններուն դէմ , Տրդատ օգնութեան հասնելով պարտութեան 
կը մատնէ հռոմէական զօրքը։ Սա ի հարկէ կարող է վերաբերիլ Փոքր Հայքին եւ թուականը պէտք է նկատի 
առնել 305 էն ետք։ Քրիստոնեաներու հալածանքը Հռոմէական կայսրութեան մէջ հիմնականին մէջ կը բխէր 
կայսեր արձանին զոհ չմատուցելու քրիստոնեաներու կեցուածքէն, ինչ որ ըմբոստութիւն կը նշանակէր կայսեր 
դէմ՝ մերժելով անոր աստուածային էութիւնը եւ սպառնալով կայսրութեան ներդաշնակութեան եւ 
խաղաղութեան։ Նոյն մոտեցումը կը տեսնենք Տրդատի հռչակած հալածանքներուն պարագային։  
 
Ինչպէս որեւէ երկրի ղեկավար, Տրդատն ալ ստիպուած էր մտածելու իր երկրի ամբողջականութեան մասին, 
ստեղծելով կեդրոնաձիգ իշխանութիւն, զսպելու կեդրոնախոյզ սահմանային նախարարները, ոմանք իրենց 
պարսկամէտ հակումներով այլք՝ Հռոմէական կողմնորոշումներով, որոնք կը տկարացնէին կեդրոնական 
թագաւորութան իշխանութիւնը նոյնիսկ կը սպառնային անոր գոյութեանը։ Քրիստոնէութիւնը  կուգայ 
հանդիսանալու այն լծակը, որ պիտի միաւորէր նախարարները թագաւորին շուրջ, հեռացնելով զանոնք 
հնարաւորինս Պարսկական եւ հռոմէական ազդեցութիւններէն։ Այս պատճառով, քրիստոնէութեան 
տարածումը այս շրջանին վերեւէն նեքեւ է. հիմնական ուշադրութեան առարկայ են նախարարական եւ 
իշխանական տուները, որոնք որոշ չափով ծանօթ էին Յունական եւ Ասորական լեզուներուն, որոնցմով կը 
կատարուէր նոր կրօնքի սատարումը։  
 

Հայ Եկեղեցին  Հայ Պետականութեան Կողքին – Ա. Մաս 

Առցանց Դասախօսութիւն 

Բարձր. Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեանի Կողմէ 
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Գրիգոր Լուսաւորչ Տրդատի կողմէ կ՛առաջարկուի ղեկավարելու նոր կրօնքը. իշխաններու կողմէ մասնաւոր 
հակառակութիւն չենք տեսներ նոր կրօնքին նկատմամբ, ինչ որ կը նշանակէ թէ քրիստոնէութիւնը բաւականին 
տարածուած էր Հայաստանի մէջ, մինչեւ Հայոց Արքունիք,  օրինակ՝ Արքայի քոյրը Խոսրովիդուխտը եւ հաւա- 
նաբար թագուհին Աշխէնը Քրիստոնէացած էին։ Դէմ կը կենան որոշ քուրմեր բայց անոնց դիմադրութիւնը 
կարճ կ՛ըլլայ։ Քուրմերու զաւակները քրիստոնէութեան կրթութեան կը յանձնուին, որմէ կը յառաջանայ 
Աղբիանոսեան տոհմը, որմէ, Լուսաւորչի տունէն թեկնածուի չգոյութեան ժամանակ Կաթողիկոսներ գահ կը 
բարձրանան։ Մեհեաններու կալուածներուն մեծ մասը կը փոխանցուի եկեղեցիին, մեծ մասը կ՛ըսենք, 
որովհետեւ Աղբիանոսեան տոհմէն ոմանք իրենց եպիսկոպոսական աստիճանին պատճառով մօտիկ էին 
արքունիքին, ինչ որ կ'ենթադրէր նիւթական լաւ պայմաններ, որպէսզի կարենային մաս կազմել օրուան 
ազնուականութեան: Աղբիանոսեանք կոչուած են նաեւ Մանազկերտացի, որովհետեւ, ըստ Փաւստոսի (Դ), 
Մանազկերտը եւ անոր գաւառները կը շնորհուին Աղբիանոսեան տանը Մանավազեան տոհմի բնաջնջումէն 
ետք,  Խոսրով Կոտակի ժամանակ 330 թ․։ Նոյն ժամանակ, Որդունիներու բնաջնջմամբ, իրենց բուն կեդրոնը 
Որդորու գիղը Բասանի մէջ կը տրուի Բասանի եպիսկոպոսին։ Եկեղեցին եւ անոր սպասաւորները, որպէս մաս 
ազնուական դասակարգին, պտուղներու բերքի եկամուտէն զերծ կը մնան տուրքերէ: Անոնք հասոյթ կու 
տային  վանքերուն եւ տասանորդ։ Ըստ Ագաթանգեղոսի (գլուխ ՃԺԹ), Տրդատ թագաւոր քահանաներուն 
համար կը նշանակէ չորս հող ագարակի պարագային իսկ աւաններու մէջ՝ եոթ հող, Պապ թագաւորի 
ժամանակ եոթ հողէն հինգը կը գրաւուին արքունիքին կողմէ։ Նաեւ  եկեղեցականներ, որոնք ազատուած էին  
զինուորական ծառայութենէն: Վանքերու մեծ մասը կը փակուի, նաեւ՝ մենաստաններ(Փ. Բիւզանդ ԼԱ) ։ 
Եկեղեցին որոշ դատական իրաւասութիւններ կ՛ունենայ, եւ ինչպէս Թագաւորը կը ներկայանայ Թագաւոր 
Հայոց Մեծաց տիտղոսով, նոյնպէս եւ Հայրապետը՝ Կաթողիկոս Հայոց Մեծաց տիտղոսով։ Օրինակի համար 
ըստ Փ․ Բիւզանդի (Ե), երբ Ներսէս Մեծ Վաղէս կասեր մօտ գնաց որպէս պատգամաւոր, Հայ այլ 
մեծամեծներու հետ Ներսէս մահէն ազատեցաւ միայն Վաղէսի խորհրդականներու միջնորդութեամբ 
պատճառաբանելով թէ Ներսէս մեծ ու աւագ մարդ էր եւ աշխարհի մը գլխաւորը, ինչպէս կ՛ըսեն, եւ թէ անոնց 
աշխարհին մէջ թագաւորը եւ ան հաւասար էին։  
Հաւանաբար, սիրաշահելու համար պարզ ժողովուրդը, որոշ հեթանոսական աւանդութիւններ կը միաձուլուին 
քրիստոնէական աւանդութեանց հետ։ Այսպէս, Վարդավառը, ջուրի պաշտամունքը՝ Այլակերպութեան տօնին, 
կրակի պաշտամունքը՝ Տեառնընդառաջի տօնին։Անահիտի բարեմասնութիւնները՝ Տիրամօր։ 
 
Գրիգոր Լուսաւորչի տունը ձեւով մը նախարարական տուն էր իր կալուածներով, իրաւասութիւններով եւ 
ժառանգական յաջորդականութեամբ։ Կալուածներ յիշուած են Տարօն-Աշտիշատ, Եկեղեաց գաւառի Թիլ 
աւանը, Դարանաղեաց Թորդան աւանը, իսկ Արարատի մէջ Կոտալից Արամոնքը, իրպէս նաեւ կալուածներ 
Ծոփքի եւ Բզնունիքի գաւառներուն մէջ, նաեւ Բագրեւանդը Ալաշկերտի մէջ, ուր Ս․ Սահակ քաշուեցաւ, երբ 
Շմուէլ Ասորին նշանակուեցաւ Պարսից կողմէ Կաթողիկոսական Աթոռին Վաղարշապատ, 432թ․ին։ Ըստ 
Փաւստոս Պատմիչի (ԺԴ), երբ Ս․ Ներսէս կը շրջէր իր սեփական իշխանութեան 15 կալուածները, ուր եւ 
Լուսաւորչի տունը իր առանձին ամառանոցը ունէր, Հայր Մարդպետը տեսնելով այդ տեղի գեղեցկութիւնը 
«սկսեց նախատինք թափել Տրդատ թագաւորի վրայ, Հայոց Արշակունի թագաւորներուն, ողջերուն եւ 
մեռածներուն վրայ ․․․որ այսպիսի տեղերը տուած են կանանց զգեստ հագած եկեղեցականներուն եւ ոչ թէ 
տղամարդկանց»: 
 
Ըստ Խորենացիի, երբ Սահակ կը վերադառնայ Հայաստան, Վռամ Պարսից թագաւորը անոր կը դարձնէ 
«սակաւ գիւղս» որ իրեն բնակութիւն եւ ապրուստ ունենայ, որովհետեւ, 428-ին անկէ խլուած էր 
կաթողիկոսական պաշտօնը եւ «զտուն կաթողիկոսութեան եւս յարքունիս գրաւեցին» (Խորենացի)։ 438-ին 
երբ Ս․ Սահակ կը վախճանէր եւ արու զաւակ չունէր, իր դուստրը Սահականոյշ ամուսնացած էր Համազասպ 
Մամիկոնեանի հետ բայց երկուքն ալ երիտասարդ մահացած էին, Ս. Սահակ իր ժառանգը կը թողու 
թոռներուն՝ Վարդանի, Հմայեակի եւ Համազասպեան տոհմին «որոց թողած է զստացուածս գեօղից իւրոց եւ 
ագարակաց, եւ որ ինչ միանգամ էր իւր» (Փարպեցի):  
 
Տրդատի եւ Ս․ Գրիգորի վախճանումէն ետք, Լուսաւորչի տան եւ Արշակունիներու ընթացքը այնքան ալ 
համերաշխ չէ եղած։ Լուսաւորչի տան ներկայացուցիչները ընդհանրապէս Յունական կողմնորոշում ունեցած 
են մինչ Արշակունիները փորձած են հաւասարակշռել իրենց արտաքին քաղաքականութիւնը Յոյներու եւ 
Պարսիկներու միջեւ։ Մեծն Կոստանդիանոսի յաջորդներէն Կոստանդիոս Բ (337-361) Արիոսական էր: 
Յուլիանոսը 361-363 ետ հեթանոսական կրօնքը ուզեց վերահաստատել: Յուլիանոս հազիւ քանի մը ամիս 
ապրեցաւ իր խայտառակ կամ ամօթալի հաշտութիւնէն ետք Պարսիկներու հետ, Վաղէս մկրտուած էր 
Արիանոս եպիսկոպոսին կողմէ։ Միայն Թէոդոսիոս Ա-ի ժամանակ 379-399 Բիւզանդիոնը ունեցաւ 



 

 - 6 - 

Ուղղափառ կայսր մը բայց արդէն անոր ժամանակ ալ շուրջ 387-ին Հայաստանը երկուքի կը բաժնուէր Յունաց 
եւ Պարսից միջեւ։ Հայ թագաւորներ, որպէս ենթակայ Յունաց, ինչ որ չափով կը հետեւէին եւ կ՛ազդուէին այս  
 
 
 
վերիվայրումներէն։ Մինչ   Հայ եկեղեցին, որպէս ուղղափառութեան ջատագով, դժուար վիճակի կը մատնուէր 
Հայ Արշակունիներու եւ Յունաց հետ իրենց յարաբերութեան ընթացքին։  
 
Արիստակէս, որ Տրդատի կարգադրութեամբ կաթողիկոսական գահ բարձրացած էր շուրջ 325-ին, կը 
սպաննուի Ծոփաց աշխարհի Արքեղայոս իշխանին կողմէ, որոշ պատճառներով 333 թ․ին (Փ. Բիւզանդ Բ եւ 
Խորենացի ՂԱ) ։ Վրթանէս-ի պարագային, ըստ Փ․ Բիւզանդի Գ, երբ ան կը պատարագէր Տարօնի Աշտիշատ 
գիւղին մէջ, որոշ հեթանոս Հայեր Մեծ Տիկնոջ, թագուհիի դրդումով դաւադրաբար  կ՛ուզէին զինք սպաննել:  
Դաւադրութիւնը չի յաջողիր։ Յուսիկ կաթողիկոս, որուն աներն էր Տիրան թագաւորը, վերջինիս կողմէ բռածեծ 
ըլլալով կը սպաննուի, որովհետեւ Յուսիկ արգիլած էր թագաւորին եկեղեցի մտնել անոր ոչ քրիստոնէավայել 
վարքին պատճառով  (Փ․ Բիւզանդ ԺԳ):Ներսէս մեծ, ըստ Բիւզանդի ԻԴ, կը թունաւորուի Պապ թագաւորին 
կողմէ։  
  
Կաթողիկոսները յաճախ թագաւորին հետ են մեծ եղելութիւններու ժամանակ ինչպէս օրինակ Վրթանէս 
կաթողիկոս Խոսրով Կոտակի հետ՝ Մասքութներու արշաւանքին ժամանակ, կամ  Խոսրով թագաւորի 
օրերուն, երբ Պարսիկները արշաւեցին, Վրթանէս կաթողիկոս կ՛աղօթէ եւ կը մխիթարէ Հայ զինուորները եւ 
Վաչէ Մամիկոնեանի եւ այլ իշխաններու նահատակութեան առթիւ կաթողիկոսը օրէնք կը սահմանէ որ 
պատարագի ժամանակ սուրբերու շարքին ասոնց անուններն ալ յիշատակուին, որովհետեւ ասոնք 
պատերազմի դաշտի մէջ ինկան ինչպէս Յուդա եւ Մատաթիա Մակաբայեցիները (Փ․ Բիւզանդ Է, ԺԱ)։ Այլ 
օրինակ մը, Ներսէս Մեծը երբ կ՛աղօթէր Նպատ լերան վրայ, Պապ թագաւորին հետ, երբ ներքեւը Ձիրաւի 
դաշտին մէջ Հայ եւ Բիւզանդական բանակները յաղթութիւն կը տանէին Պարսից դէմ (Փ Բիւզանդ  Հինգերորդ 
Դպրութիւն Դ), կամ երբ կաթողիկոսներ կը փորձէին միջնորդ հանդիսանալ թագաւորներու եւ 
նախարարներու միջեւ ինչպէս Ներսէս Մեծ, որ կը փորձէ Գնէլի կեանքը ազատել միջնորդելով Արշակ 
թագաւորին մօտ, եւայլն: 
 
Կ՛ենթադրուի որ Ներսէս նաեւ կին բերած է Ողիմպիադան Արշակին, սակայն ոմանք այս կը թուագրեն 
նախքան անոր կաթողիկոսանալը, երբ ինք դիւանապետն էր Արշակ թագաւորին։ Սահակ երբ 
կաթողիկոսական գահ կը բարձրանայ շուրջ 387 թ․ին, Հայաստան բաժանեալ վիճակ մը կը ներկայացնէր. 
Խոսրով թագաւոր եւ Սահակ կաթողիկոս կ'աշխատին իրենց կողմը գրաւել Յունա-Հայկական մասերը եւ կը 
կարողանան որոշ յաջողութեան հասնիլ, համոզելով Թէոդորոս կայսրը սակայն այս անգամ Պարսիկները 
դժգոհ կը մնան: Խոսրով պաշտօնանկ կ'ըլլայ եւ կը բանտարկուի Անյուշ բերդին մէջ: Սահակ եւ միւս 
նախարարները վար կ'առնուին իրենց դիրքերէն։ Բայց պահելու համար աւանդութիւնը, Վաղարշ, Խոսրովի 
եղբայրը, կը նշանակուի թագաւոր Վռամշապուհ անունով։ Սահակ անձամբ կը մեկնի Տիզբոն միջնորդելու եւ 
կարգաւորելու խնդիրները։ Սահակ Պարթեւ իր բանակցութիւններուն շնորհիւ ոչ միայն իր 
կաթողիկոսութեան հանգամանքը հաստատել կու տայ, այլեւ իր փեսային Համազասպ Մամիկոնեանին 
սպարապետութեան պաշտօն կ'ապահովէ, Կամսարականներուն եւ Ամատունիներուն ներման գիր կը բերէ եւ 
Խոսրովին կ'ապահովէ բանտարկութեան տանելի վիճակ։ Վռամշապուհ կը մահանայ 414թ․ին։  Պարսից 
թագաւորը, Սահակի եւ նախարարներու խնդրանքին ընդառաջելով, Խոսրովը ազատ կարձակէ թագաւորելու 
Հայոց վրայ, սակայն ան տարի մը չանցած կը մահանայ խոր ծերութեան մէջ։ Միայն շուրջ 421-ին, Վռամ Ե 
պարսից թագաւորը կը վաւերացնէ Արտաշէս-Արտաշիրի Վռամշապուհի որդւոյն Հայոց գահին բարձրանալը։ 
Արտաշէս Վռամշապուհի արժանի որդին չէր: Ապիկար այս երիտասարդը չանսաց Սահակի յորդորներուն եւ 
Հայ նախարարներու փափաքով ան գահընկեց եղաւ եւ այսպիսով 428 թ․ին վերջ գտաւ Արշակունեաց 
թագաւորութիւնը։ 
 
Կաթողիկոս եւ պետութիւն փոխյարաբերութեան հարցով պէտք է անդրադառնալ Հայ եկեղեցւոյ անկախ 
ըլլալու հանգամանքին։ Հինէն, Հայ եկեղեցին ծանօթ է Թադէի Աթոռ անուանումով, ինչ որ կը յուշէ 
Հայաստանի հարաւէն թափանցող քրիստոնէութեան մասին նախ քան Ս․ Գրիգոր Լուսաւորիչ։ Երբ Գրիգոր 
ղրկուեցաւ  Կեսարիա եպիսկոպոս ձեռնադրուելու, այդ պարզապէս տուրք կամ յարգանք էր Գրիգորի աճած 
միջավայրին։ Կեսարիոյ աթոռին ենթակայ դառնալու խնդիր չէր։ Սակայն ժամանակի հոլովումով, երբ 
հռոմէական կայսրութիւնը ընդունեց Քրիստոնէութիւնը որպէս ազատ կրօնք, հաւանաբար ապագայ կայսրեր 
ուզեցին այս կապը որպէս յաւելեալ լծակ օգտագործել Հայաստանի նկատմամբ։ Ս․ Ներսէսի վախճանումէն 
ետք Պապ թագաւոր ուզեց լուծում մը տալ այս հարցին։ Պապ թագաւորին հակառակ էին կարգ մը Հայ 
եկեղեցականներ եւ նախարարներ, բիւզանդական կողմնորոշումով,  որոնք իրենց յենարան դարձուցած էին 
Կեսարիոյ Աթոռին մետրոպոլիտ Բարսեղ Կեսարացին իսկ Հայաստանի մէջ Տերենտիոս զօրավարը։  Պապի 
թեկնածուն էր  Փաւստոս  եպիսկոպոսը  իսկ  հակառակորդներունը՝ Կիւրեղ։   Ընդունուած  կարգն էր  որ  Հայ  
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եպիսկոպոսը պէտք էր ներկայանար Փոքր Հայքի եպիսկոպոսներուն եւ  յանձնարարականով երթար 
Կեսարիոյ Մետրոպոլիտին՝ ձեռնադրութեան համար։ Փոքր Հայքի Նիկոպոլսի եպիսկոպոս Թէոդորոսը որոշ 
պատճառով կը մերժէ Կիւրեղի թեկնածութիւնը եւ նոյնիսկ կը հրաժարի ընդունիլ  Բարսեղ Կեսարացին։ 
Բարսեղ այս պայմաններուն մէջ չի համարձակիր Կիւրեղը հռչակել կաթողիկոս։ Բարսեղ Կեսարացիի 
նամակներէն կը տեղեկանանք որ  Պապ թագաւոր Փաւստոսը կ՛ուղարկէ Փոքր Հայք եւ ապա Կեսարիա, ուր 
ան կը ներկայացնէ միայն Պապի նամակը: Բարսեղ կը մերժէ ձեռնադրութիւն կատարել, հետեւաբար, 
Փաւստոս կը մեկնի Կապադովկիոյ Տիանա քաղաքը եւ ձեռնադրութիւն կը ստանայ տեղւոյն Անթիմոս 
եպիսկոպոսէն, որ Բարսեղի հակառակորդն էր։ Այս մասին տեղեկութիւններ կը քաղենք Բարսեղ Կեսարացիի 
նամակներէն. Հայ պատմութիւնը բաւական անորոշ եւ լուռ է այս մասին։  Կիւրեղի եւ Փաւստոսի 
կողմնակիցները այնքան պայքարը կը սրեն, որ Պապ թագաւոր Աղբիանոսեան տոհմէն Յուսիկը (Շահակը )կը 
նշանակէ կաթողիկոս առանց Կեսարիոյ մասնակցութեան եւ պարզ է որ սոյն թուականէն ետք նոյնիսկ երբ 
Արշակունիները վերացան, Հայ եկեղեցին որպէս համահայկական կառոյց պահեց միութիւնը Հայ 
ժողովուրդին, հոգալով անոր հոգեւոր եւ մարմնաւոր կարիքները։ 
 
Հայ կաթողիկոսներուն կեցուածքը Արշակունի թագաւորներուն տկարութիւններուն դէմ շատ յստակ է ու 
կտրուկ, սակայն անոնց վերաբերումը թագաւորի դիրքին նկատմամբ անվերապահ նուիրում է։ Ներսէս մեծ, 
երբ Արշակ թագաւորի մասին կը խօսի դիմելով նախարարներուն, կ՛ըսէ՝ «Արշակ թագաւոր մեղաւոր է 
Աստուծոյ առաջ եւ պարտական իր արարչին․․․ բայց Աստուած իր մեծ եւ անչափ մարդասիրութեամբ թող 
խնայէ անոր եւ անոր պատճառով ձեզի» (Փ Բիւզանդ ԾԱ)։ Երբ Նախարարներ կը դիմեն Սահակ 
Կաթողիկոսին պաշտօնանկ ընելու Արտաշիրը իր գահէն եւ ուղղակի Պարսկաստանէն կառավարուիլ,  
Սահակ կաթողիկոս կ՛ըսէ «Քաւ լիցի որ իմ մոլորած ոչխարը մատնեմ գայլերուն․․․ Ինչպէ՞ս հնարաւոր է իմ 
հիւանդ ոչխարը փոխեմ ուրիշին առողջ գայլին հետ» (Խորենացի Գ 63)։ Ս․ Սահակ իր նամակներուն մէկուն 
մէջ ուղղուած Պոլսոյ Պրոկղ Պատրիարքին կ՛ըսէ՝ «Մենք թագաւոր չունինք, բայց պայքար կը մղենք 
օտարամուտ մակարդի ու ժանգի դէմ, որքան աւելի դուք էք պարտաւոր պայքարելու ազգն ու եկեղեցին 
ջլատող աղանդներուն դէմ, քանզի դուք թագաւոր եւ պետութիւն ունիք»։ 435-ին գրուած նամակը 
կ՛արտայայտէ իր թագաւորութիւնն ու Պետութիւնը կորսնցուցած հայրենասէր կաթողիկոսին վիշտն ու ցաւը։ 
 
Լուսաւորչի տան վեջին ժառանգին կաթողիկոսական գահին՝ Ս Սահակի եւ Արշակունեաց տան վերջին 
լուսաւոր ներկայացուցիչի՝ Վռամշապուհ Արքայի դերը չենք կրնար թերգնահատել։ Արշակունիներուն 
երկփեղկուած թագաւորութիւնը (387) միացնելու գործը սկսած էր  Խոսրով թագաւոր, սակայն ան 
յաջողութիւն չունեցաւ: Վռամշապուհ եւ Ս.Սահակ համբերութեամբ գործը առաջ տարին եւ հասան որոշ 
յաջողութեան, սակայն այս ժամանակաւոր երեւոյթ մըն էր։ Հայ հոգին Ս.Մեսրոպի հանճարով իր հոգւոյն 
գուրային մէջ դարբնեց այնպիսի զէնք մը, որ ոչ մէկ ոյժ պիտի կարողանար զայն զգետնել։ Հայոց գիրերու 
ծրագիրը որդեգրուեցաւ Վռամշապուհ Արքայի եւ Ս.Սահակի կողմէ եւ անոնք կարողացան անջատաբար 
համոզել Պարսիկները որ այս իրենց օգտին համար էր։ Միւս կողմէն, յունական բաժինը Սահակի 
իրաւասութիւնէն դուրս կը համարուէր, հետեւաբար Մեսրոպ մինչեւ Պոլիս երթալով կայսեր դիմեց 
թոլտուութեան համար: Կայսրն ալ համոզեցին որ այս իրենց շահերէն կը բխէր, այդպիսով կարողացան գիր ու 
գրականութեամբ իրար միացնել Հայ 
ժողովուրդը. այն ինչ սուրը եւ ոյժը չէին 
կրնար իրականացնել։ Ի վերջոյ, այս 
հրաշք երեւոյթէն ոչ Պարսիկը շահեցաւ ոչ 
Յոյնը այլ՝ Հայ ժողովուրդը։ Ոգեղէն այս 
փայլուն հրաշքը իր պարտականութիւնը 
կատարեց ոչ միայն այն ժամանակ այլ 
այսօր ալ կը շարունակէ իր լուսաւոր, 
ոգեղէն ճախրումը Հայ հոգիին երկնա-
կամարին վրայ։ Տրդատի եւ Գրիգորի 
հոգեւոր լուսաւորութիւնը եւս առաւել 
պայծառացաւ զոյգ տուներուն վերջին 
ներկայացուցիչներով՝ Ս․ Սահակով եւ 
Վռամշապուհով․ հոգւոյ լուսաւորութեան 
վրայ աւելցաւ մտքի լուսաւորութիւնն ալ, 
Հայը դարձնելով համակ լոյսի զինուորեալ։ 
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ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ՕՐՀՆԵՑ 

ՆՈՐԱՕԾ ԱԹԱՆԱՍ ԱԲԵՂԱՅ ՍԱՐԳՍԵԱՆԸ 
 

Յուլիս 2-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը Մայր Աթոռին մէջ  ընդունեց նորաօծ Տ․ 
Աթանաս աբեղայ Սարգսեանը՝ ուղեկցութեամբ Արցա-
խի թեմի Առաջնորդ  Տ․ Վրթանէս եպիսկոպոս Աբրա-
համեանի: Հայր Աթանասը վերջերս  արժանացաւ 
քահանայական կոչման Գանձասարի վանքին մէջ եւ 
քառասնօրեայ պահեցողութեան շրջանը անցուց 
Դադիվանքի մէջ։ 
Հայր Աթանաս ծառայած է ՀՀ Զինուած ուժերու Հոգե-
ւոր Առաջնորդութեան եւ ապա Արցախի թեմին մէջ:  
Վեհափառը իր շնորհաւորանքը կատարեց Հայր 
Աթանասին ձեռնադրութեան եւ անդրանիկ պատա-
րագի մատուցման առիթով։ Հայոց Հովուապետը 

նաեւ իր գնահատանքը յայտնեց երիտասարդ եկեղեցականին Դադիվանքի դժուարին պայմաններուն 
մէջ նուիրեալ ծառայութեան համար։   
Վեհափառ Հայրապետը Արցախի թեմի առաջնորդին հետ անդրադարձաւ Դադիվանքի մէջ բնակող 
եկեղեցականներու ծառայութեան պայմաններուն, վանքի հոգեւոր առաքելութեան ինչպէս նաեւ 
ուխտաւորներու այցելութիւնները խոչընդոտող հանգամանքներուն: 
 

 

ՄՇՏԱՄՐՄՈՒՆՋ ԱՂՕԹՔ ԵՒ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ 

ՋԻՒԱՆ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆԻ ԲԱՐԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ 
 

Յուլիսի 6-ին Վեհափառ Հայրապետը ցաւակցագիր յղեց դուդուկահար, 
ժողովրդական արտիստ Ջիւան Գասպարեանի սգակիր ընտանիքին։ 
«Հայ երաժշտարուեստի երախտաւոր, տաղանդաշատ դուդուկահար Ջիւան 
Գասպարեանը ի Տէր ննջեց ստեղծագործական բուռն գործունէութեան 
հարուստ վաստակով, սիրուած ու գնահատուած մեր ժողովրդի կողմից։ ․․․նա 
տասնեակ տարիներ Հայաստանի եւ արտերկրի բազմաթիւ բեմերում 
ներկայացրեց հայ երաժշտարուեստի գոհարները՝ ծառայելով մեր մշակոյթի 
ճանաչման ու տարածման երախտարժան գործին:  
Բարեյիշատակ Ջիւան Գասպարեանի կատարումները լայնօրէն օգտագործուել 
են նաեւ համաշխարհային կինօարուեստի ասպարէզում մեծ յաջողութիւններ 
արձանագրած ֆիլմերում։ Դուդուկի մեծ վարպետը իր ուրոյն ձեռագրով ու 
արուեստագէտի ճաշակով արժանացել է հայրենական ու միջազգային 
բազմաթիւ պարգեւների ու մրցանակների, պետական բարձր կոչումների», - 
նշուած է Հայոց Հայրապետի ցաւակցական գրութեան մէջ։ 
 

 

 

ԼՈՒՐԵՐ  
ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԷՆ 
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ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ                                                                   

ԱՊԱՔԻՆՄԱՆ ՄԱՂԹԱՆՔ ՅՂԵՑ ՖՐԱՆՑԻՍԿՈՍ ՊԱՊԻՆ 
 

Վեհափառ Հայրապետը շուտափոյթ ապաքինման մաղթանք յղեց վիրահատութեան ենթարկուած Հռոմի 
Սրբազան Քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապին։  
 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 
ՀԱՐԵՒԱՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ՅԱՆՁՆԱԿԱՏԱՐԸ 

 

Յուլիս 9-ին Վեհափառ Հայրապետը ընդունեց 
Եւրոպական յանձնաժողովի հարեւանու-

թեան եւ ընդլայնման հարցերով յանձնա-

կատար Օլիվըր Վարհէին՝ ուղեկցութեամբ 
Եւրոպական Միութեան պատուիրակութեան 
ղեկավար, դեսպան Անդրէայ Վիկտորինի եւ 
Եւրոպական Միութեան (ԵՄ) մէջ ՀՀ 
ներկայացուցչութեան ղեկավար Աննա 
Աղաջանեանի։ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը ընդգծեց որ այս 
այցելութիւնը նոր խթան պիտի հաղորդէ ԵՄ-
Հայաստան յարաբերութիւններու զարգաց-
ման եւ այս այցը Սուրբ Էջմիածին նկատեց 
Հայոց Եկեղեցւոյ կարեւոր դերակատարու-
թեան վկայութիւն։ Այս կապակցութեամբ 
Նորին Սրբութիւնը նկատեց, որ Մայր Աթոռը 

կ'ակնկալէ ԵՄ-եան հետ ընդհանուր հետաքրքրութիւն ներկայացնող հարցերու շուրջ առաւել շօշափելի 
եւ գործնական գործակցութիւն: Նաեւ գնահատեց արցախեան երկրորդ պատերազմի օրերուն եւ 
յետպատերազմեայ ժամանակահատուածին մէջ ԵՄ-եան Հայաստանին եւ Հայ ժողովուրդին ցուցաբերուած 
զօրակցութիւնն ու աջակցութիւնը: 
Օլիվըր Վարհէի Նորին Սրբութեան ներկայացրեց այցի նպատակները, առ այսօր տարբեր ծրագրերու միջոցով 
Հայաստանին ցուցաբերուած մարդասիրական օգնութիւնը եւ առկայ ճգնաժամի յաղթահարմանը, 
տարածաշրջանին մէջ կայունութեան ու խաղաղութեան ամրապնդման, տնտեսական զարգացման ուղղուած 
ԵՄ-ի ապագայ ծրագիրները եւ առաջարկները։ Խաղաղութեան հաստատման, ապագայի հանդէպ յոյսի եւ 
հաւատի զօրացման հարցերուն մէջ ան կարեւորեց գործակցութիւնը Հայոց Եկեղեցւոյ հետ։ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը իր լուրջ մտահոգութիւնը յայտնեց յետպատերազմեայ իրավիճակին եւ առկայ 
բազմաթիւ մարտահրաւէրներուն, յոյս յայտնելով, որ ԵՄ կառոյցներու, ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի 
համանախագահող երկիրներու եւ բարեկամ պետութիւններու աջակցութեամբ արցախեան հիմնահարցը 
կը ստանայ իր վերջնական կարգաւորումը, որով կ'երաշխաւորի արցախաբնակ հայորդիներու 
անվտանգութիւնն ու ապահովութիւնը։ Նորին Սրբութիւնը մասնաւորապէս անդրադարձաւ Հայ 
ռազմագերիներու խնդրին, ապա իր մտահոգութիւնը արտայայտեց Հայաստանի սահմաններուն նկատմամբ 
կատարուող ոտնձգութիւններուն, ինչպէս նաեւ Ադրբեջանի վերահսկողութեան տակ անցած տարածքներուն 
մէջ  հայկական հոգեւոր-մշակութային ժառանգութեան պահպանման, արձանագրուած սրբապղծութեան, 
աւերման եւ պատմական պատկանելիութեան կեղծման հարցերու առնչութեամբ։ 

 

«ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ-ՍՈՒՐԲ ՄԵՍՐՈՊ» ՇՔԱՆՇԱՆ ՇՆՈՐՀՈՒԵՑԱՒ 

ԴԱՏԱՒՈՐ  ՀՐԱՉԻԿ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻՆ 
 

Յուլիս 14-ին Վեհափառ Հայրապետի նախագահութեամբ, տեղի ունեցաւ շքանշանի տուուչութիւն: 
Հայաստանի մէջ իրաւունքի հաստատման ուղղութեամբ մեծ վաստակի, հայրենանուէր, եկեղեցասէր ու 
ազգաշահ իրագործումներու համար Հայրապետական կոնդակով, «Սուրբ Սահակ-Սուրբ Մեսրոպ» պատուոյ 
բարձր շքանշան տրուեցաւ դատաւոր Պրն․ Հրաչիկ Սարգսեանին:  
Կոնդակին մէջ ի մասնաւորի ըսուած է. «․․․Աստուածպարգև Ձեր կեանքը Դուք ապրել էք հայրենի մեր երկրի 
հանդէպ որդիական սիրով` միշտ ձգտելով Տիրոջից Ձեզ պարգևուած շնորհները ծառայեցնել հաւատաւոր մեր 
ժողովրդին։   Մասնագիտական գործունէութեան մէջ  Ձեր յաջողութիւններն ու ձեռքբերումները բարի արդիւնքն  են  
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Ձեր նախանձախնդիր, անյոգնաբեկ աշխատանքին: Մեր 
ժողովրդին և մեր Սուրբ Եկեղեցուն մատուցած Ձեր 
ծառայութեանց բարձր գնահատանքով Հայրապետական 
այսու Կոնդակով շնորհում ենք Ձեզ Առաքելական մեր 
Սուրբ Եկեղեցու «Սուրբ Սահակ-Սուրբ Մեսրոպ»  
պատուոյ բարձր շքանշանը»: 

Ապա շնորհակալական խօսք ըսաւ տիար Հրաչիկ 
Սարգսեանը: Ան նշեց, որ իր գործունէութեան 
ընթացքին մշտապէս ջանացած է արդարադա-

տութիւնը իրականացնելու հետ մէկտեղ մարդոց 
փոխանցել Եկեղեցւոյ պատուիրանները՝ ընդգծելով, 
որ նոյնականութիւն կայ այդ պատուիրաններուն ու 
արդարադատութեան միջեւ: 

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՂԹԱՆՔ ԵՒ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ՊԱՐԳԵՒԱԲԱՇԽՈՒԹԻՒՆ 

Յուլիս 15-ին, հանդիսապետութեամբ Վեհափառ հօր, Ս. Գայանէ վանքին մէջ տեղի ունեցաւ արցախեան 44-
օրեայ պատերազմին մասնակից  եկեղեցականներու պարգեւաբաշխութիւն, ներկայութեամբ ՀՀ ԶՈՒ Հոգեւոր 
Առաջնորդութեան սպասաւորներու, թեմերէն ժամանած քահանայ հայրերու, ՀՀ Պաշտպանութեան 
նախարարութեան ներկայացուցիչներու՝ գլխաւորութեամբ փոխնախարար Արման Սարգսեանի: 
Հայրապետական սրբատառ պարգեւատրման կոնդակ կարդացուեցաւ Պարգեւ արքեպիսկոպոս 
Մարտիրոսեանին:   
Այնուհետեւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի կողմէն «Ս. 
Ղեւոնդ Երէց» նորահաստատ շքանշանով պարգեւա-
տրուեցան յատուկ յանձնարարութիւններով՝ հայրապե-
տական նուիրակ Տ. Պարգեւ արքեպիսկոպոս Մարտիրոս-
եանը, Շիրակի թեմի առաջնորդ Տ. Միքայէլ արքեպիս-
կոպոս Աջապահեանը, Արցախի թեմի առաջնորդ Տ. 
Վրթանէս եպիսկոպոս Աբրահամեանը, Տաւուշի թեմի 
առաջնորդ Տ. Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանեանը, 
Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Տ. Մկրտիչ եպիսկոպոս 
Պռօշեանը, Ռումանիոյ թեմի առաջնորդ Տ. Տաթեւ 
եպիսկոպոս Յակոբեանը, ՀՀ ԶՈՒ հոգեւոր առաջնորդ Տ. 
Մովսէս վարդապետ Սարգսեանը, Արցախի թեմէն Տ. 
Սահակ վարդապետ Շաքարեանը, Տ. Գեղարդ աբեղայ 
Յովհաննիսեանը, Տ. Անդրէաս քահանայ Թաւադեանը եւ 
Տ. Յովհաննէս քահանայ Յովհաննիսեանը, Ս․ 

Գեղարդավանքէն Տ. Արիս աբեղայ Տօնոյեանը, 
գնդերեցներ Հրաչեայ սարկաւագ Ղազարեանը, Գոռ 
սարկաւագ Գիւրջեանը, Յովհաննէս սարկաւագ 
Անդրեանը, Արտաշէս  սարկաւագ Ներսիսեանը, 
Մանաւազդ սարկաւագ Մկրտչեանը, Վահէ 
սարկաւագ Մկրտչեանը, Մկրտիչ սարկաւագ Տէր-
Մկրտչեանը, Կարօ սարկաւագ Ղարիբեանը եւ Հրայր 
սարկաւագ Լալայեանը։ 
 «Ս. Ղեւոնդ Երէց» շքանշանը Հայաստանեայց 
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ պատուոյ բարձր 
շքանշաններէն է, որ կոնդակով կը շնորհուի 
Եկեղեցւոյ հոգեւոր դասին՝ ի գնահատութիւն 
ազգային-եկեղեցական կեանքի մէջ դրսեւորած 
նուիրեալ ծառայութեան: 

Պարգեւաբաշխութիւնէն ետք Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն իր օրհնութեան խօսն ուղղեց ներկաներուն։ 
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Իր խօսքին մէջ Վեհափառ Հայրապետը ըսաւ «...Դուք պիտի յարատեւօրէն լինէք ոգին ու ներշնչանքը մեր 
ժողովրդի, հայոց բանակի, մեր յաղթանակների, մեր երկրի խաղաղութեան ու անվտանգութեան 
պաշտպանութեան։ Մաղթում ենք, սիրելի հոգեւոր սպասաւորներ, որ այլեւս խաղաղ երկնքի ներքոյ 
անցնի ձեր եւ հայոց բանակի զինուորների ու զօրականների ծառայութիւնը։ Զօրացրէք մեր ժողովրդի 
լաւատեսութեան ոգին, մեր կորուստները վերականգնելու յուսառատութիւնը, կենարար հաւատքի 
շնորհիւ նոր յաղթանակների վճռականութիւնը»: 

 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼԵՑ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ 
ԽՈՐՀՐՈՒԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ 

 

Խորհուրդի նախագահ Գէորգ Յարութիւն-

եանը անդրադարձաւ ուսանողական խոր-

հուրդի գործունէութեան՝ մասնաւորապէս 
տեղեկացնելով, որ արցախեան պատերազ-

մէն յետոյ խորհուրդը փոխած է իր ռազմա-

վարութիւնը եւ կ'աջակցի նահատակներու եւ 
վիրաւոր զինծառայողներու ընտանիքներուն 
եւ կը մշակէ ուսանողներու ռազմահայրենա-

սիրական կրթութեան վերաբերող ծրագիր-

ներ: Ուսանողական խորհուրդի նախագահը 
այս առումով մեծապէս կարեւորեց խորհուր-

դի առաքելութեան մէջ գործակցութիւնը 
Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ 
Եկեղեցուոյ հետ: 
Վեհափառ Հայրապետը բարձր գնահատեց 
կատարուած աշխատանքը, գովեց անոնց հայրենասիրական բարձր ոգին:  
Խօսելով արցախեան պատերազմի հետեւան-քով հայ ժողովուրդի կրած կորուստներուն մասին՝ Նորին 
Սրբութիւնը յորդորեց երիտա-սարդները չվհատիլ, մարտահրաւէրներու առջեւ չնահանջել, այլ հետամուտ 
ըլլալով իրենց ուսումնառութեանը, իրենց գիտելիքներով եւ հմտութիւններով լծուիլ հայրենաշինութեան 
գործին:  
Այնուհետեւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը պատասխանեց ուսանողները յուզող հարցերուն, որոնք 
ընդհանրապէս կը վերաբերէին արդի աշխարհի փոթորկալի իրողութիւններուն եւ քաղաքական 
զարգացումներուն մէջ քրիստոնեայի կերպարի պահպանութեան, հոգեւոր կեանքի փորձութիւն-

ներուն, նաեւ տարբեր կրօնական կազմակերպութիւններու եւ յարանուանութիւններու վերաբերեալ 
Հայ Եկեղեցւոյ դիրքորոշման:  
 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ 
ԸՆԴՈՒՆԵՑ 

ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ 
ԱՐՏԱՔԻՆ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ, 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹԵԱՆ, ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 
ԵՆԹԱՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ ՆԱԽԱԳԱՀԸ 

 

Յուլիսի 20-ին Վեհափառ Հայրապետը ընդունեց 
վերոնշեալ ենթայանձնաժողովի նախագահ 
Նատալի Լուազոն: 
Հանդիպման ատեն Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
իր շնորհակալութիւնը յայտնեց  Ֆրանսայի իշխա-
նութիւններուն եւ բարեկամ ժողովուրդի մշտական 
ջերմ վերաբերմունքին, համավարակի, 44-օրեայ 

պատերազմի եւ յետպատերազմեան շրջանին Հայաստանին եւ Արցախին ցուցաբերուած զօրակցութեան եւ 
աջակցութեան համար: 
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը կարեւոր նկատեց միջազգային հանրութեան կողմէ յստակ կեցուածքի 
որդեգրումը եւ առաւելագոյն ջանքերու գործադրումը՝ կասեցնելու Ադրբեջանի սպառնալիքներն ու սադրիչ 
ոտնձգութիւնները ՀՀ սահմաններուն նկատմամբ, նպաստելու առկայ խնդիրներու շուտափոյթ 
հանգուցալուծմանը եւ տարածաշրջանին մէջ կայունութեան ու խաղաղութեան հաստատումին։ 
 

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ 

ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՒ ԳԻՐՔԵՐՈՒ ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ 
 

Յուլիս 23-ին «Վաչէ եւ Թամար Մանուկեան» 
Մատենադարանին մէջ,  նախագահութեամբ 
Վեհափառ Հայրապետին, տեղի ունեցաւ 
«Եկեղեցին եւ սահմանադրական մշա-

կոյթը» խորագրով շնորհահանդէս։ Ներկա-
յացուեցան Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 
հրատարակչութեան կողմէ  լոյս ընծայուած 
«Համաբարբառ Կանոնագիրք Հայոց» 
ժողովածուն (կազմող՝ Արամ Մարտիրոս-

եան, պատասխանատու խմբագիր՝ Տ․ 
Շահէ ծ․ վրդ․ Անանեան) եւ «Սահմանա-

դրական մշակոյթի արժեբանական 
ակունքները հայ ժողովրդի հազարամեայ 
տարեգրութեան ծալքերում»  մենագրու-
թիւնը, համահեղինակներ՝ Ազատ Բոզոյեան, 
Ալեքսան Յակոբեան, Արթուր Վաղարշեան, 
Արման Եղիազարեան, Արտակ Մովսիսեան, Գագիկ Յարութիւնեան, Գրիգոր Թանանեան, Յարութիւն 
Մարութեան, Նարինէ Միրզոյեան, պատասխանատու խմբագիրներ՝ Գագիկ Յարութիւնեան, Արտակ 
Մովսիսեան, Տ․ Արարատ քհն․ Պօղոսեան, Սարգիս Մելքոնեան:  
Ստորեւ՝ Նորին Սրբութեան խօսքը յապաւումներով. 
«Շնորհահանդէսի սիրելի մասնակիցներ,  
Համախմբուել ենք Մայր Աթոռում հրատարակուած երկու արժէքաւոր աշխատութիւնների՝ 
«Սահմանադրական մշակոյթի արժեբանական սկզբունքները հայ ժողովրդի 1000-ամեայ 
տարեգրութեան ծալքերում» եւ «Համաբարբառ կանոնագիրք հայոց» գրքերի շնորհանդէսի ուրախ 
առիթով: Խնամքով եւ նախանձախնդրութեամբ ստեղծուած այդ գրքերն այսօր դրուած են մեր ժողովրդի 
սեղանին եւ յանձնուած են յատկապէս իրաւունքի ու պատմութեան ոլորտի մասնագէտների եւ հոգեւոր ու 
գիտակրթական լայն շրջանակների ուշադրութեանը:  
Մեծարգոյ Տիար Գագիկ Յարութիւնեանի «Սահմանադրական մշակոյթի արժեբանական 
սկզբունքները հայ ժողովրդի 1000-ամեայ տարեգրութեան ծալքերում» եւ մեծարգոյ Տիար Արամ 
Մարտիրոսեանի «Համաբարբառ կանոնագիրք հայոց» ծաւալուն այս աշխատութիւնները 
ներկայացնում են հայ իրականութեան մէջ պատմութեան հնագոյն ժամանակներից ձեւաւորուած 
օրէնսդրական մշակոյթը՝ խարսխուած մեր ժողովրդի հոգեւոր եւ մտաւոր ժառանգութեան, 
քրիստոնէական արժէքների ու աւանդոյթների վրայ։ Ազգային-եկեղեցական մեր կեանքի 
կանոնակարգման պատմական փորձառութիւնը, իրաւակարգաւորման սկզբունքները այսօր պիտի օգնեն 
առաւել ներդաշնակ կազմակերպելու եւ զօրացնելու հոգեւոր եւ պետական մեր կեանքը, առաւել դիւրընթաց 
դարձնելու օրէնքի վրայ խարսխուած մեր հասարակական կեանքի բնականոն զարգացումը:  
Թեմատիկ խմբաւորմամբ հրատարակուած Կանոնագրքի համաբարբառը, կարծում ենք, առաջին 
քայլն է մեր Եկեղեցու արդի պահանջները բաւարարող նոր Կանոնագրքի կարեւոր գործի ձեռնարկման 
ճանապարհին: Ամբողջական եւ արդիական Կանոնագրքի ստեղծումն այսօր օրակարգային է 
Եկեղեցի-պետութիւն եւ Եկեղեցի-հասարակութիւն փոխյարաբերութիւնները աւանդական եւ 
ժամանակակից իրողութիւնների հիմքերի վրայ զարգացնելու առումով։  
Ապա շնորհակալական խօսքերով հանդէս եկան երկու հեղինակները եւ Մայր Աթոռի Միջեկեղեցական 
յարաբերութիւններու բաժնի պատասխանատու Տ. Շահէ ծայրագոյն վարդապետ Անանեանը։ 
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Լուրեր 
Ծուխերէն 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՈՒԷՆՈՒԸՐԹՎԻԼ - ՍԻՏՆԻ 
 

ՀԵԵՄ Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցի 
Հայ Եկեղեցւոյ Երիտասարդական Միութիւն   

 
 
Մեծագոյն Սիտնիի բնակչութեան պէս, Սուրբ Երրորդութիւն 
եկեղեցւոյ «Հայ Եկեղեցւոյ Երիտասարդաց Միութեան» (ՀԵԵՄ) 

անդամներն ալ համակերպեցան նահանգին պարտադրուած երկրորդ փակման 
պայմաններուն:  Ուստի վերատեսութեան ենթարկեցինք նախօրօք դրուած 
ծրագիրները: Ստիպուեցանք յետաձգել Վարդավառի Հաւաքոյթը, որուն 
կազմակերպչական աշխատանքը սկսած էինք տանիլ երկու ամիս առաջ: Պէտք էր 
նաեւ դէմ առ դէմ կատարած մեր վարչական ժողովներու կազմակերպումը 
փոխարինել առցանց ժողովներով, ցնոր տնօրինութիւն: 

Հետեւաբար, ՀԵԵՄ-ը իր աշխատանքը կեդրոնացուց իր անդամներուն եւ Հայ 
համայնքին հետ յարաբերութեանց սերտացման վրայ: Խումբը գումարեց 
շաբաթական հերթական ժողովներ քննարկելու համար զանազան ձեռնարկներու եւ նախաձեռնութեանց 
մասին առաջարկներ, փակման շրջանին իրականացնելու ընկերային ձեռնարկներ ինչպէս խաղեր եւ 
շարժապատկերի երեկոներ: Նաեւ սկսանք ծրագրել այնպիսի նախաձեռնութիւններ, որոնք օգտակար կրնան 
դառնալ աւելի  Հայ ընդարձակ համայնքին: Այս նախաձեռնութեանց դրական արդիւնքները կը կարծենք թէ 
կարելի պիտի ըլլայ քաղել յառաջիկայ ամիս:      
Առիթը օգտագործելով, քննարկեցինք թէ փակման այս շրջանին ՀԵԵՄ-ը ինչպէ՞ս կրնայ օժանդակել Սուրբ 
Երրորդութիւն եկեղեցւոյ ծխական խորհուրդին: Մեր ենթադրութեամբ կարելի է զարգացնել որոշ բաներ, 
մանաւանդ որ եկեղեցին  ժողովուրդին առջեւ փակ պիտի մնայ: Առաւել, կապի մէջ ենք հայկական այլ 
խումբերու հետ, ծրագրելու համար ձեռնարկներ, զորս կարելի է յաջողցնել փակման շրջանէն ետք: 
Այս ժամանակաշրջանը դժուար է ՀԵԵՄ-ին համար մասնաւորապէս եւ Սիտնիի համար՝ ընդհանրապէս: Մենք 
վճռակամ ենք մնալու գործուն եւ շարունակելու մեր առաքելութիւնը Հայ երիտասարդութիւնը ի մի բերելու ի 
շահ մեր եկեղեցւոյ եւ համայնքին: Յամենայն դէպս, փակումը ընծայեց այնպիսի առիթներ, որոնցմէ օգտուիլը 
այլապէս հնարաւոր պիտի չըլլար: Յուսով ենք որ մեր նախաձեռնութիւններուն ու ծրագիրներուն արդիւնքը 
աւելի ակնյայտ կը դառնայ յառաջիկայ ամիսներուն:   
 

Րաֆֆի Մարգարեան – Ատենապետ, Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ ՀԵԵՄ-ի 

 

Օքլանտ Նոր Զելանտա 
 
Եշ., 8 Յուլիսին, Նշան սարկաւագ Պասմաճեանի հրաւէրով տեղի ունեցաւ ժողով իր եւ  Համաշխարհային 
Մեթոտիսթ  եկեղեցւոյ Էքիւմէնիք Յարաբերութեանց նախագահ Թօնի Ֆրանքլին-Րոս Վարդապետի եւ 
Օքլանտի Անկլիքան եկեղեցւոյ ծիսակատարութեանց պատասխանատու եւ Ուղղափառ Եկեղեցիներու հետ 
յարաբերութեանց պատասխանատու Հայր Իվէքա Կրէկուրէքի միջեւ: Քննարկուեցաւ Նշան սարկաւագի 
կողմէ առաջարկուած Օքլանտի մէջ Էքիւմէնիք խորհուրդ մը ստեղծելու օրակարգը: Երկու վարդապետները 
գործնական առաջարկներով հանդէս եկան: Ժողովը առաւ այդ ուղղութեամբ դրական որոշումներ: Յայտնենք 
որ այս երկու վարդապետները իրենց անսակարկ աջակցութիւնը ցուցաբերած էին Հայկազուն Սրբազան հօր 
այցելութեան առիթով անոր հանդիպումներուն համար ժամադրութիւններ ապահովելուն մէջ Կաթոլիկ եւ 
Անկլիքան եկեղեցապետերու հետ: Սրբազան Հայրը, որ Վարդան Սրկ. Էլմասեանի հետ Օքլանտ պիտի 
այցելէր 9-13 Յուլիսին, Պսակաձեւ Ժահրի Նիւ Սաութ Ուէյլզի մէջ անակնկալ տարածման պատճառով 
դրուած սահմանումներուն արգելքով, չկարողացաւ այցելել եւ  այցը անորոշ ժամկէտով  յետաձգուեցաւ: 
Երկու վարդապետները ճաշի հիւրը եղան Նշան սարկաւագին, առ ի շնորհակալութիւն Հայ եկեղեցւոյ այս 
երկու բարեկամներուն եւ իրենց տարած աշխատանքին՝ Սրբազան Հօր այցելութեան ի նպաստ: Ապա, այս 
վերջինս, Իվիքա վարդապետին հետ միասին այցելեց Անկլիքան Ս. Մէյրի տաճար եւ կարճ հանդիպում մը 
ունեցաւ  Տաճարի Աւագերէց-Տնօրէնուհի  Անն ՄԻլլզ Աւագ քահանային  հետ:  Աւագերիցուհին իր  պատրաս- 
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տակամութիւնը յայտնեց օգտակար դառնալու որեւէ ժամանակ որ իր կամ Անկլիքան եկեղեցւոյ 
օժանդակութիւնը խնդրուի, պատրաստակամութիւն յայտնեց Սրբազան հօր հետ հանդիպման եւ քաջալերեց 
վերը նշուած ժողովին առնուած որոշումներու գործադրութիւնը: Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցին 
ծանօթ է աշխարհին էքումէնիք շարժման մէջ որպէս գործուն եկեղեցի: Աւանդութիւնը պիտի փորձուի 
շարունակել Նոր Զելանտայի մէջ եւս: 
 

Կիր., 11 Յուլիս – Օքլանտի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ խնամակալ մարմնի կողմէ 
կազմակերպուած Սրբազան հօր այցելութիւնը չիրականացաւ Պսակաւոր Ժահրի Սիտնիի մէջ արագ 
տարածման պատճառով եւ անորոշ ժամկէտով յետաձգուեցաւ: Այսօր առաւօտուն, Սրբազան Հայրը պիտի 
հիւրընկալուէր Նոր Զելանտայի Հայկական Միութեան կեդրոնին մէջ: Երեկոյեան տեղի պիտի պիտի ունենար 
Վարդավառի Պատարագ: Սակայն՝ խորհուրդ մարդկանց, կամքն Աստուծոյ: Միութեան տիկնանց 
յանձնախումբը ներկաներուն մատուցեց «Քիլիսի Իչ»: Ներկաներէն ոմանք հարցեր տուին Միութեան 
ատենապետ Պրն Նուպար Եաղուպեանին 26 Յուլիսին տեղի ունենալիք անդամական ընդհանուր ժողովին 
մասին եւ ստացան գոհացուցիչ պատասխաններ:  
 

Դշ., 14 Յուլիս – Լճնէթ Պիշարան, որուն վարչութեան մաս կը կազմեն 
Տոքթ Զաւէն Փանոսեան եւ Նշան Սրկ. Պասմաճեան, կազմակերպեց 
իր հերթական դասախօսութիւնը Արաբերէն լեզուով Սէյնթ Թոմաս 
Մուր եկեղեցւոյ սրահին մէջ: Դասախօսն էր Մէլքայթ եկեղեցւոյ 
հոգեւոր հովիւ Ժան Փօլ Պու Նաում վարդապետը: Նիւթ՝ Տալ (Giving). 

Վարդապետը տալու գաղափարը արծարծեց զանազան 
բնագաւառներու մէջ, խօսեցաւ նիւթական տալու, ժամանակ տալու եւ 
ինքզինք նուիրելու մասին: Խօսեցաւ ծնողներուն անսակարկ, ոչինչ 
ակնկալելով տուածին իրենց զաւակներուն, ծանրացաւ այրիի լումայի 
պատմութեան վրայ որ ամբողջական նուիրումի բիւրեղեայ օրինակ է, 
Տիրամայր Աստուածածնի իր ամէն ինչը, զաւակը տալու մասին, 
վերջապէս Քրիստոսի խօսքերէն՝ ուզեցէ՛ք եւ պիտի տրուի մինչեւ 
Տէրունական աղօթքին մէջ «զհաց մեր հանապազորդ»ը մէջբերելով ան 
տուաւ այժմէական օրինակներ, որոնք դասախօսութիւնը ալ առաւել 
հետաքրքրական դարձուցին: Հետաքրքրական եզրափակում ունէր 
դասախօսութիւնը, վարդապետը մէջբերեց Մայր Թերեզայի 
խօսքերէն՝«Աստուած չստեղծեց աղքատութիւնը: Մե՛նք զայն 
ստեղծեցինք, որովհետեւ մենք իրարու հետ չենք բաժներ մեր 
ունեցածը»: Չտալու  գաղափարին ստեղծած համաշխարհային 
չարիքին անդրադարձ էր այս: Դասախօսութեան ներկայ եղան 50-ի շուրջ Հայ եւ Արաբ հաւատացեալներ:      
 

Բշ., 26 Յուլիսի երեկոյեան տեղի ունեցաւ Նոր 
Զելանտայի Հայկական Միութեան տարեկան ընդհանուր 
ժողովը: Ատենապետ Պրն Նուպար Եաղուպեան եւ 
գանձապահ Պրն Ալֆրէտ Ղազզի ներկայացուցին 
միութեան գործունէութեան բարոյական եւ նիւթական 
տեղեկագիրները իսկ Տիկին Արեւիկ Ստեփանեան-Ֆորտ 
ներկայացուց անդամատուրքերու տարբերակներ: Ժողովը 
քննարկեց հարցերը: Կազմակերպչական մարզի մէջ 
առաջարկներ կատարեցին Փրոֆ. Ռուբէն Ազիզեան, Տոքթ 
Զաւէն Փանոսեան, Տիկին Ժէնիկ Հօնարչեան - Քէլլի, Պրն 
Տէյլ Քէլլի իսկ կրթադաստիարակչական մարզի մէջ՝ Պրն 
Նշան Պասմաճեան: 
Միութեան վարչութիւնը պիտի քննարկէ առաջարկները եւ 
պիտի փորձէ գործնականացնել զանոնք: Յիշեցնենք որ 
ՆԶՀՄիւոթեան վարչական կազմը կը բաղկանայ հետեւեալ ազգայիններէն. Նուպար Եաղուպեան, Ալֆրէտ 
Ղազզի, Տէյլ Քէլլի , Արսէն Սարգսեան, Արեւիկ Ստեփանեան-Ֆորտ, Նարինէ Գրիգորեան, Լիանա 
Պետրոսեան եւ Արմէն Միկոյեան: 
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Փարոս (Փ) - Օրիորդ Ազիզեան, ձեզի հանդիպած էի 25 

տարի առաջ, այն ատեն փոքր էիք, կրնայի՞ք դուք ձեզ 

ներկայացնել Փարոսի ընթերցողներուն: 

 
Օրդ. Ազիզեան (ԹԱ) – Ծնած եմ Մոսկուա, Ռուսաստան: Կը 
բնակիմ Օքլանտի մէջ՝ Նոր Զելանտա: Ընտանիքս ու ես 
փոխադրուեցանք այստեղ 1991-ին: Ես անկախ վաւերա-
գրական նկարիչ եմ եւ գրող, թուայնացած պարունակութիւն 
ունեցող նիւթերու արտադրող (ֆիլմերու, հեռատեսիլի եւ 
գովազդներու համար): Կեդրոնացումս ներգաղթող եւ ապաս-
տանեալ համայնքներն են: Մասնաւորապէս հետաքրքրուած 
եմ պատմութիւններով, որոնք կ'առնչուին մշակութային 
պատկանելիութեան: 

Փ – Ինչպէ՞ս Նոր Զելանտա հաստատուեցաք: Ձեր հայրը՝ 
Փրոֆ. Ռուբէն Ազիզեան, ձեր վրայ ազդա՞ծ է: Եթէ այո՝ ինչպէ՞ս: 
ԹԱ – Մեր Նոր Զելանտա հաստատուելուն պատճառը հօրս տրուած պաշտօնն էր Ուէլինկթընի Ռուսական 
դեսպանատան մէջ: Մայրս Իրինան, քոյրս Սոֆիան եւ ես իր հետ փոխադրուեցանք Ուէլինկթըն: Ընտանեօք 
սիրահարուեցանք այս գեղեցիկ երկրին եւ ամէն առիթ օգտագործեցինք ուսումնասիրելու վայր մը, որ մեր նոր 
տունը պիտի ըլլար քանի մը տարի ետք: 1993ին հօրս ակադեմական գործ մը առաջարկուեցաւ Օքլանտի 
համալսարանին մէջ, զոր ընդունեց: Այս կը նշանակէր որ մենք Նոր Զելանտա պիտի մնայինք եւ նոր էջ մը 
պիտի բացուէր մեր ընտանեկան կեանքին մէջ:  
 
Փ – Դուք նկարիչ էք եւ գրող: Կրնա՞ք ընթերցողներուն բացատրութիւն տալ ձեր մասնագիտութեան 

մասին: 

ԹԱ – Երկրորդական վարժարան աւարտելէ ետք, Auckland University of Technology-էն երկեակ վկայական 
ստացայ զբօսաշրջիկութեան եւ Մարքէթինկի մէջ եւ տարիներ աշխատեցայ զբօսաշրջիկութեան մարզէն ներս: 
Սակայն, արուեստներու հանդէպ ունեցած  սէրս եւ հետաքրքրութիւնս նորարարութեան՝ զիս առաջնորդեցին 
դէպի ստեղծագործական ասպարէզ, նկարահանելու, խմբագրելու եւ թատերական բնագրեր պատրաստելու: 
Այս պատճառ դարձաւ որ ասպարէզս փոխեմ, հետեւաբար, վերսկսայ ուսանիլ South Seas Film and Television 
school-ի մէջ: Այժմ, կեդրոնացումս են յատկապէս՝ վաւերագրութիւնը եւ վաւերագրական ֆօթօ – 
նկարչութիւնը: Այս առիթ կ'ընծայէ ինծի մօտենալու համայնքներու եւ մարդոց եւ զանոնք նկարելու եւ մտնելու 
իրենց ներաշխարհին մէջ բնական եւ արդիական միջոցներով: Աշխատած եմ եւ կ'աշխատիմ Օքլանտ 
ներգաղթող խումբերու ինչպէս նաեւ արտերկրի համայնքներու հետ:    
Գործած եմ Մաօրի Հեռատեսիլին հետ որպէս քուլիսին ետեւ աշխատող նկարիչ: Նկարած եմ նաեւ տարբեր 

տեղական թէ միջազգային մշակոյթներ: Ասոնք կը 
ներառեն նկարահանումը փլուզման վտանգին ենթա-
կայ Պետեւի դպրոցի մը Յորդանան գետի Արեւմտեան 
Ափին մէջ, վաւերագրած եմ Նոր Զելանտացի սրտի 
վիրաբուժի մը եւ իր խումբին երեխաներու կեանքեր 
փրկելը Երուսաղէմի մէջ, ներգաղթած եւ ապաստանեալ 
կիներու կողմէ ղեկավարուող ձեւագիտութեան վարժա-
րան մը Օքլանտի մէջ ինչպէս նաեւ տեղական հայկա-
կան համայնքին կազմակերպած տօնակատարութիւն-
ներն ու ձեռնարկները: Պետեւիներու վարժարանին եւ 
հայ համայնքին վերաբերող պատկերները ցուցադրած 
եմ Օքլանտի եւ Փալմըրսթըն Նորթի մէջ կազմա-
կերպուած ցուցահանդէսներուն:   

 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ ՕՐԻՈՐԴ ԹԱՄԱՐԱ ԱԶԻԶԵԱՆԻ ՀԵՏ 
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Փ – Կրնա՞նք ձեզ արխիւ հաւաքող կոչել: Այդ մարզին մէջ, որպէս արհեստավարժ, ի՞նչ գործ կը տանիք:  
ԹԱ – Ես վաւերագրութիւններ պատրաստող եմ – հետաքրքիր դիտող կամ դիտորդ մը: Կը նկարեմ դէպք մը, 
ժամանակի պահ մը, որ ի վերջոյ արխիւի պիտի վերածուի: 
 

Փ – Հայ համայնքի վերաբերեալ ի՞նչ նիւթեր իսկ 

համայնքին վերաբերող ապագայ ի՞նչ ծրագիրներ 

ունիք : 
ԹԱ – Վերջին հինգ տարիներուն մենաշնորհը ունեցայ 
հետեւելու եւ վաւերագրելու, համայնքային համագոր-
ծակցութեամբ արտակարգ ճիգը՝  պահպանելու Հայ 
լեզուն եւ մշակոյթը:   
Հիւրընկալուեցայ տուներէն ներս, ուր Հայ ընտանիք-
ները զօրակցեցան ինծի, որուն համար երախտա-
պարտ եմ բոլորին: Տարիներու վրայ երկարող աշխա-
տանքիս արդիւնքը զիս մղած է ի գործ դնելու վաւերա-
գրական ծրագիր մը, որ պիտի երկարի գալիք 
տարիներուն վրայ:    

 

 

Փ - Ի՞նչ կը մտածէք Նոր Զելանտայի Հայ համայնքին մասին: Լաւատե՞ս էք անոր ապագայով: Որեւէ 

թելադրութի՞ւն: 

ԹԱ – Մեծ յարգանք եւ հիացմունք ունիմ ՆԶ-ի հայ համայնքին: Մեծ համայնք չէ բայց անկասկած ամենէն 
կենսուրախ եւ ընկճուիլ չգիտցող մարդոց խումբն է որուն ես հանդիպած եմ: Կամք եւ նուիրաբերում կայ 
պահպանելու լեզուն, մշակոյթը եւ հաւատքը, միեւնոյն ատեն փոխադարձ անվերապահ զօրակցութիւն: 
Դժուարութիւններ եղած են տարիներու ընթացքին համայնքային կեանքի շարունակականութեան, 
մանաւանդ համայնքի երիտասարդ անդամները ներառելու գործընթացին մէջ: Յամենայն դէպս, վերջերս 
հաւաքոյթներուն ընդգրկուած են երիտասարդներ, որոնք ե՛ւ գոհունակ են ե՛ւ գոհացած: Այս երեւոյթը ինծի 
լաւատեսութիւն կը ներշնչէ ապագայի նկատմամբ:  
 
Փ – Մեծապէս շնորհակալ եմ Օրիորդ Ազիզեան այս շահեկան հարցազրոյցին համար: Վերջին հարցը՝ 
ի՞նչ պատգամ ունիք Փարոսի ընթերցողներուն: 
ԹԱ – Փարոսի ընթերցողներուն շնորհակալութիւնս կը յայտնեմ իրենց անընդմէջ զօրակցութեան համար 
տեղական եւ այլ համայնքներուն: Զօրակցութիւն եւ ղեկավարութիւն մեզի կարողութիւն կու տան մեծնալու 
եւ յառաջ շարժելու որպէս տոկուն ժողովուրդ եւ մշակոյթ:  
 

Հարցազրոյցը վարեց Նշան Պասմաճեան 

 

  Ի ՅԻՇԱՏԱԿ 

ՆՈՐԻՆ ՍՐԲՈՒԹԻՒՆ ՓԱՈՒԼՈՍ Բ.ԻՆ (1946 – 2021) 
 

Նորին Սրբութիւն Մօրան Մար Պասիլիոս Մարթոմա Փաուլոս Բ. 
Կաթողիկոսի վախճանման առիթով, 12 Յուլիս 2021ին՝ 
Հնդկաստան, Առաջնորդ Սրբազան Հայրը՝ Բարձրաշնորհ Տէր 
Հայկազուն Արք. Նաճարեան, յանուն հոգեւոր դասին եւ Թեմական 
Խորհուրդին, իր խոր ցաւակցութիւնը յայտնեց Ուաթըլ Կրովի Սուրբ 
Թովմաս Հնդիկ Ուղղափառ Եկեղեցւոյ Առաջնորդական Փոխանորդ՝ 
Հայր Վարկիզ Թոմասին: 
Նորին Սրբութիւնը աւելի քան տասնամեակ մը իր կաթողիկոսական 
ծառայութիւնը կատարեց Հնդիկ Մալանքարա Ուղղափառ 
Եկեղեցւոյ, որ քոյր եկեղեցիներէն մին է  Հայ Առաքելական 
Եկեղեցւոյ: 2015 թուականին, այլ եկեղեցապետերու հետ միասին, 
Նորին Սրբութիւնը Սուրբ Էջմիածին հրաւիրուեցաւ ՆՍՕՏՏ 
Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին կողմէ, մասնակցելու 
Հայոց Ցեղասպանութեան հարիւրամեակի ոգեկոչման: 

Յիշատակն Արդարոյն Օրհնութեամբ Եղիցի: 
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Today, Paros is four years old. 
 
Each time we have attempted to express our appreciation to the Paros 
editorial team for their efforts, we are met with the same response, that it is 
they are thankful to His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian and to the 
Diocesan Council for the privilege granted to them to undertake this God 
pleasing service. 
 
Publishing an editorial which reaches a large proportion of the community 
bears its risks. Care is required of circumstances, cases and names not missed, 
the appropriate photos selected, giving the publication archival content, 
avoiding biases and prejudices, attracting interest and accepting the appraisal 
and judgment of readers abroad, printing the publication on time and not 
rendering the news “stale”. And finally, to present articulate public reading in 
Armenian and in English. 
 
The editorial team comprises three members, Mmes Laura Artinian and Lena 
Nazarian with Mr Nishan Basmajian; who have worked together 
continuously, hand in hand, over the last four years, with pleasure and 
Christian Armenian awareness, with positive results. We confirm this, by the 
fact that, if and when the online version has not reached the reader by the 5th 
of the month, dozens of emails or phone calls are made to the editor asking 
“is this month’s Paros not printed?” These queries certainly arouse boundless 
satisfaction for obvious reasons …. 
 
In February 2021, editor Mr Nishan Basmajian left Sydney to reside in New 
Zealand; continuing his role remotely. Nothing has changed for him or for us. 
The editor is in daily communication with the Diocesan Centre, church bodies 
and the committees of Armenian community organisations - something that is 
highly commendable. Paros is printed with the same standard and sent 
electronically to close to 2000 Armenian readers who have made their home 
on the five continents around the globe. With the Holy Resurrection Church 
monthly issue of Looyce, some 300 printed copies are circulated. 
 
The Diocesan Council takes this opportunity to convey thanks and 
appreciation to the Paros editorial team as well as all sponsors, whether 
financial or voluntary support, contributing to the printing or distribution 
process. 
 
May Paros remain enlightening and always shine. 
 
 
 
 
 
Sarkis Der Bedrossian 
Chairman, Diocesan Council 
 

Paros Enters Its Fifth Year of Publication 
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DIOCESAN NEWS 

 
Thursday 1 July – Every Thursday morning, the Primate His 
Eminence Archbishop Haigazoun Najarian conducts online 
Bible Study. This month, the weekly sessions numbered five 
and were joined by keen faithful members of the community 
seeking biblical teaching, particularly beneficial in these 
difficult times with the government’s imposed lockdown and 
restrictions. Studying the Book of Ecclesiastes, each Thursday, 
the number of participants continued to grow from the previous 
week. The participants were encouraged to pose any questions 
and to share their thoughts on the expressions by Solomon the 
Wise, to which the Archbishop responded with extensive explanations. 
 
Monday 5 July – Archbishop presided over the periodic Armenian Community Welfare Centre meeting, held online 
once again. 
 

Sunday 11 July – Sydney had only recently returned to a new form of normalcy when hit by the latest strain of the 
dreaded virus which disrupted the lives of millions. This year, the customary Feast of Vartavar, sprinkling of blessed 
water on the community faithful was not possible, as according to the government directives, attending church was not 

permitted. And following tradition for this 
Feast Day, Archbishop Najarian as the 
Primate celebrated an episcopal Holy 
Mass, streamed live, providing spiritual 
sustenance to the community faithful. At 
the close of Holy Mass, the Antasdan 
service was conducted blessing the East, 
the Supreme Patriarchate of all Armenians 
and the Republic of Armenia; the West, 
the Christian world; the South, the 
Armenian fields and the harvest; the North, 
the Armenian Monasteries, cities and 
villages and the people living in them. In 

his sermon the Archbishop selected St Peter the Apostle’s words on Mt Tabor “Lord it is good for us to be here”; he 
explained the meaning of the commemoration of the Lord’s Transfiguration, tied it in with the restriction imposed on 
empty church pews, and in conclusion asserted that, as we gaze on the empty pews, we see each individual community 
faithful who attend church weekly, each Sunday. Our believers are here. St Peter expressed his desire to the Lord 
“let’s remain here” and so, each of you are here, now and always, our church is not empty, so long as our people are 
filled with the love and faith of Christ the Archbishop concluded. 
  
Friday 23 July – Archbishop Najarian presided over the periodic meeting of the Armenian 
Community Welfare Centre Board (ACWC). In addition to the current members, Mrs Hermine 
Partamian, who has extensive experience in welfare matters as a senior government official, was 
warmly welcomed as a new member. At the meeting, Chairman, Mr Stepan Kerkyasharian presented 
his resignation passing on the succession to younger members especially since the experienced Mrs 
Partamian was available to guide them. The Board expressed its gratitude and appreciation to Mr 
Kerkyasharian for his unparalleled service and leadership. (This news can also be read in the July 27).  
 
Friday 23 July – At the initiative of Coptic Primate Bishop Daniel, Archbishop Najarian participated in an online 
prayer meeting with the heads of the AMEC Middle Eastern Churches for peace for the people living in the countries 
of the Middle East, of Tigray region and Nile River. The plan to build a dam in Ethiopia could deplete the waters of 
the Nile and cause enormous damages to Sudan and especially to Egypt, which could lead to war between those 
countries.  
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IN MEMORIAM 

HIS HOLINESS PAULOSE II (1946-2021) 
 

On the sad news of the passing of His Holiness Moran Mar Baselios Marthoma 
Paulose II, Supreme Head of the Malankara Orthodox Syrian Church and 
Catholicos of the East, who died July 12 in Kerala, India, aged 74, His Eminence 
Archbishop Haigazoun Najarian extended his heartfelt condolences with the clergy 
and Diocesan Council to Vicar Father Thomas Varghese of St Thomas Indian 
Orthodox Cathedral in Wattle Grove. 
 

His Holiness served as the Pontiff of the Indian Malankara Orthodox Church, a 
sister church of the Armenian Apostolic Church and one of the five Oriental 
Orthodox Churches, for over a decade. In 2015, the Pontiff with other church 
leaders was invited to the Mother See of Holy Etchmiadzin by His Holiness 
Karekin II Catholicos of All Armenians for the commemoration of the 100th 
anniversary of the Armenian Genocide. 
 

 
 

 

 

 

Tuesday 27 July – Archbishop Najarian presided over the periodic online meeting of the Diocesan Council. He 
reported on the changes to the ACWC Board (July 23 news) and with members of the Diocesan Council expressed 
appreciation for the immense contribution Mr Kerkyasharian made towards the betterment of the ACWC together with 
the group he led, able to restore the ACWC as a progressive organisation. At the same time he mentored younger 
members to continue the operations. Mr Kerkyasharian also secured government grants enabling the implementation 
of new programs. He will continue to support the work of the ACWC and will participate in important meetings.  
For part of the online meeting, the Parish Pastor and Parish Council Chairman of St Mary’s Church in Melbourne as 
well as the Parish Council Chairman and Vice-chairman of Holy Trinity Church in Wentworthville joined in. They 
informed the Diocesan Council of their activities in their parishes and their initiatives during the restrictions in place 
due to the Covid lockdowns. The Diocesan Council also ratified the final Bylaws of St Gregory the Illuminator 
Church in New Zealand to enable the governing body to register the parish with government authorities. 
 

Wednesday 28 July – The first online lecture series for 2021 
organised by the Diocese took place with the participation of 55 
participants on the subject of “The Armenian Church in Solidarity 
with the Armenian Nation over the Centuries”. The presenter was 
the Primate of our Diocese, His Eminence Archbishop Haigazoun 
Najarian. The second part will be presented on Wednesday 25 
August Based on the testimonies of Khorenatsi, Faustus of 
Byzantium (Pavstos Buzand) and other chroniclers, Archbishop 
Najarian explained in detail how the Armenian Catholicoi and 
bishops supported the Armenian statehood, often not being 
understood, even persecuted by the authorities. The expression of 
the patriotism of the 
Armenian Church is 
seen as a red thread in 

all the stages of history until today. The historical example is one of the 
clearest facts, which is manifested in the famous saying of Catholicos Sahak: 
"Our sick sheep is better than a healthy stranger wolf." The Archbishop’s 
lecture is presented in the Armenian section on page 4. At the end of the 
session some of the participants asked questions and made suggestions 
which the Archbishop noted. The event was hosted by Reverend Father 
Avetis Hambardzumyan, who greeted the participants at the start of the 
session and introduced the Archbishop, highlighting his life and academic, 
administrative and spiritual works.  
 

 
 

 
  

May His Holiness’ memory 
be eternal 
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PARISH 

NEWS 

 
 
 
 

 

WENTWORTHVILLE – Sydney 

Armenian Apostolic Church of Holy Trinity 

 

 

As with the rest of Greater Sydney, the members of 
ACYA Holy Trinity are navigating the second 
lockdown for the state. Unfortunately, this has 

meant our plans have had to adjust accordingly. We have had to postpone our Vardavar 

Party, which had been in the works for over 2 months, and switch to strictly online 
meetings until further notice.  

As a result, ACYA Holy Trinity has focused on maintaining the links between members and the greater Armenian 
community. The team has been conducting weekly meetings to allow members to discuss ideas for activities and 
initiatives during lockdown and have been organizing social events for members such as games and movie nights. We 
have also been planning for actions that can be undertaken by the group during lockdown that can benefit the wider 
Armenian community that we hope will come to fruition in the coming month.  

Externally ACYA has used the slowing of operations as an opportunity to discuss how the group can assist the Holy 
Trinity Church Council during lockdown. We have surmised that it would be an opportune time to improve certain 
aspects of the church while it is closed to the public. Additionally, we have been communicating with other Armenian 
groups to plan for events we can hold after the lockdown is over. 

It is currently a difficult time for ACYA Holy Trinity and Sydney as a whole. We are determined to remain active and 
continue our mission to bring Armenian youth together for the benefit of the wider church community. However, a 
lockdown has presented opportunities that we would not have been able to take advantage of otherwise. Hopefully, the 
results of our initiatives and plans will be evident in the coming months.  
 

Raffi Markarian – Chairman, ACYA Holy Trinity Church 
 

 

AUCKLAND – New Zealand 
 

Thursday 8 July – At the invitation of Deacon Nishan Basmajian, a meeting was held with Reverend Tony Franklin-
Ross, Chairperson of the World Methodist Council Ecumenical Relations and Reverend Ivika Gregurec Precentor of 
the Anglican Holy Trinity Cathedral and Ecumenic Liaison with Orthodox Churches. The agenda brought forward by 
Deacon Nishan was the establishment of an Auckland Ecumenical Council. Both ministers presented practical 
suggestions; the meeting reached decisions to achieve this objective. It is noteworthy that both these priests showed 
their full support of the Primate, His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian’s official visit to the city, scheduling 
appointments with the heads of the Catholic and Anglican 
Churches. Archbishop Najarian’s visit, which was to take 
place from July 9 to 13, has, due to the current Covid 
lockdowns, been postponed for a later date. 
 

The two priests were the lunch guests of Deacon Nishan as 
a gesture of appreciation for the support they both 
exhibited toward the Armenian Church and for their 
organisational efforts leading to the visit of Archbishop 
Najarian. Together with Reverend Ivika, Deacon Nishan 
paid a visit to St Mary’s Cathedral and had a brief meeting 
with the Cathedral Dean the Very Reverend Anne Mills. 
Reverend Mills expressed her readiness to lend her 
support whenever required by the Anglican Church or 
personally herelf; looked forward to her meeting with 
Archbishop and encouraged the implementation of the 
decisions taken at the abovementioned meeting. The Armenian Apostolic Church is known within the World 
Ecumenical movement as an active church. Every effort will be made to continue the tradition in New Zealand. 
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Sunday 11 July - As mentioned, the pastoral visit of the Primate to the Auckland community of St Gregory the 
Illuminator Church did not take place due to the spread of the Covid strain in Sydney and needed to be postponed, the 
timeframe for rescheduling remaining uncertain. The Archbishop would have been the guest of the New Zealand 
Armenian Community centre in the morning. The Feast of Vartavar was to be celebrated in the evening. However, 
man can plan, but the will of God shall prevail.  The ladies auxiliary prepared Killis Iche for all gathered. Some 
questions were posed to the chairman Mr Noobar Yaghoubian, regarding the upcoming annual general meeting on 26 
July to which he provided satisfying responses. 
 

Wednesday 14 July – Ljnet Bishara held its latest periodic 
lecture, with the active participation of committee members, Dr 
Zaven Panossian and Deacon Nishan Basmajian. The venue was 
the St Thomas More Church Hall. Melkite Church Father Jean 
Paul Bou Naoum delivered the message in Arabic, the topic was, 
‘Giving’; explaining the various aspects defined as giving; giving 
in the material sense, giving of one’s time and giving of one’s self. 
He spoke of parents’ giving, expecting nothing in return from their 
children; he elaborated on the parable of the widow’s lost coin, 
which is a perfect illustration of God’s gift of atonement, the Holy 
Mother of God’s giving of her Son, and ultimately, Christ’s words 
“ask and you will receive” and quoting from the Lord’s Prayer 
“give us this day our daily bread”, giving up-to-date scenarios 
which added to the interesting lecture. The Reverend Father 

concluded the lecture with interesting quotes by Mother Theresa “God did not create poverty – we created it because 
we don’t share what we have with each other”. Not giving is a universal manifestation of evil. Close to 50 Armenian 
and Arabic community faithful were present for the lecture. 
 

Monday 26 July – The annual general meeting of the 
Armenian Society of New Zealand was held in the evening. 
Chairman Mr Noobar Yaghoubian and Treasurer Mr Alfred 
Ghazzi presented the activity and financial reports of the 
Society with Mrs Arevik Stepanian-Ford reporting options for 
membership payments. The meeting reviewed the issues. In 
organisational matters suggestions were done by Prof Ruben 
Azizian, Dr Zaven Panossian, Mrs Jenik Honarchian-Kelly, 
Mr Dale Kelly, and Mr Nishan Basmajian in the area of 
education. The Society’s committee will discuss the proposals 
and will try to implement them. As a reminder, the New 
Zealand Armenian Society comprises of Noobar Yaghoubian, 
Alfred Ghazzi, Dale Kelly, Arsen Sargsyan, Arevik 
Stepanian-Ford, Narine Grigorian, Liana Petrossian and 
Armen Mikoyan. 

 
 

     DONATIONS 
 

Thank you for the following donations from: 

Mr & Mrs Nahabet & Silva Hacadurian $1,000 

Mr & Mrs Masis & Lusi Avanus in lieu of 
flowers for the late Avedis Gokbas 

$200 

Donations to the Arachnortaran are welcome 

in person, by credit card, & funds Transfer to 

Diocese of the Armenian Church of Aust & NZ 

BSB 732007 – Account No. 070590 

 

GET WELL WISHES 
 

The Primate, Clery and Diocesan Council 
extend their well wishes to Reverend Father 
Shenouda Mansour, General Secretary of the 

NSW Ecumenical Council for a full and complete 
recovery to good health further to a recent  

medical episode. 
 

May the healing hands of Almighty God  

be upon him. 
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Paros (P) - Ms Azizian, we’ve first met 25 years ago when you 
were very young. Can you present yourself to our readers? 

Ms Azizian (TA)- I was born in Moscow, Russia. I reside in 
Auckland, New Zealand. My family and I moved here in 1991.  
I’m a freelance documentary photographer, digital content 
producer and writer focusing on projects which feature migrant 
and refugee communities. I am especially interested in stories of 
cultural identity. 
 

P - How did you end up in New Zealand? Have you been 

influenced by Prof Azizian? If yes, in what ways? 

TA - We moved to New Zealand due to my father’s - Dr Rouben 
Azizian’s - posting with the Embassy of Russian Federation in 
Wellington. My Mum, Irina, my sister Sophia and I relocated to 
Wellington with him. As a family we fell in love with this 
beautiful country and used every opportunity to explore a place 

that was to be our new home for the next couple of years. In 1993 my father was offered a position in academia at 
Auckland University, which he accepted. This meant we were to remain in New Zealand - a new chapter in our family 
life began.  
 

P - You are a photographer and a writer. Tell about your profession. 

 TA - After finishing school I’ve gained a Double Diploma in Tourism/Marketing from Auckland University of 
Technology and worked in the tourism industry for a number of years. However, my appreciation for the arts and 
interest in innovative storytelling eventually drew me to the creative fields of photography, editing and scriptwriting. 
This led to a career change and re-education at South Seas Film and Television school. I am especially focused on 
documentary making and documentary photography. Central to my work is building trust and respect between myself 
and the immersive worlds I am a guest of. This gives me access to communities and people and lets me capture them 
in a natural and authentic way. I have been working with local immigrant groups in Auckland, as well as overseas 
communities. 

I have worked for Māori TV 
as a behind the scenes 
photographer / digital content 
maker. I have also captured 
other cultures internationally 
and domestically. These 
include photographing a 
Bedouin school in the West 
Bank under the threat of 
demolition, documenting 
New Zealand heart surgeon 
and his team working to save 
children’s lives in Jerusalem, 
migrant and refugee women-run sewing school in Auckland and local Armenian 
community celebrations and events. Pictures of the Bedouin school and the Armenian 

community have had exhibitions in Auckland and Palmerston North in NZ. 
 

P - Can I call you an archiver? What do you do in that respect professionally? 

TA - I am a documentary maker - a curious observer. My photographs capture a community, an event and a moment 
in time that will eventually become an archive. 

INTERVIEW WITH MS TAMARA AZIZIAN 
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P - What material do you have in hand and what are your plans as far as Armenian archives in NZ are 

concerned? 

TA - Over the last five years, I've had the privilege of following and documenting the extraordinary efforts of the 
Armenian community of Auckland go to retain their language and culture. I see it as a collaborative process. I’ve been 
welcomed into homes and I feel a strong sense of support from everyone, which is very special and I am eternally 
grateful for this. I have a body of work that spans years and has since evolved into a long term documentary project.   

 

 

 

 

 

TA - I have a great deal of respect and admiration for our Armenian community in NZ. It’s not a large community but 
it’s without a doubt the most resilient group of people I’ve met. There’s will and dedication here to preserve the 
culture, language and religion and to support each other unconditionally. There have been challenges throughout the 
years of keeping the community going and especially in engaging its younger members. However, lately the 
gatherings have included activities that encourage the youth to attend, and they do and have a great time. This makes 
me optimistic about the future. 

 

P - Thank you Ms Azizian for this very 

interesting interview. Finally, what’s your 
message to Paros readers? 

TA - My message to Paros readers is thank you 
for your ongoing support of our local and wider 
communities. Support and guidance enable us to 
grow and to keep moving forward as a resilient 
culture and people. 
 

Interview conducted by Nishan Basmajian 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

To view more of Tamara’s photos visit: 
 

Website: www.tamaraazizian.com  Instagram: @tamara_azizian 
 

P - What are your thoughts about the Armenian 

community in NZ?  

http://www.tamaraazizian.com/
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  AUGUST 10 IS CENSUS NIGHT 
ՕԳՈՍՏՈՍ 10 ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԵՐԵԿՈՅ 

The Census is conducted every five years and is 
compulsory. It provides a comprehensive picture 
of Australians, at all levels of government areas. 
Information collected through the Census will be 
used to develop policies, plan and run public 
services and allocate funding.  
 
To ensure that the ABS accurately records the 
number of Australians with Armenian heritage, we 
recommend the following responses as Australian-
Armenians in the Cultural Background questions 
if that is your true position. 
 
The objective of these questions is to identify and 
gain a better understanding of cultural groups 
which is essential for planning and effective 
delivery of services to our community. 
 

Մարդահամարը կը կատարուի հինգ տարին անգամ մը եւ անոր 
մասնակցիլը պարտադիր է: Մարդահամարը, կառավարական 
բոլոր կառոյցներուն համար, ընդհանուր եւ համապարփակ 
պատկերը կը ներկայացնէ Աւստրալիոյ բնակչութեան: 
Մարդահամարի արդիւնքներուն վրայ հիմնուելով կը մշակուին 
ռազմավարութիւն, մարտավարութիւն, եւ ըստ այնմ՝ 
ծրագիրներու եւ հանրային ծառայութեանց համար կը 
կատարուի պետական ֆինանսաւորում: 
 
Վստահ ըլլալու համար որ Աւստրալական Վիճակագրութեան 
Պիւրոն (ABS) ճշգրիտ ձեւով կ'արձանագրէ Հայ ծագում ունեցաղ 
Աւստրալացիներու թիւը, կը քաջալերենք Աւստրալիոյ 
Հայութիւնը որ վարի օրինակին հետեւելով պատասխանէ 
Cultural Background բաժնի հարցումներուն: 
 
Այս հարցումներուն նպատակն է հաստատել ինքնութիւնը 
մշակութային խումբերուն եւ աւելի լաւ տեղեկանալ անոնց 
մասին: Այս խիստ կարեւոր է ծրագրելու, ինչպէս նաեւ մեր 
համայնքին մատուցելու արդիւնաւէտ ծառայութիւններ: 

 

HOW & WHY TO IDENTIFY YOURSELF AS AN AUSTRALIAN ARMENIAN 

ԻՆՉՊԷ՞Ս ԵՒ ԻՆՉՈ՞Ւ ՁԵՐ ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆԸ ՊէՏՔ Է ՀԱՍՏԱՏԵԼ  
ՈՐՊԷՍ ԱՒՍՏՐԱԼԱՑԻ ՀԱՅԵՐ 

 

 

   20.  Do YOU use a language other than English at home? 

                Yes, other 

(please specify)  

 

A R M E I N A N 

 

   22. What is YOUR ancestry? Provide up to two ancestries only. 

               Other ancestry 1  
 

 

 

A R M E I N A N 

     

  23. What is YOUR religion? 

       Other 

       (please specify) 

 

A R M E I N A N 

C H U R H C   
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Thank You to  
Dr  & Mrs Artin & Maro Jebejian 
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To become a Friend of the Diocese  
or discuss sponsorship please contact  
Mrs Laura Artinian on 0409049304 
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