
 

 - 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ 
 
Դշ., 3 Նոյեմբեր – Սրբազան Հայրը՝ Բարձրա-

շնորհ Տէր Հայկազուն Արք. Նաճարեան, Վերա-

պատուելիներ՝ Յակոբ Սարգիսեան եւ Գրիգոր 
Եումուշաքեան, Գերյարգելի Հայր Բարսեղ ԾՎ 
Սուսանեան, Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ 
Համբարձումեան եւ Թեմականի Փոխատենա-

պետ Պրն Ստեփան Գրգեաշարեան, ինչպէս 
նաեւ Պրն Աւետիս Տէր Պետրոսեան, ճաշի 
հիւրերը եղան Թեմական Խորհուրդի ատենա-

պետ Պարոն Սարգիս Տէր Պետրոսեանին:  
Քրիստոնէական եղբայրական սիրով տոգոր-

ուած, հոգեւոր հայրերը քննարկեցին գաղու-թային եւ ազգային զանազան հարցեր: Հոգեւոր հայրերու այս 
հաւաքը աւելի եւս սերտացուց արդէն իսկ գոյութիւն ունեցող մօտիկ յարաբերութիւնը մեր 
յարանուանութեանց հոգեւոր հայրերուն միջեւ: Յանուն հիւրերուն, Սրբազան հայրը իր 
շնորհակալութիւնը յայտնեց Պարոն Սարգիս Տէր Պետրոսեանին այս գեղեցիկ առիթին ստեղծման 
համար:  
 

Կիր., 7 Նոյեմբեր – Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ, Արժ 
Տէր Պարթեւ Աւագ Քահանայ Գարագաշեան՝ Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ, իսկ Տէր Խաչեր Քահանայ 
Յարութիւնեան՝ Մելպուրնի Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ  պատարագեցին եւ քարոզեցին: 

Յընթացս Պատարագին, երեք եկեղեցիներուն 
մէջ կատարուեցաւ Հայրապետական Մաղթանք, 
տրուած ըլլալով որ օրը կը զուգադիպէր ՆՍՕՏՏ 
Գարեգին Բ. Կաթողիկոսի գահակալութեան 
22րդ տարեդարձին: Օրը նաեւ կը զուգադիպէր 
Հայկազուն Սրբազանի եպիսկոպոսական ձեռ-

նադրութեան տասնամեակին: Սուրբ Յարութիւն 
Եկեղեցւոյ մէջ, Սրբազան Հայրը կատարեց 
Մաղթանքը, որմէ ետք, իր Եպիսկոպոսական 
Ձեռնադրութեան տասնամեակին առթիւ Տէր եւ 
Տիկին Ժագ եւ Ռիթա Ներսէսեաններու կողմէ 
նուիրուած եպիսկոպոսական զգեստները օրհ-

նեց: Սրբազանը օրհնեց նաեւ բարերար ամոլը, 
որոնք յատուկ գուրգուրանք կը ցուցաբերեն 
Սիտնիի երկու եկեղեցիներուն եւ Առաջնոր-

դարանին:    Արժ.  Տէր   Նորայր   Աւագ   քահանայ   Բաթանեան   խօսք  առնելով   շնորհաւորեց 
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Սրբազան Հօր եպիսկոպոսական ձեռնադրութեան 
տասնամեակը, վեր առաւ անոր արժանիքները եւ 
տարած գործը, մանաւանդ Առաջնորդարանի շինա-

րարութեան մտայղացումը եւ եկեղեցական մարմին-

ներու աջակցութեամբ անոր կառուցումը: Տէր Հայրը 
հաստատեց որ Առաջնորդարանը դարձաւ ժամա-

դրավայր Հայ համայնքի զաւակներուն, հայկական 
կազմակերպութիւններուն եւ ոչ Հայ եկեղեցական 
Հայրերու: Սրբազան Հայրը իր երախտագիտութիւնը 
յայտնեց եկեղեցական դասուն եւ վերանորոգեց իր 
ուխտը ծառայելու Աւստրալիոյ եւ Նոր Զելանտայի Հայ 
համայնքին իր բոլոր միջոցներով եւ կարողութեամբ: 

 

Բշ., 8 Նոյեմբեր - Ընկերակցութեամբ Ատենապետ Սարգիս Տէր Պետրոսեանի եւ Փոխատենապետ 
Ստեփան Գրգեաշարեանի, Սրբազան Հայրը պաշտօնական 
այցելութիւն տուաւ Նիւ Սաութ Ուէյլզի Բազմամշակոյթի 
նորանշանակ նախարարուհի Տիկին Նաթալի Ուորտին: 
Նախարարուհին, որուն կ'ընկերանար խորհրդատու Պրն 
Ճորճ Մանկոս, կէս ժամ սիրալիր ընդունեց պատուիրա-

կութիւնը: Սրբազան Հայրը, յանուն Թեմական Խորհուրդին իր 
շնորհաւորանքին կողքին իր շնորհակալութիւնը յայտնեց 
նախարարուհիին նահանգին ի նպաստ անոր կատարած 
աշխատանքին համար: Իր կարգին, Պրն Ստեփան Գրգեա-

շարեան շնորհակալութիւն յայտնեց նախարարուհիին Հայ 
Համայնքի Բարեկեցութեան Կեդրոնին ի նպաստ նախարա-

րութեան շնորհած նպաստին համար: Ան բացատրութիւն 
տուաւ նախարարուհիին ՀՀԲԿի գործունէութեան ընդլայն-

ման, յատկապէս վերջին ամիսներուն, Արեւմտեան Սիտնիի 
մէջ անոր ծաւալած աշխատանքներուն մասին: 
Նախարարուհին քաջալերեց համայնքային ծառայութեան 
ծիրին մէջ տարուած գործունէութիւնը,  նշեց որ իր նախարա-

րութիւնը զօրաւիգ է, բանիւ եւ գործով, բազմամշակոյթի 
առնչուող Առաջնորդարանի տարած եւ տանելիք գործու-

նէութեան: 
Սրբազան հօր բարեմաղթանքով եւ օրհնութեամբ պատուիրակութիւնը հրաժեշտ առաւ նախարարուհի 
Ուորտէն:    
 

Գշ., 9 Նոյեմբեր – Ընդառաջելով Jewish Board of Deputies-ի հրաւէրին, Սրբա-

զան հայրը առցանց  մասնակցեցաւ հրէական ողջակէզի եւ ցեղասպանու-

թեան սկիզբը նկատուող Kristallnacht-ի կամ «փշրուած ապակիներու 
գիշեր»ի ոգեկոչման, որ տեղի կ'ունենայ ամէն տարի: 1938-ի Նոյեմբեր 9-

10ին Նացիները կրակի տուին եւ քանդեցին աւելի քան 200 Սինակոկներ, 
7000-է աւելի հրէական գործատեղիներ եւ ձերբակալեցին 30000 Հրեաներ Գերմանիոյ եւ Աւստրիոյ մէջ: 
Այս ոգեկոչումը համազօր է հայկական Ապրիլ 24-ին, որուն անպատժելիութեան որպէս արդիւնք եւ 
ընդօրինակելով Թուրք պետութեան կողմէ գործադրուած ծրագիրը՝ Հիթլէր գործադրեց իր ճիւաղային 
ծրագիրը Հրէաներուն դէմ: 
Օրուան դասախօսն էր Պրն Էտի Ճոքու (Eddie Joku) որ Ողջակէզի վերապրող մըն է եւ վկայ՝ 
Քրիսթալնախթի: 
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Կիր., 14 Նոյեմբեր – Յընթացս Պատարագի Սրբազան 
հայրը օրհնեց եւ օծեց երեք գեղազարդ պատկերներ 
գեղանկարուած Օրդ Մելինէ Տէր Աբրահամեանի կողմէ 
մեկենասութեամբ՝ Տէր եւ Տիկին Ժագ եւ Ռիթա 
Ներսէսեանի: Նկարները, իւրաքանչիւրը 57սմ x 300սմ 
պիտի զետեղուին վերնատան առջեւ պատին վրայ եւ 
հեռուէն ընթեռնելի պիտի ըլլան: Այնտեղ արձանա-

գրուած է հետեւեալը՝ «ՇՆՈՐՀՔ ՏԵԱՌՆ ՄԵՐ 
ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԵՒ ՍԷՐՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԵՒ 
ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՀՈԳՒՈՅՆ ՍՐԲՈՅ ԸՆԴ ՁԵԶ 
ԱՄԵՆԵՍԻՆ» Բ. Կորնթ. ԺԳ:13: Իւղաներկ կտաւները 
քաշուած են փայտի վրայ եւ 9 մեթրի վրայ կը կազմեն 
մէկ ամբողջութիւն:  Սրբազան Հայրը շնորհակալու-

թիւն յայտնեց նուիրատուներուն եւ գեղանկարչու-

հիին ինչպէս նաեւ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբար-

ձումեանին, որուն մտայղացումն էր այս: Սրբազան 
Հայրը նաեւ շնորհաւորեց Տէր Աւետիսը իր 
քահանայական ձեռնադրութեան 13րդ ամեակին 
առթիւ, որոնցմէ 11-ը անցուց Սուրբ Յարութիւն 
Եկեղեցւոյ ծառայելով: Օրուան պատարագիչն ու 
քարոզիչն էր Արժ Տէր Նորայր Աւագ Քահանայ 
Բաթանեան:  
Փարոսի խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ Սուրբ 
Յարութիւն Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ Տէր Աւետիս 
Համբարձումեանը իր մտայղացումին ինչպէս նաեւ 
քահանայական ձեռնադրութեան 13րդ տարեդարձին 
առիթով: Նաեւ կը շնորհաւորէ Ս. Յարութիւն 

եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդը, նկարչուհի Օրդ Տէր Աբրահամեանը եւ մեկենասները՝ Տէր եւ Տիկին Ժագ 
եւ Ռիթա Ներսէսեանը այս գեղեցիկ, ճաշակաւոր իւղանկարին համար: Դեկտեմբերի Փարոսին մէջ լոյս 
կը տեսնէ մեր հարցազրոյցը նկարչուհի Տէր Աբրահամեանին հետ:  
 

Բշ., 15 Նոյեմբեր – Ինչպէս վերը նշեցինք, Նոյեմբերին լրացաւ Բարձր. Տէր Հայկազուն Արք. Նաճարեանի 
եպիսկոպոսական ծեռնադրութեան տասնամեակը:  Յունուար 2022-ին, Սրբազան հայրը պիտի տօնէ իր 
եօթանասուներորդ տարեդարձը: Թեմական Խորհուրդը, իր 26 Հոկտեմբերի ժողովին, որոշեց այս 
յոբելենական ամեակները տօնել յատուկ շուքով: Առ այդ նշանակեց յանձնախումբ մը յանձինս՝ Արժ Տէր 
Աւետիս քահանայ Համբարձումեանի, Տիկնայք՝ Լօրա Արթինեանի, Թալին Մարգարեանի, Նորա 
Պասթաճեանի, Մարալ Սիմոնեանի, Լալա Կարապետեանի, Արփի Մուրատեանի, Օրիորդ Ռոպերթա 
Հօսիկեանի եւ Տիար Նշան Պասմաճեանի: Յանձնախումբը իր առաջին առցանց ժողովը գումարեց եւ 
առաւ հմնական որոշումներ ի վաւերացում Թեմական Խորհուրդի եւ ի գործադրութիւն: Փարոսի 
խմբագրութիւնը յաջողութիւն կը մաղթէ յանձնախումբին, որ անտարակոյս բարձր մակարդակով պիտի 
կազմակերպէ յոբելենական այս կարեւոր միջոցառումը: 
 

Գշ., 16 Նոյեմբեր – Մեծարանքի եւ բարի երթի օր էր Հայ Բարեկեցութեան Կեդրոնին մէջ: Քսանէ աւելի 
տարիներու ծառայութենէ ետք Տիկին Ռիմա Չէյթըր, իր ամուսնոյն Ռոստոմին աւելի լաւ խնամք տալու 
պատճառով կը հրաժարէր ՀՀԲԿ-էն, ուր ծառայած էր հոգ տանելով մտագարութեամբ տառապողներու 
(dementia), մեծահասակներու տուներ այցելելով անոնց տան մէջ խնամք տալու, ինչպէս նաեւ Կեդրոնին 
մէջ իրմէ պահանջուած որեւէ աշխատանք կատարելու համար: Իսկ ամենէն կարեւորը՝ այս բոլորը ըրած  
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էր անտրտունջ, ժպիտը դէմքին ու քրիստոնէական հաւատքով: 32 
մեծահասակներու կողքին ողջերթի ճաշին ներկայ էին Սրբազան 
հայրը, Տէր Աւետիս քահանան, ՀՀԲԿ-ի ատենապետուհի Տիկին 
Հերմինէ Փարթամեանը, վարչական անդամներ՝ Տիկնայք Զեփիւռ 
Մուրատեան, Լիւսի Արոյեան, Անի Քիւրիւմլեան, նախկին գործերը 
համադրող Տիկին Ազնիւ Իսկէնտէրեան եւ զինք փոխարինող 
Երէցկին Յասմիկ Համբարձումեան: Հանդիսավարութիւնը կատարեց 
բոլորին սիրելի Տիկին Մարինա Աւագեան-Չափրազեանը: Ուրախ 
մթնոլորտի մէջ իրենց սրտի խօսքերը արտասանեցին Տիկին 
Փարթամեան, Տիկին Իսկէնտէրեան, Տիկին Չափրազեան: Սրբազան 
Հայրը Տիկին Ռիմային յանձնեց ՀՀԲԿ-ի յիշատակի նուէրը եւ 
գովասանքի խօսքերով վեր առաւ Տիկին Ռիմայի քրիստոնէավայել 
ծառայութիւնը: 
Փարոսի խմբագրութիւնը առողջութիւն կը մաղթէ Տիկին Ռիմային եւ 
շնորհակալութիւն իր օրինակելի ծառայութեանց համար իսկ 
ամուսնոյն՝ Պրն Ռոստոմին կը մաղթէ արագ ապաքինում: 

 

Գշ., 16 եւ Դշ., 17 եւ 24 Նոյեմբեր – Սրբազան Հայրը, ընկերակցութեամբ Տէր Աւետիս Քահանայ հօր եւ 
ատենապետ Սարգիս Տէր Պետրոսեանի, Առաջնորդարանին մէջ ընդունեց պաշտօնական այցելութիւնը 
Ուիլուպիի քաղաքապետի պաշտօնին թեկնածու Տիարք Անճելօ Ռոզոսի եւ Քրէյկ Քամպէլի: 
Թեկնածուները բարձր գնահատեցին Հայ համայն-

քին խաղացած դերը Ուիլուպի քաղաքի զարգացման 
մէջ եւ Առաջնորդարան-Քաղաքապետութիւն գոյու-

թիւն ունեցող սիրալիր յարաբերութեանց մասին: 
Սրբազան հայրը իր կարգին դրուատանքով խօսե-

ցաւ սիրալիր յարաբերութեանց մասին յատկապէս 
շրջանաւարտ քաղաքապետուհի Տիկին Կէյլ Ճայլզ 
Կիտնիի հետ: Սրբազանը նաեւ որոշ առաջարկներ 
թեկնածուներուն ի նպաստ Հայ համայնքին: 
Նոյեմբեր 24ին Առաջնորդարանին մէջ սիրալիր 
ընդունելութիւն եղաւ նաեւ քաղաքապետութեան 
երրորդ թեկնածու Տիկին Թանիա Թէյլըրին: 

Ուրախութիւնն ունինք յայտնելու որ Հայ համայնքի հարազատ զաւակ, Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ 
ծխական խորհուրդի, Կալուածոցի վարչութեան անդամ, հայկական բոլոր շրջանակներուն օգտակար 
դարձած եւ դարձող, Մերձաւոր Արեւելքէն գաղթողներու զօրակցութեան մէջ հսկայ ներդրում ունեցող 
Պրն Սարգիս Մուրատեան կը ներկայանայ որպէս Ուիլուպիի քաղաքապետութեան անկախ թեկնածու 
անդամ : Փարոսի խմբագրութիւնը ի սրտէ յաջողութիւն կը մաղթէ Պարոն Մուրատեանին Դեկտեմբերին 
կայանալիք ընտրութեանց: 
 

Եշ., 18 Նոյեմբեր – Թեմական խորհուրդի անդամներ, Տիարք՝ Սարգիս Տէր Պետրոսեան, Ստեփան 
Գտգեաշարեան ներկայ եղան Րայտի քաղաքապետարանի անդամ Պրն Սարգիս Ետէլեանի ընտրական 
դրամահաւաքի ընթրիքին՝ Birkenhead Café-ի մէջ: Պարոն Ետէլեան երկար տարիներու քաղաքա-

պետարանի անդամ է ընտրուած Աւստրալիոյ Ազատական Կուսակցութեան ներկայացուցչական 
ցանկէն: Ան իր եւ իր գործընկերներու ջանքերով իր օգտակարութիւնը բերած է ոչ միայն աւստրալահայ 
համայնքային այլ նաեւ ազգային ծրագիրներուն, նոյնիսկ հայրենիքի եւ Արցախի չափանիշերով: Ան իր 
թեկնածութիւնը վերստին դրած է նոյն պաշտօնին համար: 
Փարոսի խմբագրութիւնը յաջողութիւն կը մաղթէ Պրն Ետէլեանին Դեկտեմբերին տեղի ունենալիք 
ընտրութիւններուն: 
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Բշ., 22 եւ Ուրբ., 26 Նոյեմբեր – Սրբազան հայրը նախագահեց Բարեկեցութեան Կեդրոնի 
հերթական ժողովներուն, ուր քննարկուեցան յատկապէս Արեւմտեան Սիտնիի մէջ 
բարեկեցութեան ծրագիրներու յառաջխաղացքը եւ ապագայի ծրագիրները: Ուրախ ենք 
յայտնելու որպէս արդիւնք յարատեւ եւ ծրագրուած աշխատանքի՝ ՀՀԲԿ-ի գործու-

նէութիւնը ամիսէ ամիս կ'աճի եւ կ'ուռճանայ: Պարզապէս շնորհաւորելի: 
 

Գշ., 23 Նոյեմբեր – Սրբազան հայրը նախագահեց Թեմական հերթական ժողովին, որ տեղի ունեցաւ դէմ 
առ դէմ եւ առցանց: Ժողովը լսեց Սրբազան հօր ամսական գործունէութեան զեկոյցը եւ գնահատանք 
արձանագրեց տարած աշխատանքին, մանաւանդ իր արձանագրած քսանէ աւելի փոտքասթերուն, 
որոնք այժմէական նիւթերու մասին էին, օգտակար՝ Քովիտի պատճառով ինքնամեկուսացած 
հայորդուոց եւ յատկապէս՝ երիտասարդներուն: Ժողովը նաեւ մտիկ ըրաւ երեք ծուխերու 
ներկայացուցիչներուն ամսական գործունէութեան զեկոյցը: Քննարկուեցան ռազմավարական հարցեր եւ 
առնուեցան որոշումներ: Քննարկուեցան նաեւ Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ առժամեայ հոգեւոր 
հովիւի տնօրինման հարցերը ինչպէս նաեւ յառաջիկայ Մայիսին թեմական պատգամաւորական ժողովի 
գումարման մանրամասնութիւններ: 
 

Դշ., 24 Նոյեմբեր – 2021-ի առցանց լսարանական 
դասախօսութեանց շարքին վերջինը տեղի ունեցաւ 
երեկոյեան ժամը 7-ին նախագահութեամբ Սրբազան 
հօր: Դասախօսն էր NSW Ecumenical Councilի նախկին 
նախագահ, Հայ համայնքին մօտիկ բարեկամ, Անկլի-

քան հոգեւորական Դոկտ. Րէյ Ուիլիըմսըն քահանան: 
Դասախօսը եղած է գործակիցը հոգելոյս Աղան Սրբա-

զանին: Հանդիսավարուհին էր Տիկին Լենա Նազա-

րեան, որ բծախնդրութեամբ եւ ձեռներէցութեամբ, 
ամենայն ինքնավստահութեամբ վարեց ձեռնարկը: 
Դասախօսութեան նիւթն էր ԷՔԻՒՄԷՆԻԶՄԸ ԵՒ ԱՆՈՐ 
ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԱՅՍՕՐ: Տիկին Նազարեան նաեւ 
յայտարարեց թէ Դեկտեմբերին եւ Յունուար 22-ին լսա-

րանական ձեռնարկ տեղի պիտի չունենար արձակուրդներուն պատճառով եւ թէ յաջորդ երկու 
ձեռնարկները նուիրուած էին Հայ Հոգեւոր Երաժշտութեան, 23 Փետրուար եւ 30 Մարտ 2022, նիւթը 
պիտի ներկայացնէր Նիւ Ճըրզիէն Հայր Մամիկոն Քիլէճեան:  
Հանդիսութեան առցանց մասնակցեցան 36 ակնդիրներ, որոնց կարգին Քրիստոնեայ եւ ոչ Քրիստոնեայ 
հոգեւորականներ, աստուածաբաններ եւ Multicultural NSW-ի ներկայացուցիչներ:  
Սրբազան հօր Տէրունական Աղօթքէն ետք Դոկտ Ուիլիըմսըն անցաւ իր նիւթին: Փորձառու էքիւմէնիսթը, 
լաւագոյնս նկարագրեց Էքիւմէնիզմը, յունարէն oikoumene բառէն անոր ծագումը  եւ ըսաւ թէ ան կը 
հակադրուի ամէն բանի որ կը տանի եկեղեցիներու բաժանման, որովհետեւ բաժանումը ձախողութեան 
կը տանի Աստուծոյ նպատակը, որն է Եկեղեցւոյ միացումն ու ամբողջութիւնը: Այսօրուան 
բացատրութեամբ, Էքիւմէնիզմը կը նկատուի եկեղեցիներու եւ Քրիստոնեաներու շարժում մը, որուն 
նպատակն է եկեղեցւոյ բացայայտ միացումը: Ան կ'առնչուի եկեղեցական կեանքին, որ իր մէջ կը ներառէ 
պաշտամունք, առաքելութիւն, ծառայութիւն եւ հոգեկան վերանորոգում: 
Բաւական հոլովոյթներէ անցնելէ ետք, այսօր արդի էքիւմէնիք շարժումը կը հաւատայ որ Աստուծոյ 
Անդրադառնալով Էքիւմէնիք Շարժումի պատմութեան, դասախօսը էքիւմէնիզմի սկիզբը նկատեց 1910 
թուականին Էտինպրայի մէջ տեղի ունեցած Աւետարանչական Միջազգային Համագումարը(International 
Missionary Conference) : «Հետեւաբար՝ Էքիւմէնիզմը առաքելութիւն է (mission)» ըսաւ Ուիլիըմսըն: 
առաքելութիւնը այս աշխարհին մէջ իրերհասկացողութիւն եւ միութիւն է, որուն մէջ դերակատար է 
Եկեղեցին, իսկ բաժանումը՝ մերժումն է Քրիստոնեաներու Ի Քրիստոս միացման, ուստի՝ խոչնդոտ է 
Աստուծոյ առաքելութեան: 
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Շարունակելով պատմական մասը, դասախօսը տեղեկա-

ցուց որ 1927-ին, Լօզանի մէջ,  գումարուեցաւ առաջին 
Հաւատք եւ Կարգ Համագումարը (Faith and Order Confe-

rence): Համագումարը Քրիստոնէական միութեան մասին 
համաձայնութիւն գոյանալուն համար կարեւորեց մկրտու-

թիւնը, հաղորդութիւնը, հոգեւոր կեանքը եւ Եկեղեցւոյ բնու-

թեան ըմբռնումը: Լօզանի այս համագումարը ճշդեց էքիւ-

մէնիք շարժումին աստուածաբանական օրակարգը, որուն 
կը հետեւինք մինչեւ մեր օրերը: 
1948-ին հիմնուեցաւ Եկեղեցիներու Համաշխարհային 
Խորհուրդը – ԵՀԽ - (World Council of Churches - WCC) 147 

անդամ եկեղեցիներով: Այսօր թիւը կը հասնի 349-ի: Հայ 
Առաքելական եկեղեցին անդամագրուեցաւ 1962-ին:    
ԵՀԽն գործնական առումով զօրաւոր յարաբերութիւն ունի Կաթոլիկ եկեղեցւոյ հետ: Այս 
յարաբերութիւնը շատ աւելի զօրացաւ 1965-ին երբ գումարուեցաւ Վատիկանի երկրորդ համաժողովը եւ 
հրապարակեց որոշում Էքիւմէնիզմի մասին: Հսկայ փոփոխութիւն տեղի ունեցած էր: Կաթոլիկ եկեղեցին 
պաշտօնապէս կ'որոշէր զանազան մարզերու մէջ գործակցիլ շարժումին: Հակառակ անոր որ բնաւ 
անդամ չդարձաւ ԵՀԽ-ին սակայն Կաթոլիկ եկեղեցին մաս կը կազմէ անոր Հաւատք եւ Կարգ (1968) (Faith 
and Order Commission) եւ Համաշխարհային Առաքելութիւն եւ Աւետարանում (Commission on World 
Mission and Evangelism (2005) յանձնաժողովներուն: 
1991-ին Քանպերայի մէջ գումարուեցաւ ԵՀԽի եօթներորդ ընդհանուր ժողովը, որ վերանորոգուած 
խանդավառութիւն բերաւ էքիւմէնիք ջանասիրութեան: Ստեղծուեցաւ Աւստրալիոյ Եկեղեցիներու 
Ազգային Խորհուրդը (National Council of Churches) եւ որուն առաջին նախագահը ընտրուեցաւ Աղան 
Արքեպիսկոպոս Պալիօզեանը:   
Այժմ, 20րդ դարու էքիւմէնիք շարժումին որպէս արդիւնք, կրնանք ըսել որ Արեւմտեան եկեղեցիներու 
միջեւ եղած բեւեռացումները անցեալի՛ն կը պատկանին: Դժբախտաբար 21րդ դարուն յաւելեալ 
յառաջխաղացք չեղաւ: Միեւնոյն ատեն, արեւմտեան եսակեդրոն մշակոյթը առիթ հանդիսացաւ 
անհատներու հիմնելու իրենց եկեղեցիները: Այսպիսով Քրիստոսի Մէկ Մարմին հասկացողութիւնը 
աւելի կտրատուեցաւ: 
Միութիւնը, շարունակեց Դոկտ Ուիլիըմսըն, գործնականութեան ծառայելու համար չէ: Էքիւմէնիզմը 
յաւելուած մը չէ, այսինքն գեղեցիկ բան մը բայց ոչ անհրաժեշտ Եկեղեցւոյ առաքելութեան համար, բան 
մը որուն քիչ մը ուշադրութիւն կը դարձնենք երբ աւելորդ ժամանակ ունինք: Ո՛չ: Էքիւմէնիզմը Եկեղեցւոյ 
բնութեան մաս կը կազմէ, անոր էութիւնն իսկ է: 
20րդ դարուն կազմուեցան միացեալ եկեղեցիներ: Անոնցմէ մին է Աւստրալիոյ Եունայթինկ Չըրչ-ը (Uniting 
Church of Australia): Շատեր յուսացին որ այս միացումները կը շարունակուին, սակայն այդպէս չեղաւ, 
հետեւաբար մարդիկ սկսան ակնյայտ հանգամանքներ փնտռել իրարու եկեղեցիներուն մէջ եւ նկատել 
նշանները Քրիստոսի մէկ, սուրբ, կաթողիկէ եւ առաքելական Եկեղեցւոյ:  Ինչպէս Վատիկանի ժողովի 
հրամանագիրը կ'ըսէ. « Մինչ միութիւն կը պահպանուի անհրաժեշտ հանգամանքներուն, թող 
իւրաքանչիւր եկեղեցի պահէ իր յատուկ ազատութիւնը հոգեւոր կեանքի եւ կարգապահութեան, 
ծիսակատարութեան եւ նոյնիսկ աստուածաբանական իրականութիւնները կատարելագործելուն մէջ»: 

Եզրակացնելով, Դոկտ Ուիլիըմսըն ըսաւ որ Էքիւմէնիզմը կ'առաջնորդէ Եկեղեցին կերպարանա-

փոխուած կեանքի ձեւի: Իսկ այդպիսի կերպարանափոխութիւն բացայայտուած է 1964ի Վատիկան 2ի 
հրամանագրին մէջ, ուր կ'ըսուի. «Էքիւմէնիզմ բառը իր արժէքը չունենար եթէ տեղի չունենայ սրտի 
փոփոխութիւն: Այս վերաբերումին նոր ըմբռնումով, անձնուրացութեամբ եւ անսահմանափակ սիրով է որ 
միութեան ցանկութիւնը կ'աւելնայ եւ կը հասուննայ»:    
Աւարտին, տասնեակ մը հարցեր տրուեցան, որոնցմէ մի քանին բաւական բարդ, որոնց Դոկտ. 
Ուիլիըմսըն հնարաւորինս պատասխանեց:   
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Նախքան փակման աղօթք, Սրբազան հայրը ելոյթ ունեցաւ 
իր եզրափակիչ հետեւեալ խորախորհուրդ խօսքով. «Նախ 
շնորհակալութիւն Դոկտ. Ուիլիըմսընին այս դժուար 
նիւթին յաջող ներկայացման համար: Էքիւմէնիզմը 
հարիւրէ աւելի տարիներու ընթացքին բազում հանգրուան-

ներէ անցաւ եւ դիմագրաւեց դժուարին մարտահրաւէրներ: 
Էքիւմէնիզմը շատ հարազատ է Հայ եկեղեցւոյ համար: Դուք 
նշեցիք թէ 400 տարի տեւեց Բողոքական եւ Կաթոլիկ 
եկեղեցիներու համար հասկնալ թէ ինչն էր զիրենք բաժ-

նողը եւ թէ ինչպէս կարելի էր զիրար հասկնալ եւ լուծել 
իրենց հարցերը: Մենք որպէս Հայ ազգ աւելի ետեւ 
կ'երթանք՝ մինչեւ Քաղկեդոն (451 թուական) բայց մանա-

ւանդ 520 թուական, երբ Բիւզանդիոնի Յուստինիանոս 
կայսրը սկսաւ հալածել բոլոր անոնք, որոնք քաղկեդոնա-

կանութիւնը չէին ընդունիր: Երբ որպէս եկեղեցի բազում անգամ փորձեցինք երկխօսութիւն ստեղծել՝ 
միշտ ստացանք նոյն պատասխանը. «եկէք ընդունեցէք բիւզանդական եկեղեցւոյ դաւանանքը եւ 
գերակայութիւնը եւ կը դառնանք մէկ եկեղեցի»: Նմանօրինակ փորձառութիւն ունեցանք Կաթոլիկ 
եկեղեցւոյ հետ, մանաւանդ Խաչակիրներու ժամանակ: Սկզբնական շրջանին իրերհասկացողութիւն կար 
սակայն աւելի ուշ նոյն դիրքը ճշդուեցաւ մեր եկեղեցւոյ դէմ ինչ որ ըրաւ բիւզանդական եկեղեցին: Դոկտ. 
Ուիլիըմսըն, դուք նաեւ անդրադարձաք աստուածաբանական տարբերութեանց: 1500 տարի առաւ 
մինչեւ որ արեւմտեան եկեղեցիները ըմբռնեցին, թէ Հայ եւ Արեւելեան եկեղեցիներու դիրքը հանդէպ 
Քրիստոսի Քրիստոսաբանութեան ուղղափառ էր եւ կաթողիկէ: Ատկէ ետք դադրեցան մեզ հերեդիկոսներ 
համարելէն: Կը կարծեմ թէ Էքիւմէնիզմի տեսլականը ձեւաւորող մեր հայրերուն համար էքիւմէնիզմը 
տակաւին չէ հասած այնտեղ, ուր իրենք պիտի ուզէին զայն տեսնել: Այսօր աւելի՛ եւս պէտք են 
մարգարէական տեսլականով էքիւմէնիսթներ, որպէսզի կարենան այս շարժումը իր ամբողջական 
նպատակին հասցնել: Այս ալ դժուար է այս օրերուն, որովհետեւ կեանքը այնքան արագ է եւ հարցերը 
այնքան արագ կը զարգանան, ինչպէս, թուելու համար մէկ երկու օրինակ, միասեռականներու 
ամուսնութիւն, հեշտամահութիւն, եւայլն, որոնք հսկայ ճիգ կը պահանջեն եւ կը խլեն Եկեղեցիէն, 
ինչպէս նաեւ երկար ժամանակ: Այս արագ զարգացող հարցերը խոչնդոտ կը հանդիսանան Եկեղեցի 
Հաստատութեան դառնալու այնպիսի հաստատութիւն, որ կարենայ մեզ առաջնորդել այն միութեան, որ 
կը տիրէր Քրիստոսի ժամանակ: Ինչ կը վերաբերի Բազմազանութեան, ան առաւելութիւն կը դառնայ այն 
ատեն, երբ մեր իրարու հետ ունեցած տարբերութիւնները կը հասկնանք եւ մանաւանդ՝ կ'ընդունինք: Ես 
շատ պիտի փափաքէի նաեւ որ արեւմտեան եկեղեցիները նկատի առնէին արեւելեան եկեղեցիներու 
խորհրդաւորութիւնը (միսթիսիզմ), այդպիսով եկեղեցիներու երկու խումբերը (արեւելեան եւ 
արեւմտեան) իրար կ'ամբողջացնեն: Այս դասախօսութիւնը ներշնչման աղբիւր է մեզի համար դրական 
կեցուածք ցուցաբերելու որպէս մէկ եկեղեցի՝  կամուրջներու հաստատման եւ մարտահրաւէրներու 
դիմագրաւման»:      
Փարոսի խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ լսարանական այս երեկոն կազմակերպողները եւ կը մաղթէ որ 
լսարանական հարթակներէ նման անհրաժեշտ նիւթերու արծարծումը նկատի առնուի որպէս 
առաջնահերթութիւն:  
 

Ուրբ., 26 Նոյեմբեր – Շնորհիւ Տէր Աւետիսի եւ Առաջնորդարանի քարտուղարուհի Տիկին Մարիանա 
Պօղոսեանի ջանքերուն, Առաջնորդարանին մէջ զետեղուեցաւ Կաղանդի Ծառը, խորհուրդ ուրախու-

թեան եւ աւետիս՝ Նոր Տարուան ու Սուրբ Ծննդեան տօներուն: Մեր մաղթանքն է որ զարդարուած 
Կաղանդի Ծառը իր բարի պտուղները տայ եւ աշխարհը դուրս գայ իր մեկուսացումէն, երգն ու 
ուրախութիւնը վերադառնան մարդոց կեանքերուն մէջ եւ մարդկութիւնը չմոռնայ իր Աստուածը եւ գործէ 
Անոր փառքին համար, որուն միջոցաւ միայն կրնայ գտնել իր խաղաղութիւնը:   
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Ուրբ., 26 Նոյեմբեր – Ցնծութեան մէջ էր Հայ Համայնքի Բարեկեցու-

թեան Կեդրոնը, ողջերթի հանդիսութիւն պատրաստուած էր ի 
պատիւ Օրիորդ Սօնա Պէրպէրեանին: Կեդրոնի աշխատանքներու 
համադրող Երէցկին Յասմիկ Համբարձումեան հետեւեալ պատգա-

մով նկարագրեց միջոցառումը.  
 «Ողջերթ էր գուրգուրոտ եւ նուիրեալ անձի մը՝ Սօնա Պէրպէր-

եանին: Սօնային մասի՞ն խօսիլ... Հայ համայնքին մէջ ո՞վ չի ճանչ-

նար Սօնան: Ոմանք զինք կը ճանչնան իր հաւատարմութեան 

համար Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամին, ուրիշներ՝ իր 
ծառայութեան համար Հայ եկեղեցւոյ եւ անոր զանազան յանձնա-

խումբերուն, շատեր՝ որպէս թուաբանութեան ուսուցչուհի եւ շատ 
շատեր անոր խրատներուն համար, զոր մեծ սիրով ու խանդա-

վառութեամբ ան կու տայ գուրգուրալու կենսոլորտին մասին, 

պայքարելու համար մթնոլորտի ապականութեան դէմ: Վարձքդ 
կատար Սօնա ՀՀԲԿ-ի խնամակալութեան ծառայելուդ համար բա-

զում տարիներ, որուն համար քեզի շնորհուեցաւ Պատուոյ Անդամի 
պատիւը: Ամենալաւագոյն բարեմաղթութիւն եւ առողջ օրեր»: 

Իրենց սրտի խօսքը արտասանեցին 
Տիկնայք Մարինա Չափրազեան, Զեփիւռ 
Մուրատեան, Հերմինէ Փարթամեան, 
որոնք դրուատանքով անդրադարձան 
Օրդ Սօնայի կեանքին, տարած աշխա-

տանքին ու ծառայութեանց: Սրբազան 
Հայրը իր երախ-տագիտական զգացում-

ներուն հետ մէկտեղ տուաւ իր օրհ-

նութիւնը յոգնիլ չգիտցող Օրդ Սօնային, 
որուն տարած աշխատանքը հիմնական 
դեր խաղացած է եկեղեցական կեանքին 
համարեա բոլոր բնագաւառներուն մէջ 
նոյնիսկ՝ Էքիւմէնիք բնագաւառին մէջ, 
զոր Աղան Սրբազանի կողքին տարած է 
երկար տարիներ: 
Փարոսի խմբագրութիւնը իր կարգին 
շնորհակալութիւն կը յայտնէ Օրդ 
Սօնային իր տարած բեղուն գործունէութեան համար եւ կը մաղթէ որ ան օրինակ ծառայէ բոլորիս՝ 
որպէս հաւատացեալ, ծառայասէր, ընթերցասէր եւ սկզբունքներու տէր ժրաջան հայուհի:  
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Յուլիսի, Օգոստոսի եւ Սեպտեմբերի «Լսարանական 
Երեկոյ» ծրագրին դասախօսն էր Բարձր. Տէր 
Հայկազուն Արք. Նաճարեան: Նիւթ: «Հայ Եկեղեցին Հայ 
Պետականութեան Կողքին»: Դասախօսութեանց 
բովանդակութիւնը հրատարակեցինք Փարոսի վերջին 
երեք թիւերուն մէջ: Ամբողջացնելով իր 
ուսումնասիրութիւնը այս նիւթին մէջ, Խմբագրութիւնս 
Սրբազան Հօրմէ ստացաւ վարը հրատարկուած 
յօդուածը: Խմբագրութիւնս իր շնորհակալութիւնը կը 
յայտնէ Սրբազան Հօր, որ իր ուսումնասիրութեամբ 
պարարտ նիւթ մատակարարեց բոլոր անոնց, որոնք 
հետաքրքրուած են մեր եկեղեցւոյ զօրակցութեան 
պատմութեամբ ի նպաստ Հայ պետականութեան:  

(Խմբ) 
 

5րդ դարէն սկսած Հայ ժողովուրդը իր գիրով եւ գրականութեամբ ստեղծեց ուրոյն դիմագիծ մը,  որուն 
միջոցաւ պահպանեց իր գոյութիւնը՝ ժամանակի հոլովումին ընթացքին։ Քրիստոնէութիւնը բաւարար էր 
Հայ ժողովուրդին պայքարելու օտար կրօններու եւ աւանդութիւններուն դէմ ՝ ըլլլան անոնք Պարսիկ-

Զրադաշտական, Իսլամ Արաբ կամ Թուրք։ Սակայն նոյնը բաւարար չէր Քրիստոնէական կրօնք ունեցող 
Յոյներուն կամ Լատիններուն պարագային։ 
Հայ ժողովուրդը, 4-6 դարերուն, ազդեցութեան տակ էր Արեւմուտքին ինչպէս նաեւ Բիւզանդական 
եկեղեցւոյ, Յունարէնին, բիւզանդական մշակոյթին եւ կառավարման ոճին։ Հայ իշխաններ պաշտօններ 
կը ստանային Բիւզանդական կայսրութեան մէջ՝ Մագիստրոս, Կիւրապաղատ, Վեստ, Սեբաստոս, 
Դուքս, Կատեպան։ Հայ եկեղեցին մօտ էր Բիզանդական եկեղեցիին ի մասնաւորի Կեսարիոյ եւ 
Սեբաստիոյ շրջաններուն մէջ,  ուրկէ Ս․ Գրիգոր Լուսաւորիչ Հայ եկեղեցականներ ընտրած էր իր 
քարոզչական առաքելութիւնը տարածելու ի Հայաստան։ Հայոց Պատարագը Բարսեղ Կեսարացիի գրած 
պատարագին վրայ հիմնուած էր։ Չորրորդ դարու Կապադովկեան հայրեր իրենց գործերով մեծ 
ազդեցութիւն ձգած են Հայ Աստուածաբանութեան վրայ։ Մեսրոպ Մաշթոց 417 թ.ին կը մեկնի Կ.Պոլիս իր 
հետ ունենալով նամակ մը Թէոդոս կայսեր եւ նամակ մըն ալ՝ Ատտիկոս պատրիարքին, որպէսզի 
կայսերական համաձայնութիւն ստանար տարածելու Հայոց այբուբենը յունական բաժնին մէջ, ինչ որ 
նաեւ կը նշանակէր ընդունիլ Ս. Սահակի իրաւասութիւնը Յունական Հայաստանին վրայ։ Պրոկղ Պոլսոյ 
Պատրիարքի, Ակակիոս Մելետինէի եպիսկոպոսի եւ Ս. Սահակի միջեւ փոխանակուած նամակները 
434-ին ցոյց կու տան կրօնական եւ քաղաքական կապերը զորս կը հետապնդէին Հայ եւ Յոյն 
եկեղեցիները։ 471-ին, երբ Գիւտ կաթողիկոս Տիզբոն կը կանչուի Յոյներու հետ իր ունեցած կապերուն 
մասին լուսաբանութիւն տալու համար, կ՛ըսէ թէ ինք հոն ուսանած է եւ հին ընկերներ ունի այնտեղ եւ 
եկեղեցիին սպասներն ալ ստիպուած է այնտեղէն բերել տալ։ Իսկ արդէն Մովսէս Եղիվարդեցի 
Կաթողիկոս շուրջ 590թ կը թելադրէ իր հօտին Քաղկեդոնականներէն  չվերցնել որեւէ գիրք, սրբանկար 
կամ սուրբի մասունք։ Թէեւ Ըստ Ղեւոնդ պատմիչի ( 8-րդ դար)  Աշոտ Բագրատունի  Դարիւնքի  
(Կոգովիտ գաւառ այժմեան Պայազիտ քաղաք) մէջ նոր եկեղեցի մը կը կառուցէ յանուն Ամենափրկչի, երբ  

Հայ Եկեղեցին Հայ Պետականութեան Կողքին 

Համառօտ ակնարկ Բիւզանդական Քաղկեդոնական եւ Հռոմի 
Եկեղեցիներու Հայ Եկեղեցւոյ Հետ Ունեցած Առնչութեան՝ 

Մինչեւ Կիլիկիոյ Հայկական Թագաւորութեան Անկումը 
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իր որդին՝ Սմբատ իշխան, Պոլիս կը գտնուէր: Յուստինիանոս Բ Կայսր 685-695, սիրաշահելու համար 
Աշոտ Բագրատունին, որդւոյն աստիճան կը շնորհէ եւ գեղեցիկ սրբապատկեր մը կ՛ուղարկէ անոր հետ։  
451-ին տեղի ունեցած Քաղկեդոնի ժողովին վերջնական որդեգրումը Բիւզանդիոնի կողմէ կը կատարուի  
520 թ․ին  Յուստինիանոս կայսեր կողմէ եւ յաջորդած հալածանքները ոչ քաղկեդոնականներուն դէմ կը 
ստիպեն Հայ եկեղեցին պաշտպանելու այն աւանդութիւնը, որ ժառանգած էր Տիեզերական առաջին երեք 
ժողովներէն, Երուսաղէմէն, Եկեղեցւոյ ընդհանրական Հայրերէն այլ եւ՝ Հայ եկեղեցւոյ ժողովներէն ու 
Հայրերէն։ Հայ եկեղեցին մերժած է ե՛ւ Նեստորի ե՛ւ Եւտիքեսի ուսմունքը իսկ Քրիստոսի բնութեան 
հարցին մէջ ընդունած է Կիւրեղ Աղեքսանդրացիի բանաձեւը «Մի է բնութիւն Բանին մարմնացելոյ» - One 

is the nature of the Word incarnated: Ի հարկէ «միութենական» աշխատանքերը շարունակուեցան 
Բիւզանդիոնի եւ Հայ եկեղեցւոյ միջեւ, ըստ պայմաններու,  6-11 րդ դարերուն ընթացքին։ Յովհաննէս 
Գաբեղեան կաթողիկոսի ժամանակ, 557-574, Երուսաղէմէն Հայ վանականներ եւ վանահայրեր կը գրեն 
իրենց կրած հալածանքներուն մասին Քաղկեդոնական Յոյներու կողմէ, իրենց կ՛արգիլուէր Հայերէն 
պատարագ մատուցել եւ աղօթել,  իրենց կը պարտադրուէր կա՛մ  ընդունիլ Քաղկեդոնականութիւնը 
կա՛մ թողնել իրենց վանքերը եւ հեռանալ։  
590-ին Հայաստանի մեծ մասը կ՛անցնէր Յոյներուն: Մօրիկ կայսրը երբ չի կարողանար Դուին (Պարսկա-

Հայաստանի մաս) նստող Հայոց կաթողիկոսը  Մովսէս Բ Բագրեւանդացին իրեն ենթարկել՝ 
Քաղկեդոնական կաթողիկոս կը նշանակէ Յովհաննէս Բագարանցին, աթոռանիստ դարձնելով Աւան 
քաղաքը Յունա-Պարսկական սահմանին կից։ 
Հերակլ կայսրը Կարին գալով 632թ․ին Եզր կաթողիկոսը կը հրաւիրէ իր մօտ, ուր Հայ երեք 
եպիսկոպոսներ եւ երեք վարդապետներ Յոյն Աստուածաբաններու հետ կը համաձայնին, որ երկու 
կողմերու կեցուածքը ուղղափառ է եւ ընդունելի: Հայեր, կաթողիկոսին գլխաւորութեամբ, Յոյներու հետ 
միասին կը հաղորդուին։  
652թ․ին Կոստանդին կայսրը, Հերակլի թոռը, մեծ բանակով կու գայ Հայաստան – Դուին, Ներսէս Գ Շինող 
կաթողիկոս իր եկեղեցականներով եւ Մուշեղ սպարապետ եւ միւս իշխանները  ներկայ կը գտնուին 
Հռոմերէն պատարագի մատուցուած հռոմ երեցէ եւ բոլորը միասին կը հաղորդուին։ 
Բագրատունեաց շրջանին, ի մասնաւորի Յունաց Փոտ պատրիարքի ժամանակ 864-867, կրկին կը 
փորձուի Հայ եկեղեցին միացնել Յունաց եկեղեցիին, նոյնիսկ խոստանալով Աշոտ իշխանաց իշխանին 
Յունաց կայսեր հովանաւորութիւնը: Սակայն Հայերը կը մերժեն այս առաջարկը, Զաքարիա 
կաթողիկոսին գլխաւորութեամբ։ Ռոմանոս Բ  959-963 Բիւզանդական կայսեր հրամանով 
Քաղկեդոնականութիւնը ընդունող քրիստոնեաներ կրկին կը մկրտուին։ Կը թուի թէ, ասոր որպէս 
հակադարձ, Անանիա Մոկացի կաթողիկոսը քաղկեդոնականներէ ի Հայս եկողները նոյնպէս մկրտել կը 
հրահանգէ։ Հայոց դէմ Յոյներու հալածանքները կը շարունակուին մինչեւ  998 թիւը: Վասիլ կայսրը թոյլ 
կու տայ որ Սեբաստիոյ Հայ քահանաներ համարձակ կատարեն իրենց պաշտամունքը Հայերէն եւ ըստ 
նախնեաց աւանդութեան։ Մինչ այդ, շատ Հայ քահանաներ շղթայակապ կ՛ուղարկուին Պոլիս եւ շատեր 
ստիպուած քաղկեդոնականութիւնը կ'ընդունին, որոնց կարգին՝ Սեբաստիոյ Սիոն եւ Լառիսոյի Հայ 
եպիսկոպոսները։ 990 թուին, երբ Դաւիթ Կիւրապաղատ Քաղկեդոնական վրացական բանակներով կը 
գրաւէ Խլաթը Արաբներէն, Արաբներ, նկատելով որ Վրացիները Հայերու եկեղեցին «Գոմի եւ իջեւանի» կը 
վերածեն, զարմացած՝ կը հարցնեն այս մասին, Վրացիներ կը պատասխանեն՝ «մենք Հայ եկեղեցին եւ 
ձեր մզկիթը միաձեւ կ՛ընդունինք»: 

Կիլիկիան շրջանին նոյնպէս շարունակուեցան միութեան ջանքերը Բիւզանդական եկեղեցւոյ հետ։ 
Արդէն իսկ Վկայասէրի օրօք կային այս շփումները, թէեւ ոչ պաշտօնական։ Շնորհալիի օրօք, 1164ի 
հանդիպումները Ալեքսի Յոյն հրամանատարին ի Մսիս եւ ապա Մանուէլ կայսեր հետ շարունակուեցան 
մինչեւ Շնորհալիի մահը 1173։ Գրիգոր Տղայի օրօք շարունակուեցան միութենական կապերը մինչեւ 
Մանուէլ կայսեր մահը 1180։ Հակառակ որ Քաղկեդոնի ընդունման ինը կէտերը վերածուած էին մէկի՝, 
Արեւելեան Վարդապետներու բուռն ընդդիմութեան պատճառով ան ալ մերժուեցաւ։ Անկէ ետք եղող  
Իսահակ Անգեղոս կայսրը սկսաւ հալածել Հայերը եւ պարտադրել անոնց յունադաւան ըլլալ։ Ապագային 
Նիկիոյ  Յովհաննէս  Վադակես  կայսրը   եւ  Գերմանոս  Բ  պատրիարքը  կապ   կը  հաստատեն   1222-ին  
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Կիլիկիոյ Հայոց հետ, զանոնք Լատիններէն իրենց կողմ շահելու համար: Թէեւ այս կապերը կը 
շարունակուին մինչեւ 1254 սակայն արդիւնքի չեն հասնիր։ 
Հայ Եկեղեցին, յանուն քրիստոնէութեան եւ քաղաքական նկատառումներու, պատրաստ էր որոշ 
զիջումներ ընելու քաղկեդոնական Բիւզանդիային բայց ոչ ի գին իր անկախութեան եւ ամբողջական 
ձուլումին Բիւզանդական եկեղեցւոյ մէջ։ 
Յոյներու մօտեցումը միշտ նոյնն էր. Հայերը, երբ քաղաքական իմաստով մաս կազմէին Բիւզանդական 
կայսրութեան, ենթակայ կ՛ըլլային Յոյն կայսեր, նոյնպէս հոգեւոր իմաստով պէտք է թողէին իրենց 
աւանդութիւնները եւ ենթարկուէին Պոլսոյ Յոյն պատրիարքին՝ մէկ կայսր, մէկ եկեղեցի եւ մէկ 
դաւանանք հասկացութեամբ։ Յոյներու ինչ աստիճան Հայոց դէմ ըլլալուն մասին կը վկայէ Ներսէս 
Շնորհալին: Ան կը պատմէ թէ 1137-ին, երբ Հոռոմներու կայսրը գերի տարաւ Հայոց Լեւոն Ա իշխանը, 
Յոյները մեր ազգին պատկանող շատ վանքեր եւ եկեղեցիներ կործանեցին, խաչեր խորտակեցին եւ 
նոյնիսկ ձեռագիրներ աւարի մատնեցին․ Ներսէս Շնորհալի եպիսկոպոս ձեռագիրներէն մին կ՛ազատէ 
գնելով զայն  Յոյներէն։ 
1196թ․ին Անտիոքի մէջ Յոյներ քայլեր կ՛առնեն Հայերը կրկին մկրտելու եւ եկեղեցականները վերստին 
ձեռնադրելու համար։ 1263-ին, Անտիոքի Յունաց պատրիարքը կը վտարուի քաղաքէն Հեթում Ա․ի 
օժանդակութեամբ Բոհեմունդ Զ- Անտիոքի Լատին իշխանի միջոցաւ որ Հեթումի դստեր Սիպիլի հետ 
ամուսնացած էր։ 
Այս ձեւով Հայեր ծանօթ էին Յունական քաղաքականութեան, մինչ Լատիններ աւելի պարզ եւ մօտիկ 
իրենց ցոյց կու տային մանաւանդ սկզբնական շրջանին երբ Հայերու օգնութեան կարիքը ունէին իրենք 
զիրենք հաստատելու համար Արեւելքի մէջ։ 
Լատինական ազդեցութիւն արքունիքէն ներս։ Պայլ- խնամատար, Աւագ Պարոն, թագաւորահայր-Պայլ, 
Գունդստապլը - Սպարապետ, մարաջախտ, սենեջալ, մաքսապետ։ Սիսի Հայոց արքունիքին մէջ բացի 
հայերէնէ կօգտագործուէին Լատիներէն եւ Ֆրանսերէն, որովհետեւ կային շատ օտար թագուհիներ, 
իշխանուհիներ, ասպետներ արքունի պաշտօններով, ուսուցիչներ եւ կրօնականներ, Ճենովացի եւ 
Վենետիկցի վաճառականներ։ Յաճախ լատին խնամակալներ կը նշանակուէին  Հայոց 
թագաժառանգներու վրայ ինչպէս՝ Թորոս Բ իշխան, չմահացած, 1168, իր դեռահաս որդուն Ռուբէն Բ -ի 
խնամակալ նշանակեց Թոմաս Անտիոքացի Ֆրանկ իշխանը։ Եւ կամ Լեւոն Բ, իր դստեր Զապելի 
խնամակալ կը նշանակէր Սիր Ադան, Յովհաննէս կաթողիկոս Զ Սսեցիի եւ երկու Հայ իշխաններու հետ 
միասին։ Լատին իշխաններուն Կիլիկիոյ գահը կը խոստացուէր երբ ամուսնանային Հայ թագաժառանգ 
իշխանուհիի հետ  ինչպէս Հունգարիոյ թագաւոր Անտրաշ Բ․ի որդու Անտրաշի խօսկապը Զապելի հետ 
1218ին որ չիրականացաւ,  Փիլիպպոս Անտիոքացիի Լեւոն Բ․ի դուստր Զապելի հետ ամուսնութիւնը 
1222։ 
1095ին  Կոստանդին խաչակիրներէ կոմսութեան պատիւ կը ստանար իսկ Լեւոն Բ Թագ՝ Գերմանիոյ 
կայսր Հենրի Զ էն 1198-ին։ Լեւոն Բ ի թագադրութեան պայման դրուած էր Պապէն  պահանջքներ՝ Հայ 
եկեղեցւոյ համաձայնութեամբ։ Սոյն համաձայնութիւնը կը ստորագրեն, բացի կաթողիկոսէն, 12 

եպիսկոպոսներ, որոնց մէջ՝ Անտիոքի Յովսէփ Եպիսկոպոսը։ Լեւոն Բ․ի հեռանկարն էր ապագային ոչ 
միայն իր թոռը Ռուբէն-Ռայմոնտը տեսնել Անտիոքի գահին այլեւ Հայոց Կաթողիկոսութեան տալ 
Անտիոքի պատրիարքութեան տիտղոսը։   
Թորոս Ա 1100-1129 Կիլիկիան առաջին իշխաններէն էր որ ամուսնական կապ հաստատեց 
Լատիններուն հետ՝ ամուսնանալով Լատին իշխան Սիմոն Ռապանցիի վասալներէն Ժոսլինի դստեր 
հետ։ Ռուբէն իշխանը ամուսնացաւ Հենրի Գ Տորոնացիի դուստր Իզապելի հետ 1181: Իր մահուան ան 
յանձնարարած էր եղբօր`” ոչ յօտարուստ փեսայ ածել եւ ոչ հարսն” սակայն Լեւոն այս խրատին չանսաց: 
Լեւոն ամուսնացաւ նախ Անտիոքացի իշխանուհի Զապլունի հետ 1189, որմէ ունեցաւ դուստր մը Ռիթա 
անունով․ իր կնոջ մահէն ետք վերամուսնացաւ Կիպրոսի թագաւոր Ամորի Լուսինեանի դստեր Սիպիլի 
հետ 1210, որմէ ունեցաւ դուստր մը Զապել անունով։ Օշին թագաւոր 1316-ին իր կնոջ մահէն ետք  
կ'ամուսնանայ Նափոլիի Ռօպերթօ թագաւորի եղբօր Ֆիլիփ Տարանտօնի դուստր Ճիովաննա Իրինէի 
հետ: Լեւոն Ե սպաննել տալով իր առաջին կինը Ալիծ 1331-ին կ՛ամուսնանայ Սիկիլիոյ Ֆրետերիկ Ա 
թագաւորի աղջկայ եւ Կիպրոսի Հենրի Բ թագաւորի այրի, Կոստանդիա-Էլէնորայի հետ։  
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Լեւոն Ե-ի մահուամբ Ռուբինեաններու Հեթումեան արական գիծն ալ կ՛ընդհատուի։ Լեւոն Դ-ի Զապել 
աղջկան Ամօրի Լուսինեանէ ունեցած զաւակներն են որ կը ժառանգեն գահը՝ Ջիւան եւ ապա Գուիտոն 
Լուսինեաններ։ 1342-1344 Գուիտոն եւ իր եղբայրը Պէմունդ կը սպաննուին հակալատին պալատական 
յեղաշրջման որպէս հետեւանք, ինչպէս Փիլիպպոս Անտիոքացին՝ Զապելի ամուսինը սպաննուեցաւ 1224 
եւ բոլոր Լատին ասպետներն ու արքունիքի Լատին ծառայողները հեռացուեցան Սիսէն նոյնիսկ 
Տարսոնի եւ Մամեստիոյ լատին եպիսկոպոսները վտարուեցան։ Գուցէ նոյնիսկ Լեւոն Ե 1341-ին զոհ 
գնաց իր Լատինամոլ քաղաքականութեան։ 
1100ին Մուամմէտ Դանիշման հարձակելով Մելիտինէ քաղաքին վրայ պարտութեան մատնեց 
Լատինները եւ Անտիոքի Բոյեմոնդ դուքսը, Ռիքարտոս զօրավարը գերի ինկան իսկ Հայերէն շատեր 
կոտորուեցան, որոնց մէջ Կիպրիանոս՝ Անտիոքի եւ Գրիգորիս՝ Գերմանիկիոյ Հայ եպիսկոպոսները։ 
1108ին Անտիոքի իշխան Տանկրետը եւ Եդեսիոյ իշխան Պեմունդը իրարու հետ պատերազմեցան, 
Տանկրետը յաղթական դուրս եկաւ, Եդեսիոյ Հայերը լսելով այս լուրը կարծելով թէ Պեմունդ իշխանը 
մահացած է փորձեցին թոթափել Ֆրանկներու լուծը։ Պեմունտը վերադառնալով դաժան հաշուեյարդար 
տեսաւ Հայերուն հետ, սպաննելով անոնց ղեկավարները, կուրացնելով եւ բանտարկելով Հայոց 
Ստեփաննոս Արքեպիսկոպոսը։ 1144-ին Եդեսիոյ պաշտպանութիւնը կը գլխաւորէ Լատին 
արքեպիսկոպոս Հուգո Բ․ աջակիցներ ունենալով Հայերու Անանիա եւ Յակոբիկ, Ասորիներու Բարսեղ 
Բար-Շումանա եպիսկոպոսները։ Ասոնք պատերազմին մասնակցած են Լատին եպիսկոպոսներուն 
նման, ինչ որ շատ ընդունուած չէ Հայ իրողութեան մէջ։ 
Թագաւորական եւ իշխանական տուներէ կ'ունենանք բաւական թիւով բարձրաստիճան 
եկեղեցականներ, որոնց միջոցաւ Հայ իշխանաւորներ կը փորձէին իրենց կամքը պարտադրել Հայ 
եկեղեցիին վրայ։ Ներսէս Լամբրոնացի ինք իշխանական տոհմէ կու գայ, նախքան իր վախճանիլը (1198) 
կրօնաւորական օրհնութիւն կու տայ իր մօր Շահանդուխտին, իր երկու քոյրերուն Շուշանին եւ 
Տալիթային, որոնք որպէս  
կրօնաւորուհիներ Սկեւռայ վանքին մէջ կ՛ապրին մինչեւ իրենց վախճանը։ Հեթում Լամբրոնի իշխանը եւ 
Ներսէս Լամբրոնացու եղբայրը 1201-ին կը բանտարկուի Լեւոն Բ ի կողմէ եւ 1203-ին ան կը հրաժարի 
աշխարհիկ կեանքէ, կրօնական կը դառնայ Հեղի անունով եւ կը քաշուի Դրազարկի վանքը։ 1210-ին 
Լեւոն Բ թագաւոր զինք որպէս դեսպան կ՛ուղարկէ Հռոմ  Իննովկենտիոս Գ պապէն եւ Ոթոն կայսրէն իր 
թոռան Անտիոքի իշխան Ռուբէնի համար թագ բերելու։ Հեթում նաւարկութեան այս երկար ճանապարհը 
կ՛օգտագործէ Լատիներէնէ ի Հայս թարգմանելու Հռոմի Հայրապետներու եւ ինքնակալներու 
յաջորդութեանց եղելութիւնը։ Հեթում Ա թագաւորի կրտսեր եղբայրը Յովհաննէս Գռների վանքին 
առաջնորդ 1289+, իսկ աւագ եղբայրը Բարսեղ՝ Սիսի արքեպիսկոպոս եւ Դրազարկի առաջնորդ 1275+ 
իսկ Քոյրը Հռիփսիմէ կոյս կամ կրօնաւոր Լիսոնկայ վանքի մէջ։ Կեռան թագուհի, կինը Լեւոն Գ 
թագաւորի, կրօնաւոր դարձած է եւ կոչուած Թեւանի կամ թէոֆանիա, մահացած 1285, թաղուած 
Դրազարկ։ Հեթում Բ թագաւոր եկեղեցական եղբայր մը ունէր Ներսէս կուսակրօն քահանայ՝ վախճանած 
22 տարեկան հասակին։ Յիշատակելի է նաեւ Հեթում պատմիչը, որ Հեթում Ա․ի Օշին եղբօր որդին էր, 
նախ ունեցած է աշխարհիկ կեանք՝ իշխան Կոռիկոսի ապա 1305-ին անցնելով Կիպրոս կը միանայ 
Օգոստինեան միաբանութեան մէկ ճիւղին որպէս եղբայր Անտոն․ Հռոմ եւ Աւինիոն գացած է 1307-ին եւ 
ֆրանսերէնով գրած կամ հայերէնէ թարգմանած Թաթարաց պատմութիւն, որ նաեւ թարգմանուած է 
Լատիներէնի։ 
Հեթում Բ ոչ միայն ուսանած էր Ֆրանսիսկեան միաբաններու մօտ այլեւ որպէս կուսակրօն միաբան 
միացած անոնց նախքան իր հօր Լեւոն Գ-ի մահանալը՝ 1289-ին։ Որպէս աւագ որդին առանց 
ամուսնանալու եւ առանց թագ կրելու, կրօնաւորի սքեմով ձեռք կ՛առնէ Կիլիկիոյ պարոնութիւնը։ Երբ 
պարագաները հանգիստ կը թուին Հեթում Բ վանք կը քաշուի 1294-1296ին կրելով կրօնաւոր Յովհաննէս 
անունը։ Երբ Պոլիս կը մեկնի Թորոս եղբօր հետ քրոջ այցելելու, կրտսեր եղբայրը Սմբատ ձեռք կ'առնէ 
իշխանութիւնը օծուելով թագաւոր 1299-ին։ Քիչ ետք Թորոս կը սպաննուի, իսկ Հեթում Բ կը կուրացուի 
Սմբատի կողմէ: Հազիւ մէկ տարի թագաւորած  4րդ  եղբայրը Կոստանդին գահընկեց կ՛ընէ Սմբատը՝ 
բայց ան ալ երկար չիշխէր Հեթում Բ իր տեսողութիւնը վերագտնելով ձեռք կ՛առնէ իշխանութիւնը։ 1300թ-

ի Թաթարներու դիմաց Եգիպտացիները կ՛ընկրկին,  Իկոնիոյ Սուլթանութիւնն ալ կը քայքայուի Հեթում Բ  
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կրկին վանք կը վերադառնայ, 12 տարեկան Լեւոնը թագաւոր հռչակելէ ետք։ Զինք կրկին կը տեսնենք 
պաշտօնի վրայ երբ Թաթարներու խանը մահացած էր: Հեթում հարկ տեսած էր անձամբ ողջունելու նոր 
խանը Դաւրէժի մէջ։ 1307-ին Հեթում, Լեւոն Դ եւ քառասուն ուղեկից իշխաններ զոհ կը դառնան Թաթար 
էմիր Պիլարղունի դաւադրութեան։ 
 Երբ Հայեր Կիլիկիա եկան, Յոյներ զիրենք չընդունեցին իրենց եկեղեցիներուն մէջ աղօթելու համար, 
հետեւաբար Հայեր փոքրիկ մատուռներ շինեցին, ինչ որ ժամանակի ընթացքին չբաւարարեց 
ժողովուրդին պէտքերը երբ անոնց թիւը աւելի բազմացաւ եւ անոնք սկսան տուներ հաւաքուիլ աղօթքի 
համար․ սովորութիւն մը,  որ մնացած է մինչեւ Ներսէս Լամբրոնացիի ժամանակ եւ որուն դէմ կը խօսի 
ան։ Ժամանակի ընթացքին, երբ Հայեր բազմացան մեծ քաղաքներու մէջ եւ Յոյներ նուազեցան 
հաւանաբար Հայեր Յունական եկեղեցիները ձեռք ձգեցին ինչպէս է այսօր Պոլիս կամ Կեսարիա։  
Օրինակ Տարսոնի նշանաւոր Սուրբ Սոֆիա եկեղեցին, ուր եւ Լեւոն Բ թագադրուեցաւ, Յունական էր, իր 
անունն իսկ կը  վկայէ այդ մասին։ Ռուբէն իշխան Տարսոնը 1183-ին գնեց Լատիններէն, անկէ ետք է որ 
քաղաքը աւելի մնայուն կերպով մնաց Կիլիկիոյ  Հայկական իշխանութեան ծիրին մէջ։  Մեծ եկեղեցի 
ունենալու համար ոչ միայն մեծ թիւով ժողովուրդ պէտք էր եւ եկեղեցական այլեւ նիւթական մեծ 
կարողութիւն, ինչ որ կարողացան ընել որոշ չափով Կիլիկիոյ Հայ իշխանները եւ թագաւորները։ 
 Եկեղեցաշինութիւն․- Թորոս Ա իշխան Անաւարզայի մէջ կառուցեց եկեղեցի մը նուիրուած սուրբ 
Գէորգին եւ Սուրբ Թէոդորոսին 1115։ Օշին, Լամբրոնի իշխանը, Ներսէս Լամբրոնացիի հայրը, կը հիմնէ 

Սկեւռայ վանքը, որուն եւ նիւթապէս կ'օժանդակէ որդին Հեթում իշխան: Դրազարկը Սիսի մօտ 
Ռուբինեան իշխաններու եւ թագաւորներու տոհմական պանթէոն էր, նաեւ վանք եւ ուսումնական 
կեդրոն՝ հիմնուած Թորոս իշխանի կողմէ։ Գրիգոր Տղայ կաթողիկոս 1150-1166 Հռոմկլայի մէջ փառաւոր 

կաթողիկէ եկեղեցի մը շինել տուած էր : Մլեհ իշխան 1169-1175 կառուցած  է Մեծքար վանքը, որդին, 
Գէորգ իշխան, որ հոգ կը տանի վանքին, Լեւոն Բ թագաւոր կասկածելով անոր հաւատարմութեանը 
Սիսի մէջ կը բանտարկէ ապա կը կուրցնէ 1208թ․ին։ Գէորգ իշխան իր կեանքը կ՛անցնէ իր հօր կառուցած 
վանքը Մեծքարի եւ մեծ յանուն Տիրամօր եկեղեցիին մէջ ։ Ան սուրբերուն դամբարանին վրայ եկեղեցի մը 
կը կառուցէ եւ «պռաւպիլս», (երեւի գաւիթ դամբարան մը), որպէսզի իր մահուան այնտեղ թաղուի։ Շուրջ 
1244 թ․ին Ասորիներուն իրաւունք կը տրուի Սիսի մէջ եկեղեցի կառուցելու։ Պէտք չէ մոռնալ որ Թորոս 
իշխան երբ Պոլիսէն փախուստ տուաւ 1145ին, Յակոբիկ եկեղեցական մը, Մար Աթանասիոսը, 

ապահովեց զինք ձիերով եւ տասնեակ մը զինուորներով ապահով հասցնելու  լեռնային Կիլիկիա:  Այս 
շրջանին Ասորիներու Կաթողիկոսական Աթոռը կը հաստատուի Հռոմկլայ՝ վայելելով Հայոց թագաւորի 
պաշտպանութիւնը եւ այդ է պատճառը որ Իգնատիոս Ասորի կաթողիկոս երբ կը վախճանի 1253թ․ին, իր 
ունեցուածքը Հեթում թագաւորին կը կտակէ։ Շուրջ 1265-ին, Եգիպտոսի Պիյպարս Սուլթանը յարձակելով 
Կիլիկիոյ վրայ հասաւ մինչեւ Սիս եւ գրաւելով այն «Հրաշագեղ տաճարն այրեալ աւերեց»: Հաւանաբար 
այս Սուրբ Սոֆիան էր կառուցուած Լեւոն Բ․ի կողմէ։ 
Վանքերու հովանաւոր Թագաւորներ եւ իշխաններ․- Անոնք զարկ կու տային Կիլիկիան Հայոց վանքերուն 
օժտելով զանոնք նիւթական միջոցներով։ Օրինակ Լեւոն Գ թագաւոր կը հովանաւորէ եւ կը «զարգացնէ 
Մեծքար Վանքի դպրանոցը որովհետեւ կը սիրէր եկեղեցիները, վանքերը եւ եկեղեցականները»։ Ան 1282-

ին ոսկեայ եւ ադամանդազարդ խաչեր, արծաթեայ սկիհներ, պատարագի մետաքսեայ զգեստներ կը 
նուիրէ Տաթեւի վանքին - Մեծ Հայք՝ Ստեփանոս Օրբելեանի միջոցաւ, որոնց համար յատուկ աղօթքներ 
եւ պատարագներ «կարգեցան ի յիշատակ նմա»։ Նաեւ Հաղբատի վանքին նուէրներով իր յիշատակը 
կ'ուզէր անմահացնել, որոնց շարքին Ներսէս Լամբրոնացիի Սաղմոսի մեկնութեան օրինակ ձեռագիր մը 
նուիրելով։  
Եկեղեցականներ որպէս միջնորդ․- Ներսէս Շնորհալի, եպիսկոպոս վիճակի մէջ, կը միջնորդէ Թորոս 
Ռուբինեան իշխանի եւ Օշին Լամբրոնի իշխանի միջեւ եւ հաշտութիւն կը կայանայ եւ Հեթում, Օշինի 
տղան,   կ՛ամուսնանայ Թորոսի դուստր Ռիթայի հետ շուրջ 1165ին։  Երբ Հեթում կը թողու իր կինը 
Ռիթան Թորոսի մահէն ետք 1168ին, Մլեհ իշխան, որ յաջորդած էր Թորոսին, կը պաշարէ Լամբրոնը 1172 
վրէժ լուծելու Ռիթայի համար։  Այս անգամ Գրիգոր տղայ որպէս եպիսկոպոս կ'ուղարկուի Շնորհալիի 
կողմէ խաղաղեցնելու իշխանները։ Շուրջ 1189-ին Լեւոն Բ եւ Գրիգոր Դ Տղայ կաթողիկոսը նամակ մը կը 
գրեն Սալահետտինին ծանուցանելով Ֆրետերիք Շիկամորուս կայսեր գալը Արեւելք։ Այս 



 

 - 14 - 

դիւանագիտական քայլ մըն էր, ուր Հայեր կը փորձէին չեզոքութիւն պահպանել Արաբներուն եւ 
Լատիններուն միջեւ։ Հեթում Ա ի Բաչու զօրավարին եւ Մանկու խանին ուղարկուածշքախումբին մէջ 

հոգեւորականներէն կը յիշուին՝ Ստեփանոս եպիսկոպոս, Մխիթար վարդապետ Սկեւռացի, Բարսեղ 
քահանայ,  Թորոս կուսակրօն քահանայ,  Կարապետ դրաներէց եւ Յակոբ Վարդապետ։  1335-ին, 

Մխիթար գառնեցի, որ Բարձրբերդ վանքի առաջնորդն էր, Լեւոն Դ․ի կողմէ դեսպան կ'ուղարկուի 
Եգիպտոսի Նասր Սուլթանին մօտ։ 
Աշխարհիկ կեանքէ -Վանական․- Ռուբէն իշխան 1187-ին իշխանութիւնը կը յանձնէ իր եղբօր Լեւոն Բ․ին 
եւ ինք կը քաշուի Դրազարկի վանք։ Հեթում Ա 1269-ին կը հրաժարի իր գահէն փոխանցելով զայն իր 
զաւկին՝ Լեւոն Գ-ին: Ինք կ՛առանձնանայ Ակների վանք, դառնալով վանական, Մակար անուանուելով, 
ուր եւ կը մահանայ 1270ին։ Կոռիկոսի Հեթում իշխան 1305-ին  թողնելով աշխարհիկ կեանքը կ՛անցնի 
Կիպրոս, ուր միաբան կ՛ըլլայ Օգոստինեան միաբանութեան մէկ ճիւղին։ 
Կաթոլիկ եկեղեցւոյ ամենաջատագովը եղած է Հեթում Բ թագաւորը Կիլիկիոյ մէջ 1280-1307, որուն 
ուսուցիչները եղած են Ֆրանսիսկեան քարոզիչներ, որոնցմէ Ջիովաննի Մոնթէկորուինացին Նիկողայոս 
Դ պապի (1288-1292) մօտ  կ՛ուղարկուի որպէս դեսպան, պապը այս շրջանին Կիլիկիա ուղարկած է 6 
նամակներ, խրախուսելով Հեթումը որ Հայ եկեղեցականներն ու եկեղեցին բերէ Հռոմի իշխանութեան 
տակ։ 1292-ին Հեթում Բ եկեղեցական ժողովով ուզեց որ Հայեր Զատիկը տօնեն Քաղկեդոնականներուն 
հետ: Ոչ միայն Երուսաղէմը եւ Մեծ Հայքի Արեւելեան վարդապետները չենթարկուեցան այս որոշումին, 

նոյնիսկ Կիլիկիոյ Վանքերու եւ եկեղեցականներու մեծ մասը չընդունեցին այս որոշումը, որուն համար 
ենթարկուեցան բանտի, հալածանքի ու աքսորի։ Օշին Պայլ, որ յաջորդեց Հեթում Բ․ին, 1309-ին, շուրջ 500 
քահանաներ աքսորեց Կիպրոս իր Կաթոլիկեան որոշումներուն չենթարկուելու համար։ Գրիգոր 
Անաւարզեցի կաթողիկոսը (1293-1307), որ համախոհ էր Հեթում Բ-ի Լատինամէտ ուղղութեան, Հայոց 
Սուրբերու վարքին մէջ աւելցուց Հռոմէական շատ սուրբեր եւ շարականներ գրեց Ֆրանսիսկեաններու եւ 
Տոմինիկեաններու հիմնադիրներուն եւ այլ հռոմէական տօներուն մասին: Պատարագի գինիին մէջ ջուր 
խառնել, Սուրբ Աստուածէն վերացնել «Որ խաչեցար»ը, Ծնունդը նշել Կաթոլիկներուն հետ Դեկտեմբեր 
25-ին, մի քանի եկեղեցականներով միաժամանակ պատարագել, այս ձեւով Հայ Ծէսն ու Դաւանանքը 
փորձեց համահունչ դարձնել Հռոմէականին։ Հակառակ այս բոլորին Անաւարզեցի կաթողիկոսը իր 
մահէն առաջ ըսած է՝ «Հայ եմ, Հայ եմ եւ Հայ մեռանիմ»։ Հռոմի եկեղեցին, 1340-1360, 117 

մեղադրանքներու ցանկ մը կը ներկայացնէ ընդդէմ Հայ եկեղեցիին ի քննութիւն։ Լեւոն Ե 1341-ին 
օգնութեան համար Հռոմ դեսպան կ'ուղարկէ Թորոս Միքայէլեան ասպետը եւ Սիսի Մայր եկեղեցւոյ 
Ֆրանսիսկեան քարոզիչ  Դանիէլ Թաւրիզեցին, որոնք սոյն գրքոյկը կը բերեն Սիս որպէս պայման 
դրամական եւ զինական օգնութեան։ 1343-ին Սիսի մէջ կայացած եկեղեցական ժողովը կը պատասխանէ 
սոյն մեղադրանքներուն, հերքելով զանոնք կէտ առ կէտ: Լեւոն Դ կը մահանայ 1342 թ․ին։  1361-ին 
Մեսրոպ Արտազեցի կաթողիկոսի հրաւիրած եկեղեցական ժողովը չեղեալ կը յայտարարէ 1307 Սիսի եւ 
1316- Ատանայի ժողովներու որոշումները եւ կը խզէ կաթոլիկ եկեղեցւոյ հետ եղող բոլոր 
յարաբերութիւնները։ 
Հայ կաթողիկոսներ, որոնք կը սպաննուին կամ  գահընկեց կ'ըլլան, որովհետեւ չեն համաձայնիր ընթանալ 
ըստ թագաւորներուն քաղաքականութեան։ Գրիգոր Քարավէժ Լեւոն Բ․ի գիտակցութեամբ Հռոմկլայէն 
ձերբակալուելով կը բանտարկուի Կոպիտառի բերդին մէջ եւ ապա բերդէն քարավէժ կ՛ըլլայ 1194-ին։ 
Կոստանդին Բ Կատուկեցի կաթողիկոս գահընկեց կ'ըլլայ Հեթում Բ թագաւորի հրահանգով 1289 եւ կը 
բանտարկուի Լամբրոնի բերդին մէջ։ Յակոբ Բ Անաւարզեցի կաթողիկոս 1341-ին կը հրաժարի իր 
աթոռէն, որովհետեւ ինք կ'ուզէր պահել Եգիպտոսի հետ կնքուած խաղաղութեան դաշինքը մինչ լեւոն Դ 
թագաւոր դրդուած իր արքունիքի լատինամոլ ուղղութիւնէն կը խզէր Եգիպտական կապերը, յոյս դնելով 
Հռոմի օգնութեան վրայ։ 
Հայ Կաթողիկոսներ Հռոմի Պապերուն հետ նամակներու եւ դեսպանութեանց փոխանակում կ՛ընեն 
աւելի պաշտպանութիւն գտնելու անոնցմէ մինչ Լատին եկեղեցին անէն ջանք կ՛ընէ  Հայ եկեղեցին, ծէսի 
եւ աստուածաբանութեան նոյնացման միջոցաւ իրեն ենթարկել։ Նախնական կապը Անտիոքի Լատին 
եկեղեցւոյ հետ էր երբ Գրիգոր տղայ եւ Ներսէս Շնորհալի մասնակցեցան Անտիոքի եկեղեցական 
ժողովին 1141թ․ին։ 1142-ին Գրիգոր տղայ կաթողիկոս Պապի նուիրակին Ալբերիկոսի հետ միասին 
Երուսաղէմ կ'երթայ եւ այնտեղ ալ Լատիններու հետ ժողովի կը մասնակցի, որուն արդիւնքները  Հռոմ կը  
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զեկուցուին: Այս առթիւ, Ինովկենտինոս Բ պապը սիրալիր նամակ կը գրէ Հայոց կաթողիկոսին։ 
Այնուհետեւ  նամակներ կը փոխանակուին Գրիգոր Տղայ Կաթողիկոսի եւ Ղունկիոս Հռոմի պապի միջեւ 
1184թին։  Գրիգոր տղայ  կաթողիկոսի  նուիրակն  էր  Գրիգոր եպիսկոպոս Փիլիպոլսոյ։  Կղեմես Գ պապը 

1189-ին նամակ մը կը գրէ Գրիգոր տղայ կաթողիկոսին, որպէսզի Հայերը օգտակար ըլլան 
կազմակերպուող երրորդ Խաչակրութեան։ Լեւոն Բ․ 1190 Հռոմ կը դիմէ օրհնութիւն ստանալու եւ 
Գերմանացի կայսրին հպատակ ըլլալով թագ ստանալու համար։ Վերջապէս  Պապական նուիրակ եւ 
կարտինալ Կոնրադոս արքեպիսկոպոս կ՛ուղարկուի: Սիսի արքեպիսկոպոս Յովհաննէս կը հանդիպի 
նուիրակին Աքքայի մէջ, Պապի կողմէ որոշ պայմաններ կը դրուին գործի իրացման համար։ Ասիկա 
ամբողջացնելու համար ոչ միայն Լեւոնի անձնական համաձայնութիւնը պէտք էր այլ եւ Հայ եկեղեցին 
ներկայացնող 12 եպիսկոպոսներու ստորագրութիւնը Գրիգոր Զ Ապիրատ կաթողիկոսի 
գլխաւորութեամբ։ Հայ եկեղեցւոյ եւ Հռոմի կապերը կը շարունակուին Հեթում Ա․ի 1226-1269, եւ 
Կոստանդին Բարձրաբերդցի 1221-1267, ինչպէս Պապի նուիրակի հանդիպումը Մխիթար Սկեւռացու, 
Երուսաղեմի Հայ եպիսկոպոսին հետ Պտղոմայիսի մէջ 1263 թ․ին: 
Լեւոն Բ  թագաւորի թագադրութիւնէն ետք։  Հայ վաճառականներու ջանքերով Հայոց համար տուներ, 
հանգստարաններ եւ եկեղեցիներ հիմնադրուեցան Իտալիոյ զանազան քաղաքներու մէջ։ 1307-ի 
Եգիպտական արշաւանքներուն որպէս հետեւանք, Սեւ լեռներու Ս․ Բարսեղ միաբանութիւնը 
տեղափոխուեցաւ Իտալիա, ուր 1356-ին ստացաւ պապական պաշտօնական վաւերացում։  
Ինչպէս Բիւզանդական արքունիքը եւ եկեղեցին իրենց ազդեցութիւնը ունեցան Հայոց վրայ, նոյնպէս եւ 
Լատինականը։ Աշխարհական իմաստով յատկապէս լեզուի, արքայական նիստ ու կացի, օրէնքներու, 
բանակի կառոյցի, վաճառականական կապերու, մաքսատուն եւայլն նոյնպէս Հռոմէական եկեղեցին 
որոշ ազդեցութիւն ունեցաւ Հայոց եկեղեցիին վրայ։ Այստեղ եւս մօտեցումները եւ ակնկալութիւնները 
տարբեր էին, քաղաքական իմաստով մօտեցումները, զիջումները աւելի գործնական էին, սակայն 
եկեղեցւոյ պարագային այդպէս չէր։ Հայ եկեղեցին պատրաստ էր որոշ զիջումներ ընել քաղաքական 
օգնութեան ակընկալութեամբ իսկ Հռոմը կը ցանկար ամբողջական միութիւն, ուր Հայ եկեղեցին պէտք է 
թողէր իր դարաւոր աւանդութիւնները եւ միանալով Հռոմի՝ դառնար անոր մէկ մասնիկը։ Հակառակ եղող 
բոլոր ճնշումներուն, ի վերջոյ Հայ եկեղեցին մերժեց այս մօտեցումը։ Աստուածաբանական իմաստով 
չընդունեց Քաղկեդոնը եւ անկէ ետք առնուած որոշումները։ Շարունակեց երգել Սուրբ Աստուածը «որ 
խաչեցար, յարեար, համբարձար» մասով, վերագրելով հիմնականին մէջ Սուրբ Երրորդութեան երկրորդ 
անձին՝ Որդիին,Պատարագի մէջ օգտագործելով անխառն գինի եւ անխմոր հաց եւ Ծնունդը նշելով 
Յունուարի 6-ին։ Քաւարանը որպէս տոկմա վարդապետութիւն չընդունեց, թէեւ կ'ընդունի աղօթքներ 
մահացածներուն համար ինչպէս՝ հոգեհանգիստը։ 5րդ դարէն ետք ունեցաւ իր ազգային սուրբերը եւ 
անոնց վրայ գրուած շարականներ։ Ի հարկէ արեւմուտքի որոշ ազդեցութիւններ կը մնան ինչպէս 
պատարագի սկիզբի եւ աւարտի ձեւը եւ որոշ աղօթքներ, Պատարագի զգեստները, Եպիսկոպոսի 
գաւազանը եւ խոյրը, բայց հիմնականին մէջ Հայ եկեղեցին հակառակ եղած բոլոր ճնշումներուն պահեց 
իր ազգային աւանդական նկարագիրը։ Ս․ Ներսէս Շնորհալիի գծած ուղղութեան հաւատարիմ մնալով որ 
այսօր ալ այժմէական է ՝  
1․- Միութիւն ի կարեւորս, կարեւոր բաներու մէջ միասնական ըլլալ, ի հարկէ բոլորին յստակ պէտք է 
ըլլայ ի՞նչ են կարեւոր կէտերը։ 
2․- Ազատութիւն յերկբայականս, ազատ ըլլալ երկրորդական հարցերու մէջ, օրինակ՝ ի՞նչ ձեւով խաչ 
հանել, ո՞ր օրերուն պահք պահել, պահքին ի՞նչ ուտել, կամ ի՞նչ լեզուով աղօթել։ 
3․- Սէր յամենայնի, բոլոր եկեղեցիներ իրար սիրեն եւ յարգեն եւ ոչ թէ իրար նզովեն, կամ մէկը միւսին 
վրայ իշխանութիւն պարտադրէ։ 
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ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԵՑԻՆ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ 

ՕԾՄԱՆ ԵՒ ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ 22-ՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻՆ ԱՌԻԹՈՎ 
 

Նոյեմբեր 4-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին 
պաշտօնավարող եպիսկոպոսները, հայաստան-

եան թեմակալ առաջնորդները եւ միաբանու-

թեան անդամները, սպասաւորող քահանաներն 
ու պաշտօնէութիւնը այցելեցին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին` շնորհաւորելու 
զինք իր օծման եւ գահակալութեան 22-րդ 
տարեդարձին առթիւ:    
Վեհափառը իր հայրական գնահատանքը կա-

տարեց Եկեղեցւոյ անսակարկ ծառայողներուն, 
ինչպէս նաեւ արցախեան 44-օրեայ պատերազ-

մին անոնց դրսեւորած քաջարի ոգիին համար:  
 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԳԻՏՈՒԹԻՒՆՆՆԵՐՈՒ 
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՍԵՐԳԷԵՒԸ ԵՒ ԱՆՈՐ ԳԼԽԱՒՈՐԱԾ 

ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ 
 

Նոյեմբեր 4-ին Վեհափառ Հայրապետը ընդունեց 
Ռուսաստանի գիտութիւններու ակադեմիայի 

նախագահ Ալեքսանդր Սերգէեւը ուղեկցութեամբ 
ՀՀ Գիտութեանց Ակադեմիայի նախագահ Աշոտ 
Սաղեանի: 
Ողջունելով հիւրերը, Վեհափառը իր ուրա-

խութիւնը յայտնեց, որ փոխգործակցութեան ոգին 
նոր շունչ եւ թափ  ստացած է: Անդրադառնալով 
գիտութեան զարգացման հրամայականին` Նո-

րին Սրբութիւնը կարեւոր նկատեց երիտասարդ 
գիտնականներու քաջալեր հանդիսանալը գիտու-

թեան ոլորտէն ներս:  

 
ՆՈՐ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ 

 

Հոգեշնորհ Տ․ Բաբգէն վարդապետ Սալբիյեանը Նոյեմբեր 1-էն պիտի ծառայէ Գեղարքունեաց թեմ իսկ 
Արժ. Տ․ Սահակ քահանայ Սահակեանը, աւարտելով իր ուսումը Գերմանիա,  Նոյեմբեր 1-էն ծառայու-

թեան կը կոչուի Արագածոտնի թեմ: 

 

 

ԼՈՒՐԵՐ  
ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԷՆ 
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ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ Ս. ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ ԳՈՒՄԱՐՈՒԵՑԱՒ 

ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՀՈԳևՈՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ԺՈՂՈՎԸ 
 

Նոյեմբեր 8-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 
մէջ, նախագահութեամբ Վեհափառ հօր, սկսաւ 
Գերագոյն հոգևոր խորհուրդի (ԳՀԽ) ժողովը 
ընդլայնուած կազմով: Նիստերը վարեցին Արև-

մտեան Եւրոպայի Հայրապետական պատուի-

րակ և Վատիկանի մէջ Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնի ներկայացուցիչ Բարձր  Տ. Խաժակ 
արք. Պարսամեանը և Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնի դիւանապետ Գերաշնորհ Տ. Արշակ 
եպիսկոպոս Խաչատրեանը:  
Ժողովին հրաւիրուած էր ՀԲԸՄ-ի նախագահ 
Պերճ Սեդրակեանը։ Հնգօրեայ ժողովի 
ընթացքին քննարկուեցան ազգային, եկեղեցա-

վարչական, իրաւական, կանոնական, կարգապահական և Եկեղեցւոյ առաքելութեան արդիւնաւորման 
առնչուած հարցեր: Քննարկման առարկայ դարձան արցախեան պատերազմին հետևանքները և 
յաղթահարման ուղղութեամբ իրականացուող 
ծրագիրները, ինչպէս նաև յետպատերազմեայ և 
համաճարակային պայման-ներուն մէջ 
Եկեղեցւոյ առաքելութիւնը:  

Օրակարգին մէջ ընդգրկուած էին նաև Նուիրա-

պետական Աթոռներու եւ թեմերու 

գործունէութեանց առնչուած հարցեր: Ժողովը իր 

գործերը աւարտեց 13 Նոյեմբերին: 

Նոյեմբերի 11-ի նիստին ԳՀԽը անդրադարձաւ 
Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքարանի կողմէ 
«Կովերի պարտէզ» կալուածը վարձակալութեան 
տալու խնդրին, որը լայն արձագանգ ստացած է 
հրապարակային տարբեր հարթակներու վրայ: 
ԳՀԽ իր մտահոգութիւնը յայտնեց: Տարբերակուած դիրքորոշումներու հետեւանքով խաթարուած է 
Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց միաբանութեան ներքին համերաշխութիւնն ու միասնականութիւնը: 
Խիստ մտահոգող է նաեւ իրավիճակը, որ կը հարուածէ Երուսաղէմի Աթոռին վարկն ու 
հեղինակութիւնը: 
ԳՀԽ գոհունակութեամբ արձանագրեց, որ Վեհափառ Հայրապետին կողմէ օրեր առաջ նամակ ուղղուած 
է Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքին` յորդորելով պատշաճ լուսաբանութեամբ ու ժողովական տնօրինու-

թիւններով փարատել մտահոգութիւնները եւ միաբանութեան մէջ վերականգնել համերաշխութիւնը: 
ԳՀԽը, ցաւով արձանագրեց Պսակաձեւ Ժահրով վարակուածութեան եւ մահերու թիւերու աճը: 
Խորհուրդը վերահաստատեց Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածնի դիրքորոշումը, որ Ժահրին դէմ 
պատուաստումը հոգեւոր վտանգ չի ներկայացներ: Ներկայ պայմաններուն մէջ խորհուրդը կարեւոր կը 
գտնէ որ անձնական ազատութիւնը խստօրէն համադրուի հանրային պատասխանատուութեան հետ` 
չվտանգելու համար սեփական եւ այլոց կեանքերը:  
ԳՀԽը անդրադարձաւ արցախեան պատերազմի հետևանքներուն և զանոնք յաղթահարելու համար 
տարուած աշխատանքներուն: Արցախի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ․  Վրթանէս եպիսկոպոս 
Աբրահամեանը ներկայացուց տիրող իրավիճակը և մարտահրաւէրները՝ ի մասնավորի կարևորելով 
հոգևոր, հոգեբանական և մարդասիրական աջակցութեան առնչուած ծրագրերու իրականացումը։ Ան 
կարևորեց նաև Հայաստանէն Արցախ պարբերաբար ուխտագնացութիւններու կազմակերպումը։  
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Սրբազանը անդրադարձաւ նաեւ թեմին մէջ սպասաւորող քահանաներու ընկերային եւ հովուական 
ծառայութեան, ընդգծելով այդ առաքելութեան կարևորութիւնը ի նպաստ Արցախի մեր ժողովուրդին 
հոգևոր կեանքի զօրացման։   
Ժողովին քննարկուեցան նաև Մայր Տաճարի հիմնանորոգութեան աշխատանքները: Ժողովականները 
ծանօթացան տաճարի նորոգութեան ժամանակ ի յայտ եկած խնդիրներուն: Տեղեկացուեցաւ որ 
աշխատանքները կ'աւարտին 2022ին: 
Վեհափառ Հայրապետին, Ռուսիոյ Կիրիլ Ա Պատրիարքին և Կովկասի մահմետականներու վարչութեան 
նախագահ շէյխ-ուլ-իսլամ Ալլահշուքիւր Փաշա Զադէին 13 Հոկտեմբերի եռակողմ հանդիպման մասին 
զեկուցեց Բարձր. Տ. Նաթան արք. Յովհաննիսեան, ընդգծելով, որ հոգևոր առաջնորդներու 
հանդիպումները կարևոր ձևաչափ են արցախեան հիմնախնդրի խաղաղ կարգաւորման և 
յետպատերազմեան շրջանի մարտահրաւէրները յաղթահարելու գործին մէջ։ Սրբազան Հայրը 
անդրադարձաւ ռազմագերիներու վերադաձին, Արցախի անվտանգութեան, մշակութային կառոյցներու 
եւ սրբավայրերու պահպանման առնչութեամբ Վեահափառին ջանքերուն ։ 
Ժողովը մասնաւորաբար կարևորեց ընկերային ու կրթական ծրագրերու զօրացումը և նոր սերունդի 
հոգևոր դաստիարակութիւնը։  
 

ՎԵՀԱՓԱՌԸ  ԸՆԴՈՒՆԵՑ  
«ՍԻՆՈՓՍԻՍ» ԸՆԿԵՐՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ՉԻ-ՖՈՒՆ ՉԱՆԸ 

 

Նոյեմբեր 15-ին Վեհափառը ընդունեց «Սինոփսիս» 
ընկերութեան նախագահ Չի-ֆուն Չանը`  ուղեկցու-

թեամբ  «Սինոփսիս Արմէնիա» ընկերութեան գոր-

ծադիր տնօրէն Յովիկ Մուսայէլեանի եւ հիմնադիր 
նախագահ Դոկտ. Երուանդ Զօրեանի: 
Պարոն Մուսայելեան անդարդարձաւ «Սինոփսիս 
Արմէնիա»ի կողմէ կազմակերպած ամենամեայ 
մցանակաբաշխութեանը, ուր ՀՀ պետական մրցա-

նակ կը տրուի տեղեկատուական թէքնոլոճիներու 
մէջ համաշխարհային ներդրում ունեցած անձերու 
իսկ այս տարուան դափնեկիրն էր  «Սինոփսիս» 
ընկերութեան նախագահ Չի-ֆուն Չանը: 
Վեհափառը իր  շնորահուորանքներն ու բարեմաղթանքները փոխանցեց Չի-ֆուն Չանին: Իր հերթին, 
վերջինս շնորհակալութիւն յայտնեց Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին ջերմ ընդունելութեան համար: 
 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ 

ՀՀ-Ի ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 
ԴԵՍՊԱՆԸ 

 

Նոյեմբեր 16-ին Վեհափառը ընդունեց Յունաստանի 
նորանշանակ դեսպան Էւանգելոս Տուրնակիսը: 
Վեհափառը, իր շնորհակալութիւնը յայտնեց Յունաս-

տանի Հանրապետութեան Հայաստանին պատերազմի 
ծանր օրերուն ցուցաբերած զօրակցութեան եւ աջակ-

ցութեան համար: Ան անդրադարձաւ նաեւ Օսմանեան 
կայսրութեան ժամանակաշրջանին երկու ժողովուրդ-

ներուն կրած ծանր եւ ողբերգական կորուստներուն:  
Դեսպանը Նորին Սրբութեան հաւաստիացուց, որ 

առաւելագոյն ջանք պիտի թափէ բարեկամ երկրներու փոխյարաբերութիւններու խորացման ի նպաստ: 
Ան իր մտահոգութիւնը արտայայտեց ադրբեջանաթուրքական յարձակումներուն առնչութեամբ: 
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ՎԵՀԱՓԱՌԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ՈՒՔՐԱՆԻՈՅ ՀԱՅԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀՆ ՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ 
 

Նոյեմբեր 16-ին Վեհափառ Հայրապետը ընդու-

նեց Ուքրանիոյ Հայերու միութեան նախագահ 
Վիլեն Շատուորեանը եւ միութեան անդամները` 
ուղեկցութեամբ Ուքրանիոյ թեմի առաջնորդ 
Գերաշնորհ Տ. Մարկոս եպիսկոպոս Յովհաննիս-

եանին: 
Մարկոս Սրբազանը,  ողջունելով Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը, ընդգծեց, որ Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածին են ժամանած իրենց ուխտը նորոգելու 
եւ Վեհափառ Հայրապետին օրհնութիւնը ստա-

նալու համար: Սրբազան Հայրը ներկայացուց 
նաեւ համայնքի քսանամեայ գործունէութիւնն ու 
դիմագրաւած մարտահրաւէրները: Ան յայտնեց 

որ Երեւանի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր եկեղեցւոյ հարեւան զբօսայգիի բացման արարողութեան 
ներկայ գտնուած են, որուն բարեկարգման պատասխանատուութիւնը ստանձնած էր Ուքրանիոյ Հայերու 
միութիւնը: 
Նորին Սրբութիւնը իր գնահատանքը յայտնեց տիար Շատուորեանին եւ միութեան բոլոր անդամներուն` 
ձեռքբերումներուն եւ հայրենիքին ու Եկեղեցւոյ մատուցած նուիրեալ ծառայութեան համար: 
 

ԴԱՏԱՊԱՐՏՈՂ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԻ ՅԱՐՁԱԿՈՒՄՆԵՐՈՒՆ ԴԷՄ 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը խորը անհանգստութեամբ է հետեւում Հայաստանի Հանրապետութեան 
արեւելեան սահմանին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծուած մարտական գործողութիւններին, որոնք 
սպառնում են վերաճելու լայնամասշտաբ պատերազմի: Ադրբեջանը, անտեսելով 2020 թ. նոյեմբերի 9-ի 
եռակողմ յայտարարութեան պայմանները, նոր յաւակնութիւններ է դրսեւորում այս անգամ Հայաստան 
պետութեան ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ:  
Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին կոչ է անում միջազգային հանրութեանը, միջ-
եկեղեցական ու միջ-կրօնական կառոյցներին եւ Քոյր Եկեղեցիների առաջնորդներին` հասու բոլոր 
միջոցներով ձայն բարձրացնելու եւ կասեցնելու ադրբեջանական կողմի հերթական ոտնձգութիւնները` 
յանուն մարդկային կեանքերի փրկութեան եւ հիմնարար իրաւունքների պաշտպանութեան, յանուն նոր 
ողբերգութեան կանխման: 
Հայոց Եկեղեցին յորդորում է աշխարհասփիւռ իր զաւակներին` զօրաւիգ լինելու հայրենիքին եւ 
կարելին ի գործ դնելու` իրենց պետութիւնների եւ միջազգային կազմակերպութիւնների ուշադրութեանը 
յանձնելու յիշեալ դատապարտելի գործողութիւնները, որոնք վերստին ապակայունացնում են 
իրավիճակը  տարածաշրջանում եւ խաթարում թանկ գնով հաստատուած փխրուն խաղաղութիւնը: 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը եւ հոգեւոր դասը աղօթող են հայոց պետականութեան անսասանութեան, 
ազգի միասնականութեան ու ամուր կամքի եւ հայրենեաց պաշտպանների արիասիրտ ոգու համար` 
յաղթահարելու այս մարտահրաւէրները եւ վերականգնելու խաղաղ, ապահով եւ արժանապատիւ 
կեանքը մեր ժողովրդի:  
 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԵՑ 

ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ԵՒ ՀԱՄԱՅՆ ՌՈՒՍԻՈՅ ՊԱՏՐԻԱՐՔԸ ՅՈԲԵԼԵԱՆԻ ԱՌԻԹՈՎ 
 

Նոյեմբեր 20-ին Վեհափառ Հայրապետը շնորհաւորական ուղերձ յղեց Մոսկուայի եւ Համայն Ռուսիոյ 
Կիրիլ Պատրիարքին ծննդեան 75-ամեակին առիթով: 
Շնորհաւորագրին մէջ ըսուած է. «Ձերդ Սրբութիւն, Ձեր ողջ կեանքը, Ձեր հովուապետական 
ծառայութիւնը  ամբողջապէս  նուիրած  էք  աշխարհի  մէջ  Քրիստոսի  Եկեղեցւոյ  դերին  ամրապնդման, 



 

 - 20 - 

Սուրբ Աւետարանի ճշմարտութիւններու բարեյաջող վկայութեան եւ մարդկոց սրտերուն մէջ հոգեւոր ու 
բարոյական արժէքներու  անդադարարմատաւորման:  Մեր օրերուն, Ձեր հովուական խօսքն ու խրատը  
որպէս փարոս կը ծառայէ կարօտեալներուն, տկարներուն եւ մխիթարութիւն ու հոգեւոր լուսաւորութիւն 
փնտռող շատերուն համար: 
Այս նշանակալից օրը գոհունակութեամբ կը ցանկանք ընդգծել Ձեր անձնական ներդրումը մեր 
Եկեղեցիներու միջեւ սերտ կապերու եւ գործակցութեան զարգացման մէջ, որը իր հերթին կարեւոր 
ուղերձ է հաւատակից մեր ժողովուրդներու եղբայրական յարաբերութիւններուն ի նպաստ: Բարձրօրէն 
կը գնահատենք Ձեր ջերմ վերաբերումը Հայոց Եկեղեցւոյ եւ Հայ ժողովուրդի նկատմամբ, որուն 
դրսեւորումն են նաեւ Ձեր հոգատարութիւնն ու անխոնջ ջանքերը ղարաբաղեան հակամարտութեան 
խաղաղ կարգաւորման, հայոց հոգեւոր ժառանգութեան պահպանման եւ Դադիվանքի անխաթար 
գործունէութեան ապահովման համար»։  
                                                                                                                                                        

ԵՐԵՒԱՆԻ ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ 

ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՒ ՔԱՀԱՆԱՅԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ 
 

 

Նոյեմբերի 21-ին, Երեւանի Սուրբ Գրիգոր Լուսա-

ւորիչ եկեղեցւոյ մէջ յընթացս Սուրբ եւ Անմահ 
Պատարագի, ձեռամբ Եկեղեցւոյ հոգեւոր տեսուչ 
Գերաշնորհ Տ. Անուշաւան եպիսկոպոս Ժամկոչ-

եանի, տեղի ունեցաւ քահանայա կան ձեռնա-

դրութիւն եւ օծման արժանացան 11 սարկաւագներ: 
Ձեռնադրութեան աւարտին նորաօծ քահանաները 
իրենց անդրանիկ օրհնութիւնը փոխանցեցին 
ներկաներուն: Սրբազան Հայրը, իր քարոզին մէջ 
անդրադառնալով քահանայութեան կարեւորու-

թեան, մասնաւորաբար ըսաւ. ««Կօշիկներդ հանէ՛ 
ոտքերէդ, որովհետեւ այն վայրը, ուր կանգնած ես, 

սուրբ է (Ելք Գ 5): Դարեր առաջ աստուածային այս բառերը լսեց Մովսէս մարգարէն, որ կը փորձէր 
մօտենալ անկէզ մորենիին: Այս խօսքերը այսօր աստուածադիր Սուրբ Սեղանէն եւ անոր վրայ ճառագող 
Լուսաւորչի կանթեղէն յեզի է ուղղուած: Նայեցէք այդ լոյսին հովիւի աչքերով, ինչպէս Մովսէս կը նայէր 
մորենիին եւ այնտեէն կը լսէք այդ ձայնը. «հանեցէք ձեր կօշիկները ձեր ոտքերէն, որ մինչեւ այսօր քալած 
են այս աշխարհի փոշիներուն մէջ, մաքրուեցէք այս աշխարհի տիղմերէն, որովհետեւ այն տեղը, ուր դուք 
կայնած էք, ուր ուխտած էք հաւատարմութիւն եւ խոնարհութիւն, ուրկէ մխիթարութիւն եւ սուրբ 
հաղորդութիւն պիտի բաշխէք մեր հաւատաւոր ժողովրդին՝ Սուրբ երկիր է, սուրբ հող է»»: 

Անդարադառնալով քահանայական պատասխանատու առաքելութեան` Սրբազանը ընդգծեց. 
«Աստուածային խօսքի մշակներ ըլլալը լոկ խօսքով չի սահմանափակուիր: Ան իր մէջ որքան 
ուրախութիւն ու քաղցրութիւն, նոյնքան ալ դառնութիւն եւ դժուարութիւն ունի: Քրիստոսի առաքեալ 
դառնալը միայն օծում ստանալով չի սահմանափակուիր: Դուք ձեր ողջ կեանքի ծառայութեան ընթացքին 
պէտք է ձգտիք դառնալ նուիրեալ քարոզիչն ու մշակը, խոնարհ սպասաւորը մեր Եկեղեցւոյ եւ 
արժանանանք` արտաքին եւ ներքին ընդվզումներէն վշտացած ու մոլորուած ժողովուրդին իրական 
առաքեալի կոչումին»:  

«Սիրելի քահանայ հայրեր, կը ցանկամ, որ ըլլաք միշտ կանաչ, միշտ ջրառատ եւ այնպէս, որ երբ մարդիկ 
ձեզի նային, ձեր խօսքերուն մէջէն ձե՛զ չտեսնեն, այլ տեսնեն Քրիստոսը, տեսնեն Լուսաւորիչը, տեսնեն 
Մեսրոպ Մաշտոց, տեսնեն այն սուրբերը եւ հերոսները, որոնք իրենց կեանքը մատաղ ըրին, որպէսզի 
ազգին կեանքը միշտ փառաւոր մնայ, եւ դուք ըլլաք մշակներ առանց ամօթի, ըլլաք տաճար Աստուծոյ եւ 
ունենաք այնպիսի ծառայութիւն, որ մեր Մայր Աթոռը իր հոգեւոր ճառագայթումը առաւել ուժեղացնէ 
մեր ողջ ժողովուրդի կեանքին մէջ յաւիտեան»:   

Նորաօծ 11 քահանաները Մայր Աթոռի մէջ պիտի ստանան քառասնօրեայ վերապատրաստութիւն եւ 
անցնեն աղօթքի շրջան, նախքան ծառայութեան կոչուիլը: 



 

 - 21 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Փարոս (Փ)– Տիկին Փարթամեան, շնորհակալութիւն այս հարցազրոյցին համար: Հակառակ այն 

իրողութեան որ Սիտնիի մէջ Հայ համայնքէն շատեր ձեզ կը ճանչնան սակայն կրնայի՞ք դուք զձեզ մեր 

2000ի շուրջ ընթերցողներուն ներկայացնել : Պիտի խնդրէի որ անդրադառնայիք նաեւ այն կարեւոր 

պետական պաշտօններուն, զորս անցեալին ստանձնած էիք: 

Տիկ. Փարթամեան (ՀՓ) – Շնորհակալութիւն այս առիթին համար: 1979-ին լիբանանէն ընտանեօք 

գաղթեցինք Աւստրալիա: Վերջին 42 տարիներուն աշխատած եմ միջազգային ընկերութիւններու եւ 
Աւստրալիոյ դաշնակցային կառավարութեան հետ մարդասիրական ասպարէզներու մէջ: 

 

Փ – Նախքան շարունակելը, կրնայի՞ք ըսել թէ ուր ստացած էք ձեր ուսումը: 

ՀՓ – Շրջանաւարտ եմ Պէյրութի ՀԲԸՄ Դարուհի Յակոբեան Աղջկանց Վարժարանէն իսկ գաղթելու 
պատճառով բարձրագոյն ուսումս եւ վկայականներս ստացած եմ նամակագրութեամբ: 

Շարունակելով, ՄԱԿ-ի UNHCR-ի մէջ աշխատանքիս շնորհիւ առիթը ունեցայ ճամբորդելու եւ 
ականատես դարձայ գաղթականներու տեղաշարժերուն զանազան շրջաններու՝ Ասիոյ, Ափրիկէի եւ 
նախկին Արեւելեան Եւրոպայի երկիրներուն մէջ: Մասնակցեցայ ՄԱԿ-ի զանազան գիտաժողովներուն 
եւ որոշումներ կայացնող ժողովներու՝ առնչուած գաղթականներու եւ տեղահանուածներու: 
Համաշխարհային մարդասիրական դժուար իրավիճակներուն խորքային, լուրջ վերաբերումս խթան 
հանդիսացաւ ինծի, որ հետեւողականօրէն պահանջեմ  ռազմավարութեանց եւ ծառայութեանց 
գործադրութեանց մէջ թերութիւններու սրբագրում, ըլլայ միջազգային, շրջանային թէ ազգային 
շրջանակներու մէջ:   
 

Փ – Ներողամիտ եղէք դարձեալ ընդմիջելուս: UNHCR-ի մէջ ձեր աշխատանքը Լիբանանէ՞ն սկսաւ: 
ՀՓ – 1975-ին Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին պատճառով Յունաստան գացի, ուր 
Լիբանանէն եւ Պարսկաստանէն ապաստանած էին մօտ 25000 գաղթական: Դիմեցի Ամերիկեան վիզայի 
որպէս գաղթական: Չորս տարի սպասելէ ետք վիզաս մերժուեցաւ: Մինչ այդ որպէս կամաւոր աշխատող 
մտայ UNHCR: Ամիսներ ետք, գնահատելով տարած աշխատանքս եւ իմանալով որ կը տիրապետէի 5 
լեզուներու, ինծի առաջարկուեցաւ պաշտօն, զոր ընդունեցի: Զիս ուղարկեցին Զուիցերիա եւ այդպէս 
տարիներ ծառայեցի ՄԱԿ-ին: 

              Հարցազրոյց Հայ Համայնքի Բարեկեցութեան Կեդրոնի  

             Խնամակալ Մարմնի Նոր Ատենապետուհի 

         Տիկին Հերմինէ Փարթամեանին Հետ 
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Փ - Շնորհակալութիւն այս կարեւոր մանրամասնութեան համար: Խնդրեմ շարունակեցէք, ալ չեմ 
ընդմիջեր: 
ՀՓ - Ռազմավարական թերութիւններ մատնանշելու յատկութիւնս եւ այդ ուղղութեամբ կատարած 
բարեփոխումները առիթ ընծայեցին ինծի հիմնելու զանազան միջազգային, ազգային եւ տեղական 
կազմակերպութիւններ, որոնք հետեւեալներն են. 
- Կին Գաղթականներու Աւստրալական Ազգային Յանձնաժողով, որ ունեցաւ իր ենթայանձնախումբերը 

համաշխարհային մաշտապով: 
- Գաղթական Խորհուրդ Աւստրալիոյ -  ազգային հաստատութիւն մը, 105 անդամ 

կազմակերպութիւններով:  
- Գաղթականներու Խորհրդատուական Ծառայութիւն, ապաստան փնտռող անձերու օգնելու, որ 

կարենան ստանալ Աւստրալական մնայուն կեցութեան արտօնագիր   

- STARTS (NSW service for Treatment and Rehabilitation of Torture and Trauma survivors) 

- Կիներու ազատ արտայայտուելու կարելիութիւնը առաջնորդեց հիմնելու  
- Ներգաղթող Կանանց Կեդրոնը: 

- Աշխատեցայ Գաղթի Բաժինին մէջ եւ նախաձեռնողներէն էի վերամշակելու բնակեցման 
ռազմավարութիւնը « Եկէք ճիշդ հասկնանք ու գործենք Աւստրալիոյ մէջ» բնաբանով 

- Կիներ Վտանգի Մէջ ծրագիրը, որ որդեգրուեցաւ զանազան պետութիւններու կողմէԱմենէն կարեւոր 
հաստատութիւնը որուն հիմնադիր անդամ եղած եմ այն ալ Հայ Բարեկեցութեան 
Կազմակերպութիւնն է, որ սկսաւ բնակեցման ծառայութիւններով եւ այսօր կ'անուանուի՝ Հայ 
Համայնքի Բարեկեցութեան Կեդրոն (ՀՀԲԿ) 

- Աշխատած եմ նաեւ Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդին (ԵՀԽ) եւ Աւստրալիոյ 
Եկեղեցիներու Խորհուրդին (ԱԵԽ) հետ, որպէս ջատագով  անբարենպաստ պայմաններու մէջ 

ապրող անձերու, գաղթականներու, հոն բացայայտելով անոնց կարիքները: Մասնակից եղած եմ 

Էքիւմէնիք եւ միջ- կրօնական աշխատանքներու, ներառեալ մարդկային իրաւանց հարցերու, յանուն 

ԵՀԽ-ի եւ ԱԵԽ-ի: Աշխուժ մասնակցութիւն բերած եմ ԵՀԽ-ի միջազգային համագումարի 

կազմակերպման, որ տեղի կ'ունենայ 7 տարին անգամ մը, այդ տարին տեղի ունեցաւ Քանպերայի 

մէջ 1991ին:   

- Վերջին 20 տարիներուն աշխատեցայ դաշնակցային Առողջապահութեան Մեծահասակներու 

Խնամքի եւ Հանրային Ծառայութեանց Բաժիններուն մէջ: Սկիզբը ներգրաւուած էի ծերանոցներ 

հիմնելու աշխատանքին մէջ: Կը համադրէի Մեծահասակներու Խնամքի Վաւերացման եւ Որակի 

Ապահովման գրասենեակներուն գործերը, կը վերանայէի կազմակերպութիւններու կողմէ 

ուղարկուած հազարաւոր դիմումնագրերը եւ կը կատարէի անոնց գնահատումը: Կը վերահսկէի 

Գնահատումի Խումբին որ կը բաղկանար 50-է աւելի պաշտօնեաներէ: Մենք կը յանձնարարէինք 

նախարարին վաւերացնելու  ծառայութիւն  տուողներու կարգավիճակը ինչպէս նաեւ մեծա-հասակ-

ներու խնամքի հաստատութիւններւն տրուելիք նպաստը: Վերջին 10 տարիներուն կլանուած էի 

Համայնքային Խնամքի Ծրագիրներով, որովհետեւ պետական ռազմավարութիւնը փոխուեցաւ 

ծերանոցներէն՝ համայնքի խնամատարութեան, քաջալերելու համար մեծահասակները իրենց 

տուներուն մէջ խնամք ստանալ համայնքային կազմակերպութիւններէ, երկարելու համար իրենց 

կեցութիւնը իրենց տուներուն եւ իրենց հարազատ շրջապատին մէջ: 

- Վերջին 4 տարիներուն աշխատեցայ Հանրային Ծառայութեանց Բաժինին մէջ, ղեկավարելով 

Commonwealth Home support program ( CHSP) ը, որուն ծառայութեանց համար տրամադրուած 

գումարը 5.5 Պիլիոն է: Աշխատեցայ որպէս գործադիր պաշտօնեայ վերանայելու համար 

պայմանագիրները միլիոնաւոր Տոլարներու նպաստընկալ մեծ կազմակերպութիւններուն: Յուլիս 

2021-ին թոշակի անցայ, որմէ անմիջապէս ետք կամաւոր զօրակցութիւնս ուզեցի բերել Հայ 
եկեղեցւոյ:   
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Փ – Ձեր կեանքը փորձառութիւններով լեցուն է Տիկին: Որեւէ դէպք կը յիշէ՞ք Քանպերայի ժողովէն, ուր 

հայկական տիրական մասնակցութիւն կար: 

ՀՓ – Այո անշուշտ: Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Վեհափառ Հայրապետ Արամ Ա. Այդ օրերուն կը գլխաւորէր 

պատուիրակութիւն մը: Յանձնաժողովներու նախագահներ նշանակելու օրակարգի կէտին մէջ 

ժողովականներ տարակարծիք էին: Ժողովի դիւանի անդամները զիս խորհրդակցութեան մը 

հրաւիրեցին այդ օրուան նիստէն ետք եւ կարծիքս ուզեցին Արամ Արքեպիսկոպոսին մասին: Վստահ 

չէին որ ան ճիշտ թեկնածու էր յանձնաժողովի մը ատենապետութիւնը ստանձնելու: Բաւական երկար 

վիճաբանութենէ ետք կարողացայ զիրենք համոզել որ Արամ Արքեպիսկոպոսին ատենապետութիւնը 

Եկեղեցական Խորհուրդին մեծ նպաստ էր: Յաջորդ օրը Սրբազանը (այժմ Կաթողիկոս) ընտրուեցաւ այդ 

յանձնաժողովին երկու ատենապետներէն մէկը, որովհետեւ շատ ծաւալուն աշխատանք պահանջող 

յանձնաժողով էր «Commission for Development and Aid, Human Rights and Justice»: Յառաջիկայ 
տարիներուն Սրբազանը այնքան փայլուն աշխատանք տարաւ որ զինք 14 տարի Եկեղեցական 

Խորհուրդի ատենապետ ընտրեցին:  

  

Փ – Մեր ընթերցողներուն վերջին անգամ ՀՀԲԿ-ի մասին լայն տեղեկութիւն տուինք Օգոստոս 2020ին: 

Վերջին մէկ տարին  ոստում արձանագրեց ՀՀԲԿն հակառակ Պսակաձեւ ժահրի պարտադրած 

սահմանափակումներուն: Կրնա՞ք տեղեկացնել Փարոսի ընթերցողները թէ ի՞նչ միջոցներ ձեռք 

առնուեցան:         

ՀՓ - 2015ին ՀՀԲԿ-ն Դաշնակցային Առողջապահութեան Բաժինէն նպաստ ստացաւ ի գործ դնելու CHSP-ի 
ծրագիրը որ առիթ տուաւ մեծահասակներու հաւաքուելու եկեղեցւոյ սրահին մէջ, մասնակից դառնալու 
խմբային աշխատանքներու, միասնաբար ճաշելու եւ առիթներով մասնակցելու խմբային պտոյտներու: 
Դժբախտաբար, Պսակաձեւ ժահրի սահմանափակումներու պատճառով ժամանակաւոր կերպով 
դադրեցաւ գործունէութիւնը: Յամենայն դէպս, կառավարութիւնը դիւրութիւն ընծայեց բոլոր  

նպաստընկալ կազմակերպութիւններուն, ներառեալ ՀՀԲԿ-ին, հասնելու մեծահասակներու պէտքերուն, 
անոնց հետ կապ հաստատելով եւ հարցնելով եթէ որեւէ ձեւով կարելի էր օգտակար դառնալ իրենց 
գնումներուն, դեղերու գնման ինչպէս նաեւ առցանց ժողովներ կայացնելու: Նպաստ տրուեցաւ 
ինթերնեթային կապի ապահովման համար, ոմանց լափթոփներ տրամադրուեցան, ուրիշներու՝ 
կերակուր: Կարեւորը այն էր որ ՀՀԲԿ-ի պաշտօնէութիւնը կապի մէջ եղաւ անհատներու հետ եւ 
հետամուտ եղաւ իրենց բարօրութեամբ:    
  

Փ – Կրնա՞ք ներկայացնել Խնամակալութեան նոր կազմի անդամները իրենց պաշտօններով: 

ՀՓ - Սիրով: Կազմը հետեւեալներէն կը բաղկանայ. 
 

 Տիկին Հերմինէ Փարթամեան – Ատենապետուհի 

 Տիկին Լիւսի Արոյեան – Ատենադպրուհի 

 Տիկին Զեփիւռ Մուրատեան  

 Տիկին Աննա Մարշալ-Մեծօղլեան 

 Օրիորդ Անի Քիւրիւմլեան 

 Պրն Ալան Սարգիսեան 
 

Խնամակալութեան պաշտօնն է վերանայիլ ՀՀԲԿ-ի նպատակներուն ինչպէս նաեւ մեծահասակներու 

խնամքի ծրագրին արդիւնաւէտ տնօրինման եւ գործադրման ըստ պետական ռազմավարութեան եւ 
նպաստի տուուչութեան պայմաններուն: Վերանայիլ նաեւ ՀՀԲԿ-ի ծառայութեանց ծաւալման 

արեւմտեան եւ հարաւ արեւմտեան Սիտնիի մէջ: Միեւնոյն ատեն հետեւիլ պետական նպաստներու 

առիթներուն, դիմելու եւ զանոնք ի գործ դնելու համար Աւստրալահայ համայնքին տարբեր 

կարիքներուն: 
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Փ – Իսկ գանձապահ չունի՞ ՀՀԲԿ-ն: 

ՀՓ – Ժամանակաւորապէս Տիկին Զեփիւռ Մուրատեանը սիրայօժար ստանձնած է այդ, որուն համար 

մեծապէս շնորհակալ ենք, սակայն մօտ ատենէն նոր անձ մը պիտի ունենանք այդ պաշտօնը լրացնող:  

 

Փ – Սրբազան Հօրմէն իմացանք որ ՀՀԲԿ-ն նպաստներ ստացած է վերջերս: Ինչի՞ կը վերաբերին անոնք: 

Կարելի՞ է ձեր փորձառութեան վերագրել զանոնք: 

ՀՓ – Վերջերս ՀՀԲԿ-ն յաւելեալ նպաստ ստացաւ օգտակար դառնալու համար Հարաւ-արեւմտեան եւ 
արեւմտեան Սիտնիի Հայ բնակիչներուն: Այժմ ՀՀԲԿ-ն նպաստ կը ստանայ հետեւեալ ծառայութեանց 

համար. 

 Ընկերային օժանդակութիւն խումբերու համար 

 Ընկերային օժանդակութիւն անհատներու համար 

 Տան մէջ օգնութիւն 

 Կարճատեւ դադար Կեդրոն աշխատողներու համար 

Նաեւ փոքր նպաստներ կը ստանայ 
 Նիւ Սաութ Ուէյլզի Բազմամշակութային Կեդրոնէն (Multicultural NSW) եւ  

 Համայնքներու եւ Արդարութեան Բաժինէն 

Բնականաբար նոր նպաստները կ'ենթադրեն նաեւ նոր պաշտօնեաներու ընդունում: Այժմ այսպիսի 

հարցերու քննարկումով կը զբաղինք Երէցկնոջ հետ: Մեր նպատակներէն մին է կառավարութեան մեր 

յատուկ պահանջները ներկայացնել եւ ըստ այնմ նպաստներ խնդրել փոխանակ գոյութիւն ունեցող 

նպաստներու միայն դիմելու:  

 

Փ – Կազմակերպչական գետնի վրայ ի՞նչ ծրագիրներ ունիք:  

ՀՓ -  

1. Առաջնահերթութիւնը տուած ենք վերակազմակերպելու ՀՀԲԿ-ն, կարենալ բազմապատկելու համար 

մեծահասակներու խնամքին համար յատկացուած նպաստը: Այսպիսով ՀՀԲԿ-ն կը վերածուի 

մեծահասակներու խնամք տուող կենսունակ հաստատութեան մը եւ կրնայ իր ծառայութիւնը 

ընդլայնել կերակուրի մատակարարման, երթեւեկի եւ տնային խնամքի բնագաւառներէն ներս, որոնց 

համար առ այսօր նպաստ չստանար:  

2. ՀՀԲԿ-ն նաեւ կը ծրագրէ օգտակար ծառայութիւն տալ երիտասարդներու եւ կանանց հարցերու մէջ:   

Այս ընելու համար պէտք է լսել երիտասարդներ եւ կանայք, իմանալ իրենց ցանկութիւնները եւ ըստ 

այնմ դիմել նպաստի: 

3. Յուսով ենք որ ՀՀԲԿ-ն Հայ համայնքին կեդրոնը կը դառնայ կառավարական ծառայութեանց եւ 
բնակեցման հարցերուն մասին տեղեկութիւն փոխանցելու համայնքի զաւակներուն,  ինչպէս նաեւ 
քաջալերելու երիտասարդներ որ մտնեն աշխատանքներու մէջ որոնցմով կը պատրաստուին 

ապագայ ջատագովներ դառնալու ռազմավարութեանց փոփոխութեան եւ գոհացում տալու համար 

կանանց իրաւունքներու ձեռքբերման:  

 

Փ - Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ սրահին մէջ նաեւ կը գործէ բարեկեցութեան կեդրոնի մասնաճիւղ մը: 

Ծխական խորհուրդի վերջին տեղեկագրին մէջ կարդացի որ ՀՀԲԿ-ն համաձայնագիր մը կնքած է անոնց 

հետ: Կրնա՞ք մանրամասնել: 
ՀՓ - ՀՀԲԿ-ն պայմանագիր կնքեց Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ ծխական խորհուրդին հետ օգտակար 

դառնալու համար արեւմտեան Սիտնի բնակող մեծահասակներուն: Հետեւաբար, մեծահասակներու 

յատուկ խնամք եւ ծառայութիւններ պիտի տրուին եկեղեցւոյ սրահին մէջ, այնպէս ինչպէս կը տրուին 

Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ սրահին մէջ, Չացուուտ: Այս աշխատանքը պիտի ղեկավարուի Երէցկին 

Յասմիկ Ղամպարեան - Համբարձումեանի կողմէ որպէս ընդհանուր համակարգող:  
 

 



 

 - 25 - 

 

 

 

Փ – Երիտասարդ մայրեր, շաբաթը մէկ օր,  ժրաջան կը յաճախեն Էտկարեան սրահ իրենց մանուկներուն հետ 
միասին: Մայրեր եւ երեխաներ իրարու հետ ընկերանալու առիթ է այս: Նոր ծրագիրներ մշակա՞ծ էք իրենց համար: 
ՀՓ - ՀՀԲԿ-ն այդ երիտասարդ մայրերը լսելու եւ իւրաքանչիւրին պէտքերուն ծանօթանալու գործընթացին մէջ է 
այժմ, որուն հիման վրայ համապատասխան ծրագիրներ պիտի մշակուին եւ ծառայութիւններ պիտի մատուցուին: 
Փոքր նպաստ տրուած է այս աշխատանքին համար, յուսով ենք որ գումարը կ'աւելնայ նման մեծահասակներու 
ծառայութեան համար տրուած նպաստին: 
  

Փ – Որեւէ աշխատանք տարուա՞ծ է երիտասարդութիւնը հետաքրքրող: Ի՞նչ հարցեր կրնան ունեցած ըլլալ 
կամ ունին երիտասարդները 

ՀՓ - Որպէս նոր ատենապետ, երիտասարդութեան հետ որեւէ շփում չեմ ունեցած: ՀՀԲԿ-ի 

խնամակալութիւնը կը ծրագրէ կազմակերպել Ֆօրում մը, որուն պիտի հրաւիրուին երիտասարդներ, 

այսպիսով առիթ պիտի ստեղծուի փոխգործակցութեան, լսելու իրենց հարցերը, հետաքրքրութիւնները 

եւ կարիքները եւ ըստ այնմ մշակելու գործնական ծրագիր: Նախորդ ծրագիրները յետաձգուեցան 

Ժահրին պատճառով: Յուսով ենք որ մօտ օրէն հնարաւորութիւն կը ստեղծուի դէմ առ դէմ 

հանդիպումներ կատարելու:  Ի դէպ յայտնեմ որ փոքր նպաստ մը ստացած ենք, որ երիտասարդութեան 

տրամադրած ենք Harmony Day կազմակերպելու համար: 
 

Փ – Ի՞նչ թիւ կը ներկայացնեն կեդրոններ յաճախող մեծահասակները 

ՀՓ – Այժմ 200-250: Բոլորը ներկայ չեն ըլլար եւ չեն մասնակցիր բոլոր աշխատանքներուն: Օրինակի 

համար, կարգ մը անհատներ ծառայութիւն կը ստանան իրենց տուներէն ներս: Ուրիշներ իրենց տան մէջ 

կը ստանան տնային օգնութիւն: Ամենէն ժողովրդայինը ընկերային խմբային աշխատանքներն են: 

Յառաջիկայ ամիսներուն կը ծրագրենք հրաւիրել դասախօսներ բացատրութիւն տալու համար 

շաքարախտի եւ մտագարութեան խնամքի մասին, ինչպէ՞ս դիմել մեծահասակներու խնամքի 

ծառայութեանց, ինչպէ՞ս առաջքը առնել գետին իյնալուն, նաեւ ֆիզիօ-մարզանքներու եւ այլ նիւթերու 
մասին:  

 

Փ – Գիտենք որ ՀՀԲ կեդրոնները սահմանուած չեն միայն ծագումով Հայերու այլ ոչ Հայեր ալ կրնան 

յաճախել այնտեղ: Այդ ուղղութեամբ ծրագիր ունի՞ք հետագայի համար 

ՀՓ – Այո, մինչ մենք միշտ առաջնահերթութիւնը կու տանք Հայ մեծահասակներու, միեւնոյն ատեն կը 

քաջալերենք բազմամշակոյթ համայնքներ, որոնք նմանօրինակ մշակոյթներ ունին: Այս կարւեոր է 

ընդլայնելու մեր աշխատանքի հորիզոնը եւ ցանցը: 

  

Փ – Ի՞նչ դիւրութիւններ կը տրամադրէք եւ ի՞նչ նոր դիւրութիւններ ապահովելու մասին կը մտածէք 

թիւերը պահելու եւ զանոնք աւելցնելու առնչութեամբ 

ՀՓ – Մենք պայմանաւորուած ենք հետեւելու դաշնակցային կառավարութեան մեծահասակներու համար 

մշակուած ծրագրին, որ այժմ կը քննարկուի եւ ուր պիտի կատարուին կարեւոր բարեփոխումներ: Մենք 

ինքնավստահ ենք որ մեր այժմ ստացած նպաստը պիտի շարունակուի տրուիլ, այնքան ատեն որ 

պետութեան ներկայացուցած մեր տեղեկագիրներուն մէջ կ'արտացոլայ կառավարութեան օրէնքներուն 

մեր հետեւիլը: 

Մեծ առիթներ կան յաւելեալ նպաստներու դիմելու մրցունակ բաց հայտերու գործընթացով: Այս կը 

նշանակէ որ պէտք է մենք գերազանց արդիւնքներ ցոյց տանք եւ գործենք արհեստավարժութեամբ, 

կարենալ մրցելու համար մեծ կազմակերպութիւններու հետ: Միւս կողմէն պէտք է ռազմավարական 

միտք գործածել եւ այս մեծ ընկերութիւններուն հետ գործընկերի պայմանագիրներ կամ sub-contract 

պայմանագրեր կնքել: Այս բոլորին մասին կը մտածուի սակայն տակաւին ուսումնասիրութեան ծիրէն 

դուրս չէ եկած:  
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Փ – Խնամակալութիւնը ի՞նչ այլ ծառայութիւններ ունի եւ  ծրագիր ունի՞ նոր ծառայութեանց դաշտեր 

բանալու 65-ը անց խնամքի կարօտեալներու առաջ: 

ՀՓ – Ինքզինքս կրկնելու գնով պիտի ըսեմ որ մենք պէտք է հետեւինք պետական օրէնքներուն, 

ուշադրութեամբ պւտք է կարդանք յառաջիկային կատարելի փոփոխութիւնները եւ ըստ այնմ 

կազմակերպենք մեր ծառայական աշխատանքը: Պէտք է ծանօթացնենք Հայ համայնքին այն միջոցները, 

որոնցմով ծառայութիւնները հասանելի կը դառնան: Մեծահասակներու Խնամքը լաւ չէ հասկացուած 

Հայ համայնքին կողմէ: Յաճախ զայն կը շփոթեն ծերանոցի հետ:  

Պէտք է բացատրենք ընտանիքներու եւ խնամք տանողներու, որպէսզի անոնք քաջալերուին: Երբ 

ծառայութեանց պահանջքը աւելնայ՝ այն ատեն ՀՀԲԿ-ն կրնայ յաւելեալ նպաստներու դիմել: 
 

Փ - Մելպուրնի մէջ ալ կը գործէ ՀՀԲԿը տարբեր անուանումով: Ձեզի հետ ուղղակի թէ անուղղակի կապ 

ունի՞ Մելպուրնը 

ՀՓ – Որպէս նոր ատենապետուհի Մելպուրնի աշխատանքներուն շատ ծանօթ չեմ: Սակայն պատրաստ 

ենք օգտակար դառնալու երբ խնդրուի մեզմէ: 

 

Փ – ՀՀԲԿն այլ բարեկեցութեան կազմակերպութիւններու հետ կը գործակցի՞ կամ այդպիսի ծրագիր ունի՞ 
ՀՓ – Վստահ չեմ ոչ ալ տեղեակ: 

  

Փ – Ի՞նչ պատգամ ունիք Փարոսի ընթերցողներուն եւ Հայ համայնքին ընդհանրապէս: 

ՀՓ – ՀՀԲԿ-ի յաջողութիւնը կախեալ է Հայ համայնքի արձագանքէն եւ զօրակցութենէն: ՀՀԲԿ-ին 

կատարուած նուիրատուութիւնները հարկազերծման ենթակայ են: Եթէ մենք ինքնաֆինանսաւորում 

ունենանք, այն ատեն կրնանք շատ աւելի անկախ գործել:  
  

Փ  –  Փարոսի խմբագրական կազմը ի սրտէ կը շնորհաւորէ ձեզ եւ նորանոր նուաճումներ կը մաղթէ ձեզի 

եւ ձեր ղեկավարած խումբին նուիրական, խիստ անհրաժեշտ աշխատանքին: 

ՀՓ – Շնորհակալ եմ ձեր ազնիւ խօսքերուն համար եւ կը գնահատեմ զօրակցութիւնը Սրբազան Հօր եւ 
Թեմական Խորհուրդին: Մեր յաջողութիւնը Հայ համայնքին յաջողութիւնն է: 

 

Հարցազրոցը վարեց Նշան Պասմաճեան 
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DIOCESAN NEWS 
 

Wednesday 3 November – The Primate His Eminence 

Archbishop Haigazoun Najarian, Reverend Hagop 

Sarkissian, Reverend Krikor Youmoushakian, Very 

Reverend Father Parsegh Soussanian, Reverend Father 

Avetis Hambardzumyan, Diocesan Council Vice-

Chairman Mr Stepan Kerkyasharian and Mr Avetis Der 

Bedrossian, were the lunch guests of Diocesan Council 

Chairman Mr Sarkis Der Bedrossian. In brotherly 

sincerity, discussions covered matters of significance in 

the community and issues of national importance. The 

already strong bond between the spiritual leaders was 

reinforced during this latest gathering. On behalf of 

the guests, Archbishop thanked Mr Sarkis Der 

Bedrossian for organising this worthwhile opportunity.  
 

Sunday 7 November – Reverend Father Avetis 

Hambardzumyan in Holy Resurrection Church, Archpriest 

Reverend Father Bartev Karakashian in Holy Trinity 

Church and Reverend Father Khacher Harutyunyan in St 

Mary’s Church, Melbourne, each celebrated Holy Mass and 
delivered the day’s relevant sermon to their community 
faithful. During an interval in Holy Mass, the Pontifical 

Blessing was conducted to celebrate the 22nd anniversary of 

the enthronement of His Holiness Karekin II Supreme 

Patriarch and Catholicos of All Armenians. As the day 

coincided with the 10th anniversary of Archbishop 

Najarian’s episcopal consecration, the Archbishop blessed 
the vestments gifted for the occasion, by Mr and Mrs Jack 

and Rita Nersessian at the Holy Resurrection Church. 

Archbishop blessed the couple, who have shown their 

dedication to the two Sydney parishes and the Diocese. 

Reverend Archpriest Father Norayr Patanian conveyed 

his sentiments, congratulating Archbishop Najarian on 

the 10th anniversary of his episcopal ordination, 

praising his merits, his works, particularly the 

initiative to build the Diocesan Centre, and in 

conjunction with the church bodies, achieved its 

completion. Father Norayr affirmed that the Diocesan 

Centre has become a meeting place for the members of 

the Armenian community, Armenian organisations 

and non-Armenian church ministers. Archbishop 

Najarian expressed his gratitude to the ranks of church 

clerics and reaffirmed his vow to serve the Australian 

and New Zealand Armenian community to the best of his abilities and with the resources available to him. 
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Monday 8 November – Accompanied by Chairman and Vice-Chairman Messrs 

Sarkis Der Bedrossian and Stepan Kerkyasharian, Archbishop Najarian paid an 

official visit to the NSW Minister for Multiculturalism Mrs Natalie Ward. The 

Minister, accompanied by Mr George Mangos, received the delegates for a 

pleasant half hour meeting. On behalf of the Diocesan Council, Archbishop congratulated and thanked the 

Minister for her efforts to benefit the state. In turn, Mr Stepan Kerkyasharian thanked the Minister for the 

allocation of state government funds to benefit the Armenian Community Welfare Centre. He explained the 

scope of works the ACWC undertakes, particularly the projects within Western Sydney over the last few months. 

The Minister encouraged community works and services indicating that the Ministry stands by and supports the 

Diocese, by word and deed, in its current and future efforts. 

After the Archbishop expressed his best wishes and blessings, the delegation bid the Minister farewell. 

 

Tuesday 9 November – At the invitation of the Jewish Board of 

Deputies, Archbishop Najarian participated in an online annual 

commemoration of the Jewish Holocaust and the Kristallnacht, or 

"Broken Glass, Unbroken Spirit" which marks the beginning of the 

holocaust. On November 9-10, 1938, the Nazis set fire to and 

destroyed more than 200 synagogues, more than 7,000 Jewish 

workplaces, and arrested 30,000 Jews in Germany and Austria. This 

commemoration is equivalent to April 24 for Armenians. As a result 

of imitating the plan of the Turkish state, Hitler implemented his branch plan against the Jews. 

The lecturer of the day was Mr. Eddie Joku, a Holocaust survivor and witness to the Kristallnacht. 
 

Sunday 14 November – During Holy Mass, Archbishop Najarian blessed and consecrated Tryptich artworks 

painted by Miss Melinè Ter-Abrahamyan, sponsored by Mr and Mrs Jack and Rita Nersessian. The paintings are 

each 57 x 300cm and will be placed at the front of the church nave displaying the reading from 2Corinthians 

13:14 “May the grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with 
you all.” The three-fold individual oil paintings 

have been mounted by nine metre rods at the 

base of the balcony on the upper level.  

Archbishop Najarian thanked the sponsors and 

the artist, as well as Reverend Father Avetis 

Hambardzumyan, who had conceived the idea. 

He also congratulated the Reverend Father on 

the 13th anniversary of his ordination into the 

priesthood, of which 11years have been in 

service at the Holy Resurrection Church.  

Archpriest Reverend Father Norayr Patanian 

celebrated Holy Mass and delivered the day’s 
relevant sermon. 

Paros editorial congratulates Holy Resurrection 

Parish Priest Reverend Father Avetis 

Hambardzumyan for the concept and also on 

the occasion of the 13th anniversary of his ordination into the priesthood. We also congratulate the artist Miss 

Ter-Abrahamyan and the sponsors Mr and Mrs Jack and Rita Nersessian on this beautiful painting. The December 

issue will include our interview with the artist. 
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Tuesday 16 November – On this day homage was paid and 

farewell was bid to Mrs Rima Chater who after more than 20 

years of service retired from her service at the Armenian 

Community Welfare Centre, to take care of her husband 

Rostom. Mrs Chater would visit clients in their homes and 

would support them during their day visits to the Centre, 

taking care of whatever needed her attention. Most 

importantly, she had accomplished all this, quietly, with a 

smile and sound Christian principles. With the 32 seniors, 

also present were, the Primate Archbishop Haigazoun 

Najarian, Reverend Father Avetis Hambardzumyan, ACWC 

Chairperson Mrs Herminè Partamian, committee members –  

Mesdames Zepur Mouradian, Lucy Aroyan, Ani Kurumlian, 

former welfare officer Mrs Azniv Iskenderian and her successor Yeretsgin Hasmig Hambardzumyan. The MC was 

much loved Mrs Marina Avagyan-Tchaprazian. It was a warm, cordial atmosphere with sentiments shared by Mrs 

Partamian, Mrs Iskenderian and Mrs Tchaprazian. Archbishop presented Mrs Chater with a gift from the ACWC 

and words of praise for Mrs Rima’s Christian service. Paros editorial wishes Mrs Rima well and deepest thanks for 

her exemplary service and a speedy recovery for Mr Chater. 
 

Tuesday 16, Wednesday 17 and 24 November – Archbishop 

Najarian, accompanied by Father Avetis Hambardzumyan 

and Chairman Mr Sarkis Der Bedrossian received official 

visits by the Willoughby Council mayoral candidates 

Angelo Rozos and Craig Campbell. Willoughby City 

Council candidates Messrs Brendon Zhu and Sarkis 

Mouradian were also in attendance at the latter meeting. 

The local government candidates acknowledged and 

praised the impact of the Armenian community in the 

progress and development of the city of Willoughby and 

the existence of the cordial relations between the Diocese 

and the City Council. In turn, Archbishop spoke highly of 

the good relations, particularly with outgoing mayor Mrs 

Gail Giles-Gidney. He made suggestions to the candidates 

in relation to the benefits to the Armenian community. On 

24 November a meeting was held with the third mayoral 

candidate Mrs Tania Taylor. 

It is with pleasure we inform our readers that Armenian 

community member and Holy Resurrection Church Parish 

Councillor, Diocese Properties Committee member, 

supporter of all aspects of Armenian community life, Mr 

Sarkis Mouradian is running as an independent candidate 

in the Willoughby Council elections. Paros editorial 

extends heartfelt hopes for a successful outcome during the 

December 4 elections. 
 

Monday 22 November, Friday 26 November – Archbishop Najarian presided over the regular meetings of the 

Welfare Centre where the progress of welfare programs and future plans were discussed, especially in West 

Sydney. We are pleased to announce that as a result of continuous and strategic work, the activities of the ACWC 

are growing and expanding month by month. It is simply commendable. 
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Tuesday 23 November – Archbishop Najarian presided during the periodic Diocesan Council meeting, held face to 

face and virtually. The meeting heard Archbishop’s monthly activity report, receiving appreciation, particularly 
for the more than 20 podcast recordings, which cover current issues, a much needed resource during the 

lockdown restrictions imposed by the Covid pandemic, particularly, for the younger generation. The meeting 

heard the monthly activity reports by representatives of the three parishes; discussed organisational matters and 

decisions were made; discussed matters in relation to the appointment of a priest to minister in Holy Trinity 

Church on a temporary basis; examined matters to be addressed during the next annual general meeting. 
 

Wednesday 24 November – An online lecture, the fifth in the series run by 

the Diocese, was held at 7.00pm with Archbishop presiding. The guest 

speaker was the former President of the NSW Ecumenical Council, friend of 

the Armenian community, Anglican minister Reverend Dr Ray Williamson 

and close associate of Archbishop Aghan Baliozian of blessed memory. The 

MC Mrs Lena Nazarian conducted the session diligently and adeptly. The 

topic of the lecture was “Ecumenism – Its History and Relevance Now”. It was 
also announced that lectures will resume in February following the Christmas 

holiday period in December and January. The first two lectures will be 

dedicated to the topic of Armenian Sacred Music on 23 February and 30 

March 2022 to be presented by Very Reverend Father Maestro Mamigon 

Kiledjian who is the Diocesan Instructor of Sacred Music at the Eastern 

Diocese of the Armenian Church of America and a resident of New Jersey.  

Attending the evening’s online lecture were 36 individuals of Christian and 
non-Christian faiths, theologians and representatives of Multicultural NSW. 

Following Archbishop’s opening with the Lord’s 
Prayer, Dr Williamson commenced his lecture. The 

experienced ecumenist, presented ecumenism, the root 

of the Greek word oikoumene, which means ‘the 

whole inhabited world’. It has been said that 
ecumenism is ‘anything that relates to the whole task 
of the whole church to bring the whole gospel to the 

whole world’. Ecumenism, as the word is commonly 
used today, refers to a movement of churches and 

Christians with the goal of the visible unity of the 

church; and it touches all dimensions of church life 

including common worship, mission, service and 

renewal. 

He reflected on the history of the ecumenical movement, its origins traced back to 1910. The first Faith and 

Order (F&O) Conference was held in 1927 where it was immediately recognised that in the quest for Christian 

unity agreement was needed on baptism, eucharist, ministry and understanding the nature of the Church. That 

conference in Lausanne set the theological agenda of the ecumenical movement that has been pursued to the 

present day. In 1948 the World Council of Churches WCC was established with 147 member churches, today 

that number is 349. The Armenian Apostolic Church joined in 1962. 

WCC has a strong working relationship with the Roman Catholic Church – made possible during the Second 

Vatican Council, decree on Ecumenism. Though never a member of the WCC, the Roman Catholic Church has 

become a member of the two WCC Commissions: the F&O Commission (1968) and the Commission on World 

Mission and Evangelism (2005). 

The holding of the seventh WCC Assembly in Canberra in 1991 saw a renewed enthusiasm for the ecumenical 

endeavour,  and  this  strengthened  even  further  with the  formation  of  the  National  Council  of  Churches in    
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Australia (NCCA), replacing the Australian Council of Churches (ACC) in 1994. The first President of the NCCA 

was Archbishop Aghan Baliozian of blessed memory. 

Now, because of the ecumenical movement of the 20th century, those sectarian religious conflicts that dogged 

Western Christianity for half a millennium seem to be a thing of the past. Yet here in the 21st century, further 

progress has not been made. The Western culture of individualism and personal preference sees people go off to 

start their own church – almost too often to keep count. The one Body of Christ has become more and more 

fractured. 

Unity is not just a pragmatic thing. Ecumenism is not an 

appendix – a nice, but non-essential thing that gets added to 

the Church’s mission, something to which we give some 
attention when we have some spare time. No! Ecumenism 

belongs to the nature of the Church. It is the essence of the 

Church. 

The 20th century saw the formation of several united churches, 

which brought together two, three or more churches into one 

ecclesial structure. The Uniting Church of Australia is one 

example. Many expected that such unions would keep on 

happening and would become more inclusive, and that this 

would be the path to the visible unity of the Church. But that 

did not happen, and so people began to think of visible unity as the churches recognising in each other the marks 

of the one, holy, catholic and apostolic church of Christ. 

In his closing remarks, the Reverend continued – Ecumenism draws the Church into a transformed way of living. 

There can be no ecumenism worthy of the name without a change of heart. For it is from newness of attitudes, 

from self-denial and unstinted love, that yearnings for unity take their rise and grow toward maturity. 

Following the lecture, question time was held, with several questions answered by the guest speaker. 

Before closing in prayer, Archbishop Najarian concluded with 

the following deeply meaningful message, “Firstly, I wish to 
thank Dr Williamson for presenting this difficult topic 

successfully. In the 100 years since its inception, ecumenism 

has been transformed and endured many challenges. 

Ecumenism is very dear to the Armenian Church. You 

mentioned that it took the Protestant and Catholic Churches 

400 years to come to an understanding of what it was that 

divided and how they could relate to and solve their issues. 

We, as an Armenian nation, go further back to the Council of 

Chalcedon in 451AD, but particularly 520AD, when the 

Byzantine Emperor Justinian began persecution of all peoples 

who did not accept Chalcedonian doctrine. Each time that we 

as a church, attempted dialogue the response each time was the 

same, come and accept the Byzantine Church doctrine and supremacy and then we may become one church. We 

have had similar experiences with the Catholic Church, particularly during the period of the Crusaders. In the 

early days, there was an understanding however, as time went on, the position became clear with all that the 

Byzantine Church carried out against our church. Dr Williamson, you also reflected on the theological 

differences. It took 1500 years, until the western churches realised that the Armenian and Oriental Churches’ 
Christology was founded on Christ, a Christian orthodox and catholic church. They then no longer considered us 

heretics. I think ecumenism has not yet reached where the visioneries desired it to reach. It is complicated during 

these times, as social issues demanding solutions are changing so rapidly, to give a couple of examples, same sex 

marriage  and euthanasia,  among various  other issues.  They exert  great pressure on  the church.  These  matters  
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become obstacles to the establishment of unity as in the days of Christ’s early church. We need to accept our 
diversity and understand and accept our differences. I would greatly desire that the western churches take into 

account the mysticism of the oriental churches; it is then that the two groups (eastern and western) complement 

each other. This lecture is a source of inspiration, a source of a positive outlook to building bridges and to 

withstand challenges in our pursuit as one church.”  
Paros editorial congratulates the organisers of this online lecture evening, and hopes that such important and 

relevant topics should be considered as a priority on online platforms. 
 

Friday 26 November – An ornate Christmas tree, a symbol of joy and good 

news for the New Year and Christmas, today adorned the foyer of the 

Diocesan Centre thanks to the efforts of Father Avetis Hambardzumyan and 

Diocesan Secretary Mrs Marianna Poghosyan. Our wish is that the 

decorated Christmas tree will bear its good fruits and the world will come 

out of its isolation, harmony and joy will return to the lives of people and 

humanity will not forget its Creator and work for His glory, through which 

only it can find its peace. 
 

Friday 26 November – There was rejoicing at the Armenian Community 

Welfare Centre to honour Ms Sonia Berberian for her devoted years of 

service as she retired from the ACWC Committee. Yereckin Hasmik 

Hambardzumyan, the ACWC’s Welfare Support Co-ordinator described the 

event as follows: 

 "It was a farewell to a caring and dedicated person, Sonia Berberian. To talk 

about Sonia? ... Who in the Armenian community does not know Sonia? 

Some recognise her for her loyalty to the Hayastan All-Armenian Fund, 

others for her service to the Armenian Church and its various committees, many as a teacher of mathematics, and 

many more for her wisdom, which she enthusiastically and passionately 

shares about caring for the environment to combat climate change. 

Congratulations Sonia, on your many years of service on the ACWC 

Committee for which we bestow you the distinction of an Honorary 

Member. Our very best wishes to you and healthy days. " 

ACWC’s Mrs Marina Tchaprazian, Mrs Zepur Mouradian, Mrs Hermine 

Partamian and Parish Council Chairman Mr Bedros Zorlu spoke with 

heartfelt sentiments about Miss Sonia's life’s work, service and contri-
bution. With his words of 

gratitude, the Archbishop 

Najarioan gave his bless-

ing to the tireless Miss 

Sonia, whose work has 

played a major role in 

almost all areas of church 

life, even in the field of 

Ecumenism as she worked 

alongside Archbishop Aghan for many years. 

Paros editorial takes this opportunity to thank Miss Berberian for 

her fruitful work and hopes her example as a person of faith, 

service-loving, learned and principled Armenian woman will be a 

model for us all. 
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The following is taken from the Hayrabedagan Makhtank,  

the Patriarchal Litany for the Catholicos of All Armenians.  

Let each of us offer this prayer to Almighty God, seeking  

His grace upon our Pontiff as he leads our people as Chief  

Shepherd of our Church. 
 

The Prayer on the Day of the Pontiff’s Feast 
Lord our God, benevolent and merciful, Father of Our Lord Jesus Christ, through the intercession of Saints 

Thaddeus and Bartholomew the Apostles, who enlightened the land of Armenia in the heathen darkness of 

idolatry, and through the prayers of Saint Gregory the Enlightener, who like an Apostle converted our people, 

accept the requests of your people and keep firm and unshaken for many years in his great calling, Lord, Lord, 

KAREKIN, our Supreme Catholicos, whom you have chosen to be Patriarch and Primate of your Armenian 

nation. 

Grant him grace to guide your people with humility and with orthodox teaching. Raise high in the world the staff 

of your anointed. Make him worthy to be a faithful and wise steward of your new covenant. Look with 

compassion upon your people, who have faith in You, and keep them safe and free from all evil, that rejecting 

from their hearts all worldly desires, they may live in righteousness, clothed with the holiness of your Christ, and 

may they become one flock with one shepherd, that together they may be counted worthy with all your saints, 

by the grace of your Only-Begotten, our Lord Jesus Christ, with whom you Almighty Father and the 

consubstantial Holy Spirit are befitting glory, power and honor, now and always and unto the ages of ages. Amen. 
 

Patriarchal Hymn 
O God, listen to the plea that pours forth from every Armenian heart. Give long life to the Patriarch, many days 

to the Armenian father. Ever keep unshaken the Holy See You yourself have established. 
 

Օրհնեգ Հայրապետական 

Ամեն հայի սրտից բխած, լսիր այս ձայնն ով Աստուած, երկար կեանք տուր Հայրապետին, երկար օրեր 
Հայոց Հօր: 
Տէր անսասան պահիր դու միշտ քո իսկ հիմնած Մայր Աթոռ: 
 

Orhnek Hayrabedakan 

Amen hayie surdeetz pukhadz, luseer ays tsayn ov Asdvadz. Yergar gyank door Hayrabedeen, Yergar orer Hayots 

Hor. Der ansasan baheer Too meeshd Ko isg heemnadz Mayr Ator. 

Hayrabedagan Makhtank,  

The Patriarchal Litany for the 

Catholicos of All Armenians 
 

On the occasion of the 22nd anniversary of 

the consecration of His Holiness Karekin 

II, Supreme Patriarch and Catholicos of All 

Armenians the Pontifical Blessing service 

was conducted on Sunday 7 November by 

the prayers of the faithfuland the clergy 

wishing steadfastness to the Mother See of 

Holy Etchmiadzin and a successful reign to 

the Catholicos of All Armenians. 

It was on 4 November 1999, that His 

Holiness was consecrated as the 132nd 

Supreme Patriarch and Catholicos of All 

Armenians, in a magnificent ceremony at 

the Cathedral of Holy Etchmiadzin. 
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Paros  (P)  –  Ms. Partamian, thank you for this interview. Despite the fact that many of the Armenian community 

in Sydney know you, could you introduce yourself to our readers that number around 2000? I would also like to ask 

you to refer to the important government positions you have held in the past. 
 

Mrs Hermine Partamian (HP) – Thank you for this opportunity. I migrated to Australia in 1979 with my family 

due to the civil war in Lebanon. Over the past 42 years, I worked both with international organisations and 

Federal Government in my humanitarian work. 
 

P – Before continuing, could you tell us where you received your education? 

HP – I am a graduate of AGBU Tarouhi Hagopian Beirut Girls' School in Beirut and due to our migration I 

received my higher education and qualifications by correspondence study. 

Continuing, my work with United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) gave me the opportunity 

to travel and see firsthand the displacement of refugees in various regions, including Asia, Africa, former East 

European countries. Participated at UN conferences and Executive meetings to address resettlement needs of 

refugees and displaced people. My insight to global humanitarian issues gave me the impetus to actively pursue 

addressing policy and service gaps, internationally, regionally, and nationally. 
 

P – My apology for interrupting you again. Did your work at UNHCR in Lebanon? 

HP - I went to Greece in 1975 because of the civil war in Lebanon where about 25,000 refugees from Lebanon 

and Iran had taken refuge. I applied for an American visa as an immigrant. After waiting for four years my visa 

was denied. Before that I had joined the UNHCR as a volunteer. Months later, after appreciating my work and 

aware that I was fluent in five languages, I was offered a position which I accepted. I was sent to Switzerland and 

served the UN for many years. 
 

P –  Thank you for this important detail. Please continue, I will not interrupt. 

HP – My ability to identify service gaps and the need for policy reforms let me to establish several International, 

national and local organisations. These are: 

     An Interview with the  

    Armenian Community Welfare Centre’s  

    Incoming Chairperson of the ACWC Board 

    Mrs Hermine Partamian 
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- Australian National Committee organisation for Refugee Women- in Geneva with subcommittees across the 

globe 

- Refugee Council of Australia, a national organisation with a membership of more than 105 organisations. 

- Refugee Advice and Casework Service to assist asylum seekers to get permanent residency in Australia. 

- STARTS (NSW service for Treatment and Rehabilitation of Torture and Trauma survivors) 

- Women’s speak out led to the establishment of Immigrant women’s centre. 
- Worked with Immigration Department and been pioneer in re-writing settlement policies “ Refugees 

Resettlement-Let’s get it right in Australia)  

- Women at Risk program, which has been adopted internationally by several Governments 

- The most important amongst the above the founding member of Armenian Welfare organisation, which 

commenced as a settlement and is now called the ACWC. 

- I have also worked with World Council of Churches (WCC) and Australian Council of Churches (ACC), 

being spokesperson, advocate on disadvantaged people, refugees and migrants addressing their needs.  I have 

been involved with ecumenical activities, interfaith issues including human rights issues on behalf of both 

WCC and ACC. I was actively involved in planning World Council of churches International meeting that 

takes place every 7 years, which was held in Canberra in 1991.  
 

Over the past 20 years, I worked federally with the Department of Health, Aged Care and Department of Social 

Services. I was involved initially in managing and assisting in the establishment of Nursing homes (now called 

residential facilities). I was coordinator of Aged Care Approvals Round and quality assurance office, which 

involved overseeing the assessment of thousands of applications received from organisations. Supervising the 

assessment team nearly 50 more staff, to recommend to the minister to approve both approved provider Status 

and aged care places (funding). Over the past ten years involved in Community care programs.  

Given the Government policy shifted from nursing homes to community care, encouraging elderly to receive 

services at home by community organisations and prolong their stay in their homes, their familiar environment. 

For the past 4 years I worked with Department of Social Services managing Commonwealth Home support 

program (CHSP) which is valued at $5.5 billion. As executive office I was overseeing the contract of large size 

organisations that receive annually millions of dollars of grants. I retired from my position in July 2021. 

Following my resignation I volunteered to support the Armenian Church. 

 

P – Your life is full of experiences, Madam. Do you remember any case from the Canberra meeting where there was 

an Armenian notable presence? 

HP – Yes, of course. His Holiness Aram I of the Great House of Cilicia.He was leading a delegation in those days. 

Members of the Assembly disagreed on the agenda of appointing the chairmen of the commissions. The members 

of the congregation invited me to a meeting after that day's session and asked for my opinion on Archbishop 

Aram. They were not sure he was the right candidate to chair a commission. After a long argument, I was able to 

convince them that the presidency of Archbishop Aram was a great benefit to the Council of Churches. The next 

day, the Archbishop (now the Catholicos) was elected one of the two chairmen of that commission, because it 

was a commission that required a lot of work, the Commission for Development and Aid, Human Rights and 

Justice. In the coming years, the Archbishop did such a brilliant job that he was elected Moderator of the World 

Council of Churches for 14 years. 

 

P –  The last time we provided our readers a lot of information about the ACWC in the August 2020 issue. Over the 

past year, the ACWC progressed despite the restrictions imposed by the Covid situation. Could you please tell our 

readers what measures have been taken? 

HP – In 2015, Armenian Welfare received federal funding from the Department of Health to provide 

Commonwealth Home Support Program, which gave opportunity for aged people to gather at the Church Hall to 

participate to  group activities,  share a meal and  occasionally have group  excursions/outings.  Regrettably due to 
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COVID restrictions, all programs came to a halt. However, the Government gave flexibility to funded 

organisations, including Armenian Welfare to reach out to elderly clients, by contacting individually and asking 

whether they require assistance with shopping, buying medicines and having zoom meetings. Funding was 

received to ensure that some clients had internet access, some were given laptops others were provided with 

meals. The most important aspect was that staff kept in touch with individuals for their well-being. 

 

P – Could you present the Board members of the new committee and the office bearers? 

HP –  

 Hermine Partamian - Chairperson 

 Lucy Aroyan- Secretary 

 Treasurer- vacant 

 Zepur Mouradian 

 Alan Sarkissian 

 Anie Kurumlian 

 Emma Marshall Mezoghlian 
 

The role of the Board members is to oversee the aims and objectives of the ACWC. Oversee the effective 

management and implementation of aged care program in accordance to Government policies and funding 

agreement requirements, expanding aged care services to Western Sydney and south West Sydney. Explore 

funding opportunities from other Government sources to address the wider needs of the Armenian community in 

Australia. 

 

P – Doesn't the ACWC have a treasurer? 

HP – Mrs Zepur Mouradian has generously temporarily taken on this, for which we are very grateful. 

 

P – We heard from Archbishop Najarian ACWC has recently received grant funding. For what purposes are these 

attributed to?  

HP – Recently ACWC received an additional funding to assist Armenian Community residing in Southwest 

Sydney and Western Sydney. Currently ACWC receives funding from the Department of Health for the 

following services. These are:  

1. Social Support Group 

2. Social support Individual 

3. Domestic Assistance 

4. Centre Based Respite. 
 

In addition to Aged Care, ACWC received small funding from 

1. Multicultural NSW; and 

2. Department of communities and Justice 
 

Naturally, the new benefits also imply the hiring of new staff. Accordingly, we are examining these issues with 

Yeretsgin. One of our objectives is to present our specific requirements to the government and request funding 

accordingly instead of just applying for existing grants. 

 

P – What plans do you have on an organisational basis? 

HP –    

1. Our first priority is to restructure ACWC to ensure that aged care funding is multiplied and ACWC becomes 

a viable aged care organisation by expanding services to meals, transport and Home care services which 

currently we are not funded. 

2. ACWC also has vision to expand its services to youth and women issues.  
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This will require engaging with youth and women to listen to their aspirations and accordingly apply for 

funding. 

3. Hopefully ACWC will become the focal point for the Armenian community to seek information about 

government services, address their settlement needs, engage youth in activities to prepare as future advocates 

for policy change and meet the needs of women. 
 

P – There is also a branch of the Welfare Centre that operates in the hall of the Holy Trinity Church. In the latest 

Parish Council report I read the ACWC has signed an agreement with the Council. Could you elaborate on this?  

HP – ACWC entered into a contractual agreement with Holy Trinity Church Parish Council to assist Armenian 

elderly residing in Western Sydney. As a result, aged care services and group activities will be provided from the 

Church Hall, like Chatswood. These outreach services will be managed by Yeretsgin Hasmik Ghambaryan-

Hambardzumyan as she is the aged care coordinator.  
 

P – Each week a dynamic group of young mothers gather in the Edgarian Hall with their children. Both the mothers and 

children create good friendships. Are you considering new plans for this group? 

HP – As indicated above, young mothers are attending the church Hall once a week, ACWC is in the process of 

listening and identifying their needs so that appropriate programs and services are delivered. A small funding is 

assigned to this project and hopefully it will expand similar to aged care. 
 

P – Do you have any plans to engage youth? What issues can or do youth have? 

HP – As a new chairperson, I had no interaction with youth. The ACWC board is planning to have a forum in the 

near future, inviting youth to give them an opportunity to interact, listen to their issues, concerns and aspirations 

and develop an appropriate plan of action. It has to be acknowledged, all former plans were postponed due to 

Covid. We hope that all restrictions being removed we will be able to plan and have face to face meetings. 
 

P – How many seniors does the Centre provide services for? 

HP – Currently we have approximately 200-250 elderly clients. Not every client attends or participates in all 

activities. For example, some individuals receive services at home. Others receive domestic assistance at home. 

The most popular is the social group activities. This coming months besides the usual activities, we plan to invite  

 

speakers to address and raise awareness about, Diabetes, Dementia Care, how to access aged care services, falls 

prevention, physio-exercise etc. 
 

P – We understand the Welfare Centre services are not limited to Armenians only, but also non-Armenians may 

attend. Do you have any plans for the future in this regard?  

HP – Yes, whilst we will always give priority to the Armenian elderly, in aged care we also encourage 

multicultural communities that have similar culture and this is important to expand our horizon and network 

with the broader communities. 
 

P – What features do you provide and what new features are you considering of providing to retain or increasing 

numbers? 

HP – We are bound to follow the Federal Government’s aged care programs, which are currently undergoing 

major reforms. We are safe to claim that our recurrent funding is safe as long as we meet government reporting 

requirements and follow their policies. 
 

There are ample opportunities to apply for additional funding through open tender competitive process. This 

means that we must excel and be very professional to compete with very large organisations. On the other hand, 

it is necessary to use strategic thinking and enter into partner contracts or sub-contracts with these larger 

operations. All of this is being considered, but it has not yet been explored. 
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P – What other services does the Board undertake and plans does it have to open new areas of service for the over 

65year olds in need? 

HP – At the expense of repeating myself, we must follow government policies, read carefully what are the 

coming changes and gear our services accordingly. 

Teach the Armenian community how to access services. There is lack of understanding amongst the Armenian 

community what is Aged Care? Often, they associate aged care with nursing home. We have to educate families 

and carers so that they engage, and once demand is increased then we can approach the government for 

additional funding.  

 

P – ACWC also operates in Melbourne under a different name. Does Melbourne have a direct or indirect 

connection with you? 

HP – I am not aware of the Melbourne activities, as a new chairperson. However, we are prepared to assist if they 

require support. 

 

P – Does the ACWC work with the other welfare organisations, or does it plan to do so? 

HP – Not sure or aware of. 

 

P – What message do you have for Paros readers and the Armenian community in general?  

HP – The success of ACWC depends on Armenian communities’ response and support. Donations to ACWC are 
tax deductible and when we have our funding we can operate more independently. 

 

P – The Paros family deeply congratulates you and wishes you and your team new achievements for the much-

needed and dedicated work. 

HP – Thank you for your kind words and I appreciate the support received so far both from His Eminence, Board 

members and Diocesan Council. Our success is Armenian communities’ success. 

 

Interview conducted by Nishan Basmajian 
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Փարոսի խմբագրութիւնը  
ի սրտէ կը շնորհաւորէ 
Բարեշնորհ Ճորճ Սարկաւագ 
Նաճարեանի եւ Օրիորդ Ռէյջըլ 
Գասապեանի ամուսնութիւնը, 
որ տեղի ունեցաւ Շաբաթ 27 
Նոյեմբեր 2021-ին Սուրբ 
Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ: 
Նորապսակ զոյգին կը մաղթենք 
յաւերժ երջանկութիւն: 

Paros editorial extends 
heartfelt congratulations to 

Deacon George Najarian and 
Miss Rachelle Kassabian on 

their wedding held at the 
Armenian Apostolic Church 
of Holy Resurrection on 

Saturday 27 November.  
We wish the newlyweds 
them lifelong happiness. 

Նաեւ կը շնորհաւորենք Առաջնորդարանի 
Տինանց Յանձնախումբի անդամուհի, Ճորճին 
մայրիկը՝ Տիկին Էլիզապէթ Նաճարեանը: 

Our congratulations also to Deacon George’s 
mother Diocesan Ladies Guild member  
Mrs Elizabeth Najarian on this joyous occasion. 

Հայկազուն Արք. Նաճարեանի Ուղիղ Եթեր Պատգամները 
 

Սրբազան Հայրը կը շարունակէ իր շաբաթական պատգամները հեռասփռել Սուրբ Յարութիւն 
Եկեղեցւոյ կայքէջէն www.armenianchurchsydney.org.au (News & Events – Youtube services):  

Շաբաթական դրութեամբ ունկնդրեցէք Առաջնորդ Սրբազան Հօր հոգեւոր պարզ պատգամները  
նիւթի մը մասին որ կը պատասխանէ կեանքի Ընթացքին մեր դիմագրաւած հարցերուն: Այս 

ամսուան ընթացքին շօշափուեցան հետեւեալ  նիւթերը. Հաւատարմութիւն, Անձկութիւն, 
Խնամք, Առատաձեռնութիւն եւ Տեսիլքիդ Հետեւելով:   
Տեսանիւթերը կը տարբերին ամէն շաբաթ, անոնք կը ներկայացուին Հայերէն, Անգլերէն կամ 
Երկլեզու: 

Discussions with Archbishop Najarian  
 

The weekly podcasts and discussions by Archbishop 

Najarian continue to be produced every week and 

are readily accessed from the Armenian Apostolic  

Church of Holy Resurrection Church website 

www.armenianchurchsydney.org.au (News & 

Events – Youtube services) on the menu bar or 

YouTube channel.  

Hear candid discussions about religion and 

spirituality from the Primate about a different topic 

each week answering questions of concerns as we 

navigate life. This month’s topics include ‘Loyalty’, 
‘Anxiety’, ‘Caring and Giving’ ‘Following Your 
Vision’. 
The videos vary each week and are presented in 

English, Armenian or bilingually. 

“Discussions with Archbishop Haigazoun 
Najarian” is also available as a podcast on 

Apple Podcasts. 

 

https://podcasts.apple.com/us/podcast/discussions-with-archbishop-haigazoun-najarian-primate/id1580697784?fbclid=IwAR2I0WLnoKyIKnaiaq9tsAiCAl4fdtdF-MwNkDaDp-ZbUccoede768khWzA
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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 

 
Dr & Mrs Garo & Laura Artinian 

Messrs Hratch & Zohrab Keverian  
Mr & Mrs Hayrig & Hanriet Andriasian 

Mr & Mrs Aris & Anahid Evanian 
 

Mr & Mrs Diran & Virginia Vahratian 
Mrs Ello Meguerditchian,  

Alexander & Robert Yaghljian Family 
Mr & Mrs Hagop & Asdghig Alajajian 

Mr & Mrs Armen & Karine Baghdasarayan 
Mr & Mrs Michael & Helen Carapiet 
Mr & Mrs Hagop & Salpy Yeldezian 

Mr Shahen Davityan 
 

Dr & Mrs Assadour & Gracy Ekmejian 
Mr & Mrs Jack & Sirvart Elmassian 

Mr & Mrs Vicken & Arsho Kalloghlian 
Mr & Mrs Zaven & Marianne Yaghljian 

Mr & Mrs Hagop & Arax Kiujian 
Mr & Mrs Gevik & Shoghik Avetian 

Mr & Mrs Hovig & Mirna Barsoumian 
Mrs Maro Sarkissian 

& 
Our Anonymous Donor Friends 

 
 

Thank You to  
Dr  & Mrs Artin & Maro Jebejian 

for their ongoing support & sponsorship 
 

To become a Friend of the Diocese  
or discuss sponsorship please contact  
Mrs Laura Artinian on 0409049304 
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