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“Ահա կոյս յղասցի եւ ծնցի որդի, եւ կոչեսցեն զանուն նորա Էմմանուէլ,  
որ թարգմանի ընդ մեզ  Աստուած”  (Մատթ. 1:23) 

 

Սիրելի Բարեպաշտ Ժողովուրդ, 
 

Ծանր տարեշրջան մը անցուցինք: Կը թուէր թէ  յաղղթահարած էինք Պսակաձեւ վարակը, երբ երկրորդ 
ալիքը տապալեց մեր ծրագիրները։ Այսօր երրորդ ալիքին առաջ կը գտնուինք: Զոհողութիւն, զրկանք, 
արգելափակում,  տակաւին անորոշութեան մէջ կը դիմաւորենք Նոր Տարին։  

Միւս կողմէն, ցարդ խաղաղութեան հեռանկարը հեռու է ուրուագծուելէ Սփիւռքի մեր գաղութներուն մէջ, ի 
մասնաւորի Սուրիա եւ Լիբանան, իսկ Հայաստանի Ճակատագիրը յուսադրիչ չէ, հակառակ որ պատերազմէն 
տարի մը անցած է։  Անորոշութիւնը կը կրծէ մեր հոգին։  Մեր ապագան կը տարուբերի ծովի ալիքներուն 
նման եւ կը ծփայ մեծ պետութիւններուն քմահաճոյքին ներքեւ։ Այո՛, «Ճնշուած ենք ամէն կողմէ, բայց ո՛չ 
ընկճուած, շփոթած ենք, բայց ո՛չ յուսահատած, հալածուածուած ենք, բայց ո՛չ լքուած»  (Բ Կորնթ․ 4։8-9)։ 

Որպէս Քրիստոնեայ ժողովուրդ իրաւունք չունինք յուսահատելու, մեր կրօնքը կեանքի պայքարն ու 
յաղթանակն է ընդդէմ մահու եւ լոյսի յաղթանակը՝ ընդդէմ խաւարին: Որպէս մշակոյթի եւ գիտութեան 
ժողովուրդ, տակաւին մենք ըսելիք ունինք աշխարհին։ Մեր ժամանակաւոր ընկրկումը, աշխատանքով եւ 
միասնական ջանքով պիտի կարողանանք յաղթանակի եւ նոր ձեռքբերումներու վերածել։ 

Հակառակ մեր կրած դժուարութիւններուն, Աւստրալիոյ մէջ աւելի բախտաւոր ենք երբ բաղդատութիւն 
ընենք այլ երկիրներու հետ: Այս՝ շնորհիւ դաշնակցային եւ նահանգային իշխանութեանց ձեռնարկած 
միջոցներուն: Թէեւ պսակաձեւ ժահրի արհաւիրքէն ամբողջովին չենք ձերբազատուած սակայն բոլորս 
միասին պիտի շարունակենք մեր կեանքի պայքարը։ 

Կեանքի դժուարին պայմանները ի յայտ կը բերեն ճշմարիտ ղեկավարներ, որոնք յոյս, մտքի թռիչք եւ 
ուղղութիւն  կու տան, առաջնորդելով մեզ դէպի Աւետեաց երկիրը՝  նաւահանգիստը խաղաղութեան։  
Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդեան  տօներուն առիթով կ'աղօթեմ առ Աստուած, որ Նորածին Փրկիչը մուտք գործէ 
ձեր իւրաքանչիւրին հոգիէն ներս, տալու կորով ապրելու, նորոգելու ձեր հաւատքը, բուժելու մեր հոգեւոր եւ 
մարմնաւոր վէրքերը, յաղթական երթ տալու Հայաստանին, Արցախին եւ Սփիւռքի մեր ժողովուրդին: 

 Բոլորիդ կը մաղթեմ առողջ եւ բազում ստեղծագործական տարիներ:  

 Տիրոջ հրեշտակներուն ձայնակցելով ձեզի կ՛աւետենք Խաղաղութեան Իշխանին ծնունդը՝  

Քրիստոս Ծնաւ եւ յայտնեցաւ, Ձեզի մեզի մեծ Աւետիս 

Օրհնութեամբ՝ 

 
Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեան 

Առաջնորդ 
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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ 

 
Շբ., 4 Դեկտեմբեր – Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեան հանդիպում մը ունեցաւ 
Առաջնորդարանի Տիկնանց Յանձնախումբին հետ: Տիկինները, որոնք համավարակին պատճառով 
ամիսներ շարունակ չէին կարողացած հաւաքուիլ Առաջնորդարանին մէջ եւ տանիլ իրենց 
աստուածահաճոյ աշխատանքները, տեղեակ պահեցին Սրբազան հայրը իրենց յառաջիկայ 
ծրագիրներուն մասին եւ ստացան անոր օրհնութիւնը: Հաւաքը անցաւ տօնական մթնոլորտի մէջ, 
տիկինները նաեւ իրարմէ առին իրենց կարօտը, բծախնդրութեամբ կոկեցին նաեւ  Առաջնորդարանի 
սենեակները:  
 

Կիր., 5  Դեկտեմբեր - ՀԲԸՄ Ալեքսանտր 
Վարժարանի տնօրէնութեան հրաւէրին 
ընդառաջելով, Սրբազան հայրը եւ Արժ Տէր 
Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան ներկայ 
գտնուեցան ամավերջի հանդէսին եւ Ս. 
Ծննդեան նուիրուած համերգին: 2021 տարին 
փառաշուք կերպով պիտի տօնուէր Ալեքսանտր 
Վարժարանի երեսնամեակը, սակայն 
կացութեան պատճառով ան առ այժմ ապագայ 
ծրագիր է:  

Հանդիսութեան առաջին մասը նուիրուած էր Ս. 
Ծննդեան, որը ներկայացուեցաւ նախօրօք ար-

ձանագրուած տեսաերիզով մը: Երկրորդ մասը 
նուիրուած էր 6րդ դասարանի վկայականաց 
բաշխման: Տնօրէն Պրն Մանուկ Տէմիրճեան 
յայտարարեց Երրորդ դասարանի աշակերտուհի 
Ծիլա Միքայէլեանը արժանի «Ալեքսանտր Շքա-

նշան»ին: Ատէլին Գալստեանի Դպրոցի Պետ 
(Captain) ընտրութիւնը յայտարարուեցաւ ծա-

փողջոյններու ընդմէջէն: Իրենց «Անմոռանալի 
Յիշատակներ»ը ներկայացուցին աւարտական 
կարգի հունձք երեք աշակերտները՝ Սարգիս 
Համբարձումեան, Լարա Պօզիկեան եւ Պերճ 

Թովմասեան: Աշակերտներուն ընկերակցեցան 
ուսուցչուհիներ Սեդա Քէօշկէրեան եւ Լիպպի 
Լաթիմոր, պատմելով այս դասարանին հետ 
իրենց ունեցած յուշերը: 
Սիտնիի ՀԲԸՄ-ի ատենապետ Պրն Միհրան 
Լէփէճեան կատարեց վկայականաց բաշխումը: 
Փակման խօսքն ու աղօթքը կատարեց Բարձրա-

շնորհ Տէր Հայկազուն Արք. Նաճարեան: Սրբա-

զանը իր խօսքին մէջ յիշեց. « Ծնողները եւ երեք 
շրջանաւարտները հպարտ են, որովհետեւ 
բաւական երկար աշխատանքի արդիւնքը կը 
վայելեն այս վայրկեանին: Սիրելի աշակերտներ, 
որքան ալ հեռանաք այս դպրոցէն այս դպրոցը 
ձեզի հետ պիտի մնայ դրոշմուած ձեր սրտերուն 
եւ հոգիներուն մէջ եւ ձեզի ուղղութիւն պիտի 
տայ: Վկայականը ձեզի ազդանշան է թէ դէպի 
ուր պիտի երթաք:  Սակայն պիտի չմոռնաք 
յատկապէս ձեր ուսուցիչները, որոնք ձեզի միայն 
ուսում չտուին այլ՝ դաստիարակութիւն: Ձեզի 
բարի երթ կը մաղթեմ այս հոգեւոր եւ մշակոյթի 
տունէն, դուք իմ սիրտս ձեր յաջողութեան 
յոյսովը կը լեցնէք»: Հաւաքը փակուեցաւ 
Սրբազան հօր աղօթքով: 
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Իսկ Երեքշաբթի 7 Դեկտեմբերին,  Արժ Տէր Աւետիս 
Քահանայ Համբարձումեան, որպէս ներկայացու-

ցիչ Սրբազան հօր, մասնակցեցաւ Ալեքսանտր 
Վարժարանի մանկապարտէզի վկայականաց 
բաշխման հանդիսութեան: Տէր Հայրը իր փակման 
խօսքին մէջ նշեց «ինծի ըսուած էր որ երբ դպրոց 
երթայի այնտեղ աղուոր բաներ պիտի գտնէի: Եւ 
իրօք գտայ: Այդ աղուորները դուք էիք սիրելի 
մանկապարտէզի աշակերտներ: Իսկ երբ տեսայ 
ձեր գեղեցիկ երգերը, պարերը եւ լսեցի ձեր խօս-

քերը, այն ատեն գիտցայ որ ամենէն լաւ բաները 
ձեր մէջ պահուած էին ինչպէս ձեր ուսուցչուհին 
ըսաւ. ընկերասիրութիւն, աշխատասիրութիւն, 

յարգանք, բարութիւն, ջանասիրութիւն: Իսկ զիս ամենէն շատ ուրախացուց ձեր խօսքը, երբ ըսիք թէ դուք 
դպրոցը շատ կը սիրէք: Կեցցէ՛ք միշտ»: 
 

Գշ., 7 Դեկտեմբեր – Սրբազան Հայրը նախագահեց Կալուածոց Յանձնախումբի վարչութեան հերթական 
ժողովին: 
 

Դշ., 8 Դեկտեմբեր - Սրբազան Հայրը, Արժ Տէր Աւետիս 

Համբարձումեանի ընկերակցութեամբ,  Առաջնորդարանին 

մէջ ընդունեց Տիարք Փիթըր Օ'Միրան (ընդհանուր տնօրէն), 

Արմէն Միքայէլեան (գործերու զարգացման պատասխանա-

տու) եւ Տիկ Լօրէն Հարտկրովը (Յաճախորդներու ծառայու-

թեան պատասխանատու) Catholic Cemeteries and Crematoria 

հաստատութեան: Հանդիպման ընթացքին հիւրերը բացա-

տրեցին հաստատութեան տարած բարձրորակ աշխատանք-

ներուն մասին: Սրբազան հայրը ողջունեց հիւրերը եւ յաջո-

ղութիւն մաղթեց իրենց տանելիք աշխատանքներուն մէջ:  
 

Դշ., 8 Դեկտեմբեր – Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան ներկայ 
գտնուեցաւ Կաթոլիկ Եպիսկոպոս Տանիէլ Ժօզէֆ Միկըր-ի եպիսկոպո-

սական ձեռնադրութեան արարողութեան, ներկայացնելով Սրբազան 
Հայրը: Արարողութիւնը տեղի ունեցաւ Սիտնիի Սէյնթ Մէյրիզ Տաճարին 

մէջ: Ձեռնադրութիւնն ու Օծումը 
կատարեց Սիտնիի Կաթողիկէ 
համայնքապետ Անթընի Ֆիշըր 
Արքեպիսկոպոսը: Արարողու-

թեան ներկայ էին նաեւ Ղպտի, 
Ասորի, Յոյն, Անկլիքան եւ այլ 
համայնքներու եկեղեցապետեր 
եւ ներկայացուցիչներ: Յանուն 
Սրբազան հօր եւ Թեմական 
Խորհուրդին Տէր Հայրը շնորհա-

ւորեց նորաօծ եպիսկոպոսը եւ 
Անթընի Ֆիշըր Արքեպիսկոպոսը: Այս վերջինը իր շնորհակա-

լութիւնը փոխանցեց Սրբազան հօր հաստատելով մեր երկու 
եկեղեցիներու գործակցութիւնը եւ յաւերժ բարեկամութիւնը: 
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Եշ., 9 Դեկտեմբեր – Սրբազան հայրը 
մասնակցեցաւ Բարեկեցութեան Կեդ-

րոնի վարչութեան, պաշտօնէութեան եւ 
աշխատակիցներուն ի պատիւ տրուած 
ամանորի հաւաքոյթին Սիտնի քաղա-

քին մէջ: Ան իր բարեմաղթանքը կատա-

րեց ներկաներուն եւ բարձր գնահատեց 

անոնց միասնական ու քրիստոնէական սիրով տարած 
աշխատանքը: Հաւաքը մեծ ուրախութիւն պատճառեց պաշտօն-

եաներուն եւ կամաւոր աշխատողներուն: Այս առիթով Փարոսի 
խմբագրութիւնը իր շնորհակալութիւնը կը յայտնէ վերոնշեալ 
աշխատակիցներուն, որոնք միշտ զօրաւիգ կանգնեցան 
Փարոսին յատկապէս օժանդակելով անոր փաթեթաւորման եւ 
բաժանորդներուն առաքման աշխատանքներուն: 
 

Ուրբ., 10 Դեկտեմբեր – 2021 տարուան վերջին Սուրբ Գրոց Սերտողութիւնն էր եւ անցնող 6 ամիսներուն 
առաջինը՝ դէմ առ դէմ սերտողութեան: Պսակաձեւ ժահրը ցարդ արգելք էր դէմ առ դէմ հաւաքուելու:  
Սրբազան Հայրը անդրադարձաւ Սուրբ Ծնունդ բացատրութեան, որ Christmas-ով կը բացատրուի 
Արեւմուտքի մէջ: Սրբազանը մատը վէրքին վրայ դնելով քօղազերծեց Ծնունդին տրուած աշխարհիկ 
բնոյթը: «Ինչպէ՞ս եւ ինչո՞վ կը ճանչցուի այսօր Christmasը հարց տուաւ Սրբազանը: «Պատասխա՞նը. 
1. Սուրբ Ծնունդը կը բնութագրուի գնումով: Մարդիկ շուկաներ կը թափին գնելու եւ գնելու: 
2. Սուրբ Ծնունդը կը բնութագրուի կերուխումով: Մէկ խօսքով՝ որկրամոլութեամբ եւ արբեցութեամբ: 

3. Սուբ Ծնունդը կը բնութագրուի իր «Ծնունդի Ծառով»:  

Այս ամէնուն մէջ նիւթականն ու աշխարհիկը կան: 

Միակ բացական Յիսուսն է այս բոլորէն: Իր 

նպատակէն շեղած է Սուրբ Ծնունդը, Christmas-ը:» 

զգուշացուց Սրբազան հայրը: 

Բաղդատելով հայկական սովորութեանց, ան ըսաւ 
«մեր աւանդութեանց մէջ Նոր Տարուան առիթով, 

Կաղանդին է որ կը կատարուին վերոնշեալները իսկ 

Սուրբ Ծնունդը աշխարհիկ չէ այլ հոգեւոր»: 

Սրբազան հայրը անդրադարձաւ հին եւ նոր 

տոմարներուն եւ լուսաբանեց ներկաները այդ 

ուղղութեամբ: 

Ներկայ տիկինները նոր տարին դիմաւորելու համար 

համադամ ուտեստեղէններ պատրաստած էին: 

Անոնք սիրոյ սեղանի շուրջ կատարեցին բարե-

մաղթանքներ եւ հաւաքական աղօթքով փակեցին 

հաւաքը, լիացած քրիստոնէական գիտելիքներով եւ իմաստութեամբ: 
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Շբ․, 11 Դեկտեմբեր – Սրբազան հայրը 
մասնակցեցաւ Հայ եկեղեցւոյ երիտասար-

դական միութեան ACYA-ի կազմակերպած 
հաւաքին, որուն նպատակն էր Ս. Ծննդեան 
վերաբերեալ հարցերու ներկայացում եւ 
բացատրութիւն՝ Սրբազան հօր կողմէն: 20ի 
շուրջ երիտասարդները շատ կարեւոր 
հարցեր տուին Սրբազան հօր, որոնց 
սպառիչ պատասխան տուին Սրբազան 
հայրը եւ Տէր Աւետիս քահանան: Հաւաքի 
աւարտին, Սրբազանը իր գոհունակութիւնը 
յայտնեց ինչպէս նաեւ պատրաստակամու-

թիւնը՝ պատասխանելու ընդհանուր հարցերու, որոնք յստակ չեն մեր երիտասարդներուն մտքերուն մէջ:   
Ան քաջալերեց զանոնք ամսական դրութեամբ կազմակերպել նման ձեռնարկներ: Երեկոն աւարտեցաւ 
Ամանորի ընթրիքով եւ Ս. Ծննդեան երգերու երգեցողութեամբ: 

 

Կիր., 12 Դեկտեմբեր – Սրբազան հօր կարգն էր 

պատարագելու Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ 
մէջ: Սարկաւագաց եւ դպրաց խումբը որակաւոր 

երգեցողութեամբ կարողացան սպասարկել թէ 

խորանին եւ թէ՝ ընդհանրապէս: Օրուան Ճաշու 
Աւետարանէն առնելով իր քարոզի նիւթը, Սրբա-

զան հայրը բացատրեց թէ հասկնալի ըլլալու 

համար մարդոց, Յիսուս առակներով կը խօսէր 

անոնց: Քրիստոս Աստուծոյ արքայութիւնը կը 

նմանցնէ ընթրիքի մը եւ կը պատմէ այն առակը, 

ուր տանտէր մը կը հրաւիրէ իր բարեկամները 

ընթրիքի, սակայն բարեկամները պատրուակներ 

ներկայացնելով չեն ներկայանար: Տանտէրը 

փողոց կը ղրկէ իր սպասաւորները, որ անոնք 

հրաւիրեն փողոցը գտնուող կաղ ու կոյրը, 

մուրացիկն ու համրը, մէկ խօսքով բոլոր անոնք, 

որոնք Հասարակութեան Կողմէ Մերժուած Էին: 

Իսկ Յիսուս կու տայ այն խրատը, որ ընթրիքի 

հրաւիրեցէք անոնք, որոնք չեն կրնար հատուցել 
ձեզ, այսինքն ձեր ընթրիքին դէմ անոնք չեն 

կրնար ձեզի նիւթապէս բան մը վերադարձնել: 
Այդպէս է որ ձեր հոգին աւելի կ'ուրախանայ, 
որովհետեւ ձեր հիւրերուն աղօթքներն ու բարե-

մաղթանքները աւելի յարգի են քան այն ինչ որ 

նիւթականով կը վերադարձուի: Սրբազանը 

նաեւ զգուշացուց պատրուակներով առաջնոր-

դուելէ, ինչպէս ըրին առակին մէջ յիշուած 

հիւրերը, որովհետեւ պատրուակը իրականու-

թիւն չէ իսկ սուտը Աստուծմէ թագցնելը 

հնարաւոր չէ: 

Խօսելով զոհողութեան մասին, Սրբազանը 

օրինակ բերաւ այն ձուկերը, որոնք հոսանքն ի 

վեր կը լողան հասնելու համար, երբեմն արիւն-

լուայ, իրենց ծննդավայրը, ուր եւ պիտի շարու-

նակեն աճեցնել զիրենք յաջորդող սերունդները: 

Ուստի, պատգամեց Սրբազանը, մեր աստ-

ուածահաճոյ նպատակներուն հասնելու համար 

կամք ու զոհողութիւն է պէտք: Սրբազան հայրը 

օրհնեց բոլոր հաւատացեալները, ցանկալով 

Հօրմէն անոնց պարգեւել առողջ օրեր ծառայելու 

Աստուծոյ, Եկեղեցւոյ եւ Հայ համայնքին: 

Խորհրդածելով տարեվերջի մասին՝ «Տարեվերջը 

մտածելու շրջան մըն է մարդուն համար: Գալի-

քին կը նայինք եւ դրական կը մտածենք միշտ, 

սակայն ապագան հիմք ունի, որը անցեալն է: 

Ուստի, ետ նայինք եւ տեսնենք որ ինչ աստ-

ուածահաճոյ գործ անցեալին չենք կարողացած 

կատարել՝ վճռենք զանոնք կատարել յաջորդ 

տարին», պատուիրեց Սրբազան հայրը: 

 

Բշ., 13 Դեկտեմբեր – Սրբազան հայրը առցանց մասնակցեցաւ Մերձաւոր Արեւելքի 

եկեղեցիներու Միութեան՝ AMECի ժողովին, որուն օրակարգն էր միասնական կեցուածք 

ցուցաբերել կամաւոր ինքնասպանութեան օրէնքի որդեգրման դէմ (Euthanasia): Ժողովը 

դատապարտեց օրինագիծը եւ առ որ անկ է յայտնեց իր հակառակ դիրքորոշումը անոր 

նկատմամբ: 
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Գշ., 14 Դեկտեմբեր – Սրբազան Հայրը նախագահեց 2021-ի վերջին թեմական ժողովին, որ տեղի ունեցաւ 

դէմ առ դէմ եւ առցանց: Ժողովին առաջին կէս ժամը առցանց մասնակցեցան նաեւ Սուրբ Երրորդութիւն 

եւ Ս. Աստուածածին եկեղեցիներու Ծխական Խորհուրդներու ներկայացուցիչները, ինչպէս նաեւ 

Մելպուրնի Հովիւ Արժ Տէր Խաչեր Քահանայ Յարութիւնեան: Ժողովին առցանց մասնակցեցաւ նաեւ 
Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան միեւնոյն ատեն ներկայացնելով Նոր Զելանտայի Սուրբ Գրիգոր 

Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ ծխական խորհուրդը: Ժողովը քննարկեց Սրբազան հօր եւ շրջաններու 

զեկուցումները նաեւ՝ Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ առժամեայ հովիւ Արժ Տէր Միւռոն Քահանայ 
Աւետիսեանի հետ առնչուած մանրամասնութիւններ: Ժողովը նաեւ քննեց Էքիւմէնիք եւ 
«Առաջնորդարանի Բարեկամներ»ու ծրագիրներ եւ գնահատեց «բարեկամներու» բարոյական թէ 

նիւթական մարզերու մէջ սատար հանդիսանալն ու նեցուկը: Ժողովը բաւարար ժամանակ տրամադրեց 

երիտասարդութիւնը եւ ընդհանուր ռազմավարութիւնը, ինչպէս նաեւ յառաջիկայ Մայիսին գումարելի 

Թեմական Պատգամաւորական ժողովը յուզող հարցերու: 

 

Գշ., 14, Դշ., 15 եւ Ուրբ., 17 Դեկտեմբեր – Սրբազան հայրը Բարեկեցութեան Կեդրոնի մեր մեծահասակ 

հայրիկներուն եւ մայրիկներուն հետ ունեցաւ  ամանորի հաւաքոյթ: Սրբազանը աղօթք բարձրացուց 

բոլորին համար նաեւ կատարեց իր սրտաբուխ բարեմաղթանքները առողջ եւ արեւշատ օրերու: 

Ներկաները գնահատեցին Սրբազան հօր արտասանած իմաստուն եւ գօտեպնդող խօսքերը: 

 

Եշ., 16 Դեկտեմբեր – Սրբազան Հայրը ամէն տարի Սուրբ Պատա-

րագ կը մատուցէ Հայ Հանգստեան Տան մէջ եւ իր օրհնութիւնը կու 
տայ Հայկական Ծերանոց բնակող մեր հայրիկներուն ու մայրիկ-

ներուն: Այս օր, յընթացս Պատարագի, Սրբազան հայրը յաւուր 
պատշաճի քարոզ տուաւ մեր մեծահասակներուն, ապա՝ հաղոր-

դութիւն, հոգեկան մեծ գոհունակութիւն շնորհելով ե՛ւ բնակիչ-

ներուն եւ անձնակազմին: Սրբազան հօր ընկերակցեցան Արժ. Տէր 
Պարթեւ Աւագ Քահանայ Գարագաշեան, Արժ Տէր Աւետիս 
Քահանայ Համբարձումեան եւ Բարեշնորհ Սարկաւագներ՝ 
Վարդան Էլմասեան ու Րաֆֆի Ճէպէճեան: 
 

Ուրբ., 17 Դեկտեմբեր – 

Սրբազան Հայրը մաս-

նակցեցաւ Սուրբ Երրոր-

դութիւն Եկեղեցւոյ Պաթ-

մանեան սրահին մէջ 
տեղի ունեցած Ամանորի խրախճանքին, կազմակերպուած 
ՀՀԲԿ-ի շրջանի պատասխանատուներուն կողմէ: Սրբազան հօր 
ընկերակցեցաւ ՀՀԲԿ-ի խնամակալութեան ատենապետուհի 
Տիկին Հերմինէ Փարթամեան: Սրբազան հայրը իր հիւմորով 
խառն սրտի խօսքով բարձր տրամադրութիւն ստեղծեց մեր 
մեծահասակներուն մօտ, շնորհաւորեց զիրենք ամանորի եւ 
Ծննդեան տօներուն առթիւ ու քաջալերեց զանոնք իրենց 
թոռները իրենց օրինակով դաստիարակելուն մէջ:  

 

Ուրբ., 17 Դեկտեմբերի երեկոյեան, Սրբազան հայրը մասնակցեցաւ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ 
Ծխական Խորհուրդին կազմակերպած ամանորի ընթրիքին: Սրբազան հայրը շնորհակալութիւն յայտնեց 
անբնական պայմաններու տակ Ծխական խորհուրդին տարած նուիրական աշխատանքին համար: 
Միջոցառման հրաւիրուած էին նաեւ նախկին Ծխական Խորհուրդներու ժրաջան աշխատակիցներ՝ 
Տիկին Լօրա Արթինեան եւ Պրն Աւօ Գարակէօզեան: 
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Կիր. 19 Դեկտեմբեր – Սուրբ Յակոբայ Մծբնեցու տօնը 
հանգամանօրէն նշուեցաւ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ 
մէջ: Թիթօ Տէ Լուքօ իտալացի նշանաւոր լեռնամագլցողը, 
ասկէ տարիներ առաջ կրցած էր Արարատ լերան վրայ 
գտնել մասունքներ Նոյան Տապանէն, որոնցմէ մին կը 
գտնուի Առաջնորդարանին մէջ:  Իր քարոզին մէջ Սրբա-

զան Հայրը կատարեց պատմականը Սուրբ Յակոբին 
սրբազնասուրբ աշխատանքներուն, հրաշքներուն եւ 
անոր քաջութեան: Ան քեռորդին էր Սուրբ Գրիգոր 
Լուսաւորչին: Սուրբ Յակոբ իմացած էր Մարուգէ Ճգնա-

ւորէն, որ շատ մը Քրիստոնեաներ կասկածով կը մօտե-

նային Նոյան տապանի գոյութեան: Հետեւաբար, Սուրբ 
Յակոբ որոշեց մագլցիլ Արարատ լեռը եւ կտոր մը հետը բերել տապանէն: Ըստ աւանդութեան ան երբ 
յոգնած քունի կ'անցնէր Հրեշտակները զինք կը տանէին լերան ստորոտը: 
Եւ գիշեր մը, երազին մէջ տեսաւ որ Աստուած իրեն կը 
հրահանգէր չշարունակել իր փնտռտուքը, որովհետեւ Ինք 
կտոր մը պիտի տար իրեն Տապանէն: Երբ արթնցաւ, իրօք, 
իր մօտ գտաւ փայտի կտորը:  
Ապա Սրբազան Հայրը օրհնեց բոլոր Յակոբ, Ժագ, Ճէյմս, 
Ճէյքըպ անուն կրողները եւ շնորհաւորեց անոնց անունա-

կոչման տօնը: Ան աղօթք բարձրացուց առ Աստուած որ 
այս անուանակիրներուն կեանքերը լեցուին Սուրբ Յակոբի 
օրինակով՝  ծառայասիրութեամբ, քաջութեամբ եւ աշխա-

տասիրութեամբ: 
Փարոսի խմբագրութիւնը նոյնպէս կը շնորհաւորէ իր 
բոլոր Յակոբ, Ժագ, Ճէյքըպ, Ճէյմս անունով ընթերցողները 
եւ անոնց կը մաղթէ առողջ օրեր: 
 

Կիր., 19 Դեկտեմբեր – Ընկերակցութեամբ Արժ Տէր 
Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի, Վերապատ-

ուելիներ՝ Յակոբ Սարգիսեանի եւ Գրիգոր Եումու-

շաքեանի, Սրբազան հայրը մասնակցեցաւ մոմա-

վառութեան յուշահանդէսին նուիրուած Արցախի 
44-օրեայ պատերազմին նահատակուած երիտա-

սարդներու հոգիներուն: Ձեռնարկը միացեալ 
կազմակերպութիւնն էր հայ զանազան երիտասար-

դական միութեանց – (Աւստրալիոյ Հայ Երիտասար-

դաց Դաշնակցութիւն, ՀԲԸՄ-ի Երիտասարդական 
Միութիւն, Հայ Եկեղեցւոյ Երիտասարդաց Միու-

թիւն, Հայ Ուսանողներու Միութիւն, Հայ Աւետարա-

նական Քրիստոնեայ Ջանից Եկեղեցւոյ Երիտասարդութիւն): 
Քայլարշաւը սկսաւ Չացուուտի Մէմօրիըլ Փարքէն համայնքի բազում անդամներու մասնակցութեամբ, 
որոնք   ուղղուեցան  Պօշան  Փարքի   Ցեղասպանութեան   Խաչքար:    Յարգանքի  տուրք  մատուցող  մեր 

հայրենակիցները առաջնորդուեցան երիտասարդական միութեանց ներկայացուցիչներու, ապա Հայ 
հոգեւոր, քաղաքական եւ այլ կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներու կողմէ: Թափօրը մոմերով 
հասաւ Պօշան Փարք: Աւստրալիոյ, Հայաստանի եւ Արցախի քայլերգներէն ետք հանդիսավարուհի 
Օլիվիա Տիլանչեան անգլերէն լեզուով կատարեց բացման խօսքը եւ հրաւիրեց ներկաները մէկ վայրկեան  
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յոտնկայս լռութեամբ յարգելու յիշատակը 
Արցախի հերոսներուն: Ապա հայերէնով 
խօսք առաւ Գարլօ Պէրզէքեան, որ 
ոգեշնչող բառերով հանդիսականներուն 
տուաւ Աւստրալահայ երիտասարդու-

թեան պատգամը:    
Արցախի մնայուն ներկայացուցիչ Պրն 
Քայլար Միքայէլեան պատգամեց Ար-

ցախը առանձին չթողուլ եւ թէ այս 
հաւաքը այսօր ատոր փաստն է: 
Տեղի ունեցաւ հոգեհանգստեան պաշտօն, 

որուն հանդիսապետեց Սրբազան հայրը: 
Աւետարանը կարդացուեցաւ Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի կողմէ: 
Իր փակման խօսքին մէջ Սրբազան հայրը նախ շնորհակալութիւն յայտնեց երիտասարդութեան իրենց 
տեսլականին եւ այս կարեւոր հաւաքը կազմակերպելուն համար: Ան կարեւորեց այսպիսի հաւաքները 
իրենց տարբեր տեսակներուն մէջ, իւրաքանչիւրիս մէջ կենդանի պահելու համար Արցախի մեր 
նահատակներուն ոգին: Արցախեան պատերազմի պարտութեան  մեր սխալներուն անդրադառնալով 
Սրբազան Հայրը պատգամեց միասնական կեցուածքի ցուցաբերում ինչպէս պատգամած են Խրիմեան 
Հայրիկ, Չարենց եւ ուրիշներ, օտարին չվստահիլ եւ ապաւինիլ մեր սեփական հաւաքական ուժին: 
Ուրիշին ապաւինելով, բանակը կազմալուծելով պարտութիւնը անխուսափելի է, նշեց Սրբազանը: 
«Թշնամին 30 տարի պատրաստուեցաւ եւ առիթը յարմար գտնելով յաղթանակ տարաւ, մենք ի հարկին 
60 տարի պիտի պատրաստուինք, Հայաստան, Արցախ եւ Սփիւռք եւ միասնական իմացական, 
նիւթական, դիւանագիտական եւ զինուորական յարատեւ ճիգով պիտի ազատագրենք ու անկախացնենք 
Արցախը» եզրակացուց Սրբազանը: 
Հաւաքը իր աւարտին հասաւ հաւաքական Տէրունական Աղօթքով: 
 

Բշ., 20 Դեկտեմբեր - Երկուշաբթի օրուան «Մայրերու Խմբակ»ը 

իրենց զաւակներուն հետ միասին այցելեցին Սրբազան Հօր՝ 
շնորհաւորելու համար զայն Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդեան մօտա-

լուտ տօներուն առիթով։ Գեղեցիկ այս հանդիպումը Սրբազան Հօր 

հետ յաւերժացաւ Առաջնորդարանի շքեղաշուք տօնածառին 

շուրջ։ Առաջնորդարանին մէջ տիկինները Սրբազան Հօր հետ 

միասին ճաշեցին, զրուցեցին զանազան ազգային, հոգեւոր եւ 
կրթական նիւթերու մասին։ Սրբազան Հայրը իր օրհնութիւնը 

բաշխեց  երեխաներուն եւ իրենց մայրերուն։ Ան յոյս յայտնեց որ 

գալիք տարին աւելի՛ բարեբեր եւ յաջող տարի կ'ըլլայ թէ 

Աշխարհի, թէ Հայրենիքի եւ թէ Աւստրալահայ համայնքին 

համար։ Փարոսի խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ Հայ մայրերուն 

ու երեխաներուն Նոր տարին ու Ս. Ծննդեան տօնը: Անոնք 

շնորհաւորելի են նաեւ, որովհետեւ լման տարին, երբ հնարաւոր 

էր, Երկուշաբթի օրերը  իրենց զաւակներուն հետ միասին եկեղե-

ցւոյ սրահ յաճախեցին, կանուխէն այդ երեխաներուն ոտքերը 

եկեղեցի վարժեցնելու նպատակով: Կը շնորհաւորենք նաեւ Տիկին Մարինա Չափրազեանը, որ ամէն ճիգ 

ի գործ դրաւ որ երեխաներն ու մայրերը ուրախ ըլլան: Շնորհիւ տիկնոջ ցուցաբերած գուրգուրոտ 

վերաբերումին, Հայ մայրերն ու զաւակները իրենք զիրենք տնեցի կը զգան, Էտկարեան սրահ կը մտնեն 

որպէս «տանտէր հարազատ»:  
 

Գշ., 21 Դեկտեմբեր – Սրբազան հայրը նախագահեց ՀՀԲԿ-ի հերթական ժողովին: 
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Կիր., 26 Դեկտեմբեր – Սուրբ Ստեփանոս Նախավկայի տօնը յատուկ տօն է Հայաստանեայց 

Առաքելական բոլոր եկեղեցիներուն համար: Այդ առիթով Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ Սրբազան 

Հայրը անդրադարձաւ Սուրբ Ստեփանոսի կեանքին եւ 
կատարեց պատմականը անոր նահատակութեան: Ան 

յիշեց, որ Պօղոս Առաքեալ Ստեփանոսը քարկոծող 

անձերէն մին էր բայց հետագային Սուրբին կերպարն 

էր որ իր մէջ իջաւ: Սարկաւագաց Տօնին առիթով, 

Սրբազանը նաեւ շնորհակալութիւն յայտնեց մեզմէ 

հեռացած եւ տակաւին ծառայող աւագ սարկա-

ւագներուն, որոնք տասնեակ տարիներ անսակարկ 

նուիրումով օգնեցին հոն ուր կարողացան եւ հոն ուր 

իրենց ծառայութեան կարիքը տեսնուեցաւ: Ապա ան 

ուրախութեամբ ողջունեց տարի մը առաջ սարկաւագի 

պաշտօնին կոչուած երիտասարդ սարկաւագները, 

որոնք ժրաջան կը ծառայեն եկեղեցւոյ: Այնուհետեւ, 

Սրբազան Հայրը օրհնեց նոր ուրարներ, որոնք նուիրուեցան սարկաւագներուն իրենց տօնին առիթով: 

Ուրարները, մտայղացմամբ Տէր Աւետիսի եւ մեկենասութեամբ Պրն Ժագ Ներսէսեանի, պատրաստուած 

էին Հայաստանի մէջ այս յատուկ առիթով: 

Փարոսի խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ բոլոր սարկաւագները Սիտնիի Սուրբ Յարութիւն, Սուրբ 

Երրորդութիւն, Մելպուրնի Սուրբ Աստուածածին եւ Նոր Զելանտայի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ 

եկեղեցիներուն, որոնք անմնացորդ եւ գիտակցութեամբ կը ծառայեն ի փառս Հօր եւ ի պայծառութիւն Հայ 
եկեղեցւոյ: 
 

Գշ., 28 Դեկտեմբեր – Իր գրասենեակին մէջ Սրբազան Հայրը ընդունեց Արժանապատիւ Տէր Միւռոն 

Քահանայ Աւետիսեանը, երէցկին Սպիտակ Քէյվանեան-Աւետիսեանը եւ երկու զաւակները: Տէր Հայրը, 

որ 15 տարի ծառայած է Հալէպի, Քեսապի եւ Այնճարի մէջ, 27 Դեկտեմբերին գաղթողի կարգավիճակով 

ժամանեց Սիտնիի օդակայան, ուր դիմաւորուեցաւ Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ Ծխական խորհուրդի 

անդամներու կողմէ: Սրբազան հօր տուած այցելութեան Տէր հօր ընկերակցեցաւ Սուրբ Երրորդութիւն 

եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի ատենապետ Պրն Մարգար Մկրտիչեան: Սրբազան հայրը 

բացատրութիւն տուաւ Տէր հօր իր առժամեայ հոգեւոր հովիւի պաշտօնին մասին եւ յաջողութիւն 

մաղթեց անոր: Տէր հայրը շատ լաւ տպաւորութիւն թողուց Սրբազան հօր վրայ որպէս երիտասարդ, 

հոգեւոր եւ ազգային գիտակցութեան տէր հոգեւորական: Տէր Հայրը իր առաջին պատարագը պիտի 

մատուցանէ Կիրակի 2 Յունուար 2022-ին, ուր Սրբազան հայրը զինք պիտի ներկայացնէ Սուրբ 

Երրորդութիւն եկեղեցւոյ ծուխի հաւատացեալներուն: 

Փարոսի խմբագրութիւնը բարի գալուստ կը մաղթէ Արժանապատիւ Տէր հօր եւ յաջողութիւն՝ իր 

ուսերուն դրուած պարտականութեանց մէջ:  

 
  Շնորհաւորանք 

Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեան, Առաջնորդ Աւստրալիոյ եւ Նոր 
Զելանտայի Հայոց Թեմին, եւ Թեմական Խորհուրդը կը շնորհաւորեն Րայտ քաղաքի բազում տարիներու 
Քաղաքապետարանի անդամ Տիար Սարգիս Ետէլեանի վերընտրութիւնը, ինչպէս նաեւ Տիար Սարգիս 
Մուրատեանի առաջին ընտրութիւնը, որպէս Ուիլուպիի Քաղաքապետարանի խորհրդական անդամ: 

Պարոն Ետէլեան բազում տարիներ իր ծառայութիւնը մատուցած է եւ կը շարունակէ մատուցել Սիտնիի 
Հայ համայնքին իսկ Պրն Մուրատեան համայնքային իր ծառայութենէն անդին՝ ծառայած է եւ կը 
շարունակէ ծառայել որպէս Թեմի Կալուածոց Յանձնախումբի Վարչութեան եւ Սուրբ Յարութիւն 

Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի անդամ: 
Թող Աստուած ծառայասէր այս երկու հայորդուոց առողջութիւն պարգեւէ, որպէսզի կարենան 

լաւագոյնս տէր կանգնիլ իրենց վստահուած պարտականութեանց: 
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ԵՐԵՒԱՆԻ ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ ԿԱՏԱՐՈՒԵՑԱՒ 

ԱՐՑԱԽԵԱՆ 44–ՕՐԵԱՅ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԱԾ 9 ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐՈՒ 

ՅՈՒՂԱՐԿԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԿԱՐԳԸ 
 

Դեկտեմբերի 2-ին, Վեհափառ Հայրապետին նախագահութեամբ, Երեւանի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ 
մայր եկեղեցւոյ մէջ կատարուեցաւ արցախեան 44–օրեայ պատերազմին նահատակուած եւ մէկ տարի 
անց Հայաստանին վերադարձուած 9 զինծառայողներու յուղարկաւորութեան եկեղեցւոյ կարգը: 
Արարողութեան աւարտին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը իր խօսքին մէջ ըսաւ.(կը ներկայացնենք 
յապաւումներով Խմբ.) 

«Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, 
 ... Մեր խիզախ զինուորներու նուիրական մասունքներուն առջեւ կը խոնարհինք:  
Մէկ տարի անց, չսպիացած վէրքերը մեր սրտերուն մէջ, կը խոնարհինք մեր ազգին արժանաւոր որդիներ 
պարգեւած, սնած ու դաստիարակած ծնողներուն առջեւ: Սուրբ Հոգւոյ մխիթարութիւնը կը խնդրենք 

պատերազմի մէջ ծնող, ամուսին, զաւակ եւ կամ հարազատ կորսնցուցած սգացեալ ընտանիքներուն, 
որոնք անասելի ցաւ կրեցին. ցաւ ու կորուստ, որ ամէնքնուս է: 
Սիրելիներ, հայրենիքին իր կեանքն ընծայաբերած անձը միշտ անմահ է, միշտ յաղթանակող է: ... Մեր 
քաջարի զինուորներուն անօրինակ սխրագործութիւնները արձանագրուած են մեր նորօրեայ 
պատմութեան էջերուն մէջ եւ ոգեշնչող պիտի ըլլան ապագայ սերունդներուն համար: 

Բոլորս պարտք ունինք մեր հերոսներուն, որոնք, համաձայն պատմահայր Խորենացիի՝ «մահկանացու 
ծնելով անմահ յիշատակ թողեցին»:  

Բոլորս պարտք ունինք անոնց անմահ յիշատակին առջեւ` իրագործելու անոնց երազները, ապահով, ու 
բարօր դարձնելու Հայաստանն ու Արցախը: 
...Աղօթական այս պահուն, ի խորոց սրտի հայցենք Ողորմած Տիրոջ, որ խաղաղութիւն պարգեւէ Իր 
հաւատարիմ ծառաներու   հոգիներուն եւ մխիթարութիւն ու սփոփանք` անոնց ծնողներուն, 
հարազատներուն ու մերձաւորներուն:  Թող երկնաւոր Տէրը Իր Սուրբ Աջի ամենախնամ հովանիին 

ներքոյ ապահով ու անվտանգ պահէ Հայոց բանակի քաջազուն զօրականները եւ հայրենաբնակ ու 
աշխարհասփիւռ մեր ողջ ժողովրդը: 

Հանգչեցէք խաղաղութեամբ անմահ նահատակներ, մեր սիրելի զաւակներ»: 

 

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ ՆՇՈՒԵՑԱՒ 

ՀԱՅՈՑ ԱՌԱՋԻՆ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉՆԵՐՈՒ ՏՕՆԸ 
 

Դեկտեմբեր 4-ին, Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ 
Եկեղեցին տօնախմբեց հայոց առաջին  լուսաւորիչներ Ս. 

Թադէոս եւ Ս. Բարդուղիմէոս առաքեալներու տօնը: 2015 
թուականին, տօնը Վեհափառ Հօր կոնդակով հռչակ-

ուեցաւ Աստուածամուխ Սուրբ Գեղարդի ուխտի օր: Այդ 
օրը հաւատացեալներու օրհնութեան համար դուրս կը 

բերուի Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ պահուող 
համաքրիստոնէական սրբութիւնը: 

 ԼՈՒՐԵՐ  
ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԷՆ 
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Այս առիթով պատարագեց Քրիստոնէական դաստիա-

րակութեան կեդրոնի տնօրէն Հոգեշնորհ Տ. Զաքարիա 
ծայրագոյն վարդապետ Բաղումեանը: 
Պատարագի ընթացքին, Լուսարարապետ Գերա-շնորհ 
Տ. Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայեան մատուռ-մկրտարան 
բերաւ աստուածամուխ Սուրբ Գեղարդը: Սրբազան 
Հայրը օրհնեց ներկայ ժողովրդը, ապա հաւատացեալ-
ներուն հնարաւորութիւն տուաւ երկրպագելու եւ 
համբուրելու Գեղարդը: 
Իր քարոզին մէջ Հայր Սուրբը, ի մասնաւորի նշեց. 
«Հայոց Եկեղեցին եւ  ուխտապահ ժողովուրդը ցնծու-

թեան մէջ են, քանզի կը նշենք մեր Եկեղեցւոյ հիմնադիր առաքեալներու տօնը: Այս օրը  
վերաքրիստոնէացման եւ մշտապէս ուղղափառ դաւանանքի խոստովանութեան օրն է:  
Անդրադառնալով հայրենիքի գաղափարին` Հայր Սուրբը ընդգծեց. «Աստուծմէ մեզի տրուած մեր 
հայրենիքը սրբազան եւ նուիրական է: Ան այլեւս հող չէ սովորական իմաստով: Հայրենի հողը 
գուրգուրանքի եւ սիրոյ կարիք ունի, բայց առաւել եւս` այդ հողին վրայ ապրելու եւ արարելու անյագ 
ցանկութիւն եւ կամք»: 
 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ 

ԸՆԴՈՒՆԵՑ ՀՅԴ ԲԻՒՐՈՅԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ  
ՅԱԿՈԲ ՏԷՐ-ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆԸ 

 

Դեկտեմբեր 7-ին Վեհափառ Հայրապետը ընդունեց ՀՅԴ Բիւրոյի 
ներկայացուցիչ Յակոբ Տէր-խաչատուրեանը: 
Անդրադարձ կատարուեցաւ Հայաստանի եւ Արցախի առջեւ ծառացած 
մարտահրաւէրներուն, մասնաւորապէս հայրենիքի սահմաններուն եւ 
սահմանամերձ բնակավայրերուն մէջ առաջացած անվտանգային 
խնդիրներուն, կարեւորուեցաւ համընդհանուր ջանքերու մէկտեղումը` 
ի նպաստ առկայ հարցերու յաղթահարման եւ հայրենիքի զօրացման:  
Խօսուեցաւ նաեւ սփիւռքի համայնքներուն մէջ առկայ կացութեան եւ 
ազգային կառոյցներու կարեւոր առաքելութեան մասին ազգային 
ինքնութեան ու միասնականութեան պահպանման գործին մէջ: 
 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 9-ԻՆ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ 

ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ ԴԵՍՊԱՆ ՎԻԿՏՈՐ ՌԻԽՏԵՐԸ 

Վեհափառ Հայրապետը իր շնորհաւորանքները փոխանցեց 
Գերմանիոյ ժողովուրդին նոր վարչապետի ընտրութեան 
կապակցութեամբ: Ան նաեւ իր երախտագիտութիւնը յայտ-

նեց Գերմանիոյ իշխանութիւններուն պատերազմի եւ յետ-

պատերազմեայ շրջանին Հայաստանին ցուցաբերած 
զօրակցութեան համար: 
Դեսպան Ռիխտեր, իր հերթին, վստահեցուց, որ ճիգ պիտի 
չխնայէ երկու երկրներու առկայ բարեկամական յարա-

բերութիւններուն առաւել խորացման եւ ամրապնդման 
համար: Անդրադարձ կատարուեցաւ Հայ ռազմագերիներու 

վերադարձին եւ Ադրբեջանի հսկողութեան տակ հայկական 
հոգեւոր, պատմամշակութային ժառանգութեան պահպանման ուղղութեամբ միջազգային տարբեր 
ատեաններու կողմէ տարուող աշխատանքներուն: 
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ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ 
ԻՐԱՆ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹԵԱՆ ԽՈՒՄԲԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ 

 

Դեկտեմբերի 20-ին Վեհափառը ընդունեց 
Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան 
Մէջլիսի Իրան-Հայաստան պատգամաւորա-

կան բարեկամութեան խումբի անդամները:  

Հայրապետը ընդգծեց, որ Հայաստանի եւ 
Իրանի բարեկամական յարաբերութիւնները 

ունին հարուստ պատմութիւն: Երկու երկիր-

ներու կապերու ամրապնդման մէջ, ըստ 
Նորին Սրբութեան, իր մեծ նպաստը կը բերէ  
նաեւ Իրանի հայ համայնքը: 
Իր հերթին, խումբի ղեկավար Սեյեդ Մեհդի 
Ֆարշադան Ամենայն Հայոց Հայրապետին 
տեղեկութիւններ փոխանցեց իրենց այցին 

ակնկալիքներուն վերաբերեալ: Ան կարեւոր 
նկատեց նաեւ երկու երկիրներու հոգեւոր առաջնորդներու դերակատարութիւնը: Պրն․ Ֆարշադան 

ընդգծեց հակամարտութիւններու խաղաղ կարգաւորման անհրաժեշտութիւնը:  
Վեհափառ Հայրապետը յոյս յայտնեց, որ երկու երկիրներու միջ-խորհրդարանական հանդիպումները 
բարի արդիւքներ կ'արձանագրեն: 
 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ՖՐԱՆՍԱՅԻ ԻԼ ՏԸ ՖՐԱՆՍԻ ՂԵԿԱՎԱՐ  
ՏԻԿԻՆ ՎԱԼԵՐԻ ՊԵԿՐԵՍԻ ԳԼԽԱՒՈՐԱԾ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ 

 

Դեկտեմբերի 21-ին Վեհափառը ընդունեց Ֆրանսայի 
Իլ Տը Ֆրանս կենտրոնական շրջանի ղեկավար 
տիկին Վալերի Պեկրեսի գլխաւորած պատուիրա-

կութեանը:  
Վեհափառը անդրադարձաւ հայ-ֆրանսական բարե-

կամական ամուր յարաբերութիւններուն` արձանա-

գրելով, որ Հայոց ցեղասպանութենէն ետք Ֆրանսա 
ապաստանած հայորդիներու նկատմամբ Ֆրանսայի 
իշխանութիւնները մշտապէս ցուցաբերած են 
հոգածու վերաբերմունք: Ան ընդգծեց նաեւ, որ 
ֆրանսահայութիւնը մեծ նպաստ կը բերէ կապերու 
զօրացման գործին մէջ: Վեհափառը, ի դէմս տիկին 

Վալերի Պեկրեսի, իր երախտագիտութիւնը յայտնեց Ֆրանսայի իշխանութիւններուն եւ ժողովրդին 
Հայոց ցեղասպանութեան միջազգային ճաանաչման եւ Արցախի հիմնախնդրի կարգաւորման ի նպաստ 
ջանքերուն, ինչպէս նաեւ` 44–օրեայ պատերազմին Հայաստանին ցուցաբերած աջակցութեան համար` 
կարեւոր նկատելով Ֆրանսիայի սենատի կողմից Արցախի անկախութան ճանանչման բանաձեւի 
ընդունումը: 
Տիկին Վալերի Պեկրեսը խօսեցաւ հայ համայնքին հետ ունեցած փոխյարաբերութիւններու, կրթութեան 
եւ մշակոյթի ոլորտներուն մէջ Հայաստանի հետ փոխգործակցութեան տեսլականներուն մասին` 
կարեւորելով երկու երկիրներու յարաբերութեանց առաւել  խորացումն ու ամրապնդումը:  
Զրոյցի ընթացքին անդրադարձ կատարուեցաւ Ադրբեջանի հսկողութեան տակ տարածքներուն մէջ 
հայկական հոգեւոր ու մշակութային ժառանգութեան պահպանութեան, պատերազմի ընթացքի 
վնասուած հայկական եկեղեցիներու վերականգնման եւ միջազգային կառոյցներու միջնորդական 
ջանքերուն:    
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ՍՈՒՐԲ ՍՏԵՓԱՆՈՍԻ ՏՕՆԻՆ ԿԱՏԱՐՈՒԵՑԱՒ ՍԱՐԿԱՒԱԳԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ 
 

Դեկտեմբերի 25-ին Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին տօնախմբեց Սուրբ Ստեփանոս 
Նախավկայի եւ առաջին մարտիրոսի յիշատակութեան օրը, որը նաեւ Եկեղեցւոյ անդաստանին մէջ 
ծառայող սարկաւագներու տօնն է:    
Արմաւիրի թեմի Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջՎեհափառ հօր  օրհնութեամբ, Գերաշնորհ Տ. 
Վազգէն եպիսկոպոս Միրզախանեանի ձեռամբ սարկաւագ ձեռնադրուեցան Գէորգեան հոգեւոր 
ճեմարանի 19 սաներ:  
Ձեռնադրութեան աւարտին, Սրբազան Հայրը 
Սուրբ Ստեփանոսի մասունքակիր Աջով 
օրհնեց նորընծաները, այնուհետեւ անդրա-

դարձաւ սուրբի վարքին ու եկեղեցւոյ նահա-

տակներուն` ի մասնաւորի նշելով. «…Այդ 
նահատակների շնորհիւ է, որ մեր Եկեղեցին 
կայ, որովհետեւ Եկեղեցւոյ հիմքը մեր մարտի-

րոսներու արիւնն է: Ճիշտ այնպէս, ինչպէս մէկ 
տարի առաջ Արցախի, Հայաստանի սուրբ 
հողի համար նահատակուած հազարաւոր մեր 
որդիներն ու քոյրերը, մեր զաւակներն ու 
դուստրերը նահատակուեցան պահպանելու 
համար հայրենի հողը եւ հաւատքը: Մենք 
պարտականութիւն ունինք իրենց հանդէպ»: 
Ապա ան յորդորեց. «Այստեղ տեղին է, սիրելի 
սարկաւագնե՛ր, Աւետարանէն յիշել մեր Տիրոջ պատգամը, որն է. «Եթէ մէկը կ'ուզէ ինծի հետեւիլ, թող 
ուրանայ իր անձը, վերցնէ իր խաչը եւ գայ ետեւէս (Մատթ.16:24)»: Ես կը հաւատամ, որ դուք լսեած էք 
այս պատգամը, վերցուցած էք ձեր խաչը ու եկած էք Քրիստոսի ետեւէն: Ձեր ծառայութեամբ Դուք պիտի 
կերտէք այդ խաչի ճանապարհը: Իսկ այդ ճանապարհը, որմէ դուք պիտի անցնիք, պիտի ըլլայ աղօթքով, 
խոնարհումով, ծառայասիրութեամբ եւ նուիրումով: Դուք պէտք է սիրով լեցուիք հանդէպ հաւատացեալ 
ժողովուրդին եւ ընդհանրապէս մարդկութեան: Այդ մեծ սերն է, որ ձեր մէջ պիտի  հաստատէ 
խաղաղութիւնը, աստուածային այն ուժն ու զօրութիւնը, որ ողջ ծառայութեան ընթացքին պիտի 
առաջնորդէ:  Եղէք ողորմած, ներողամիտ, եղէք միշտ մարդկանց հասկացող»: 
Ապա նոյն եկեղեցւոյ մէջ Վեհափառ Հայրապետը ընդունեց նորընծայ սարկաւագները, ուղեկցութեամբ 
Եկեղեցական հայեցակարգային հարցերու գրասենեակի տնօրէն Գերշ Տ. Վազգէն եպիսկոպոս 
Միրզախանեանի եւ ճեմարանի տեսուչ Հոգեշնորհ Տ․ Շահէ ծայրագոյն վարդապետ Անանեանի:  
Հանդիպման ընթացքին Հայր Շահէ Նորին Սրբութեանը ներկայացուց նորընծաները, վստահեցնելով, որ 
անոնք պատրաստ են Սուրբ Ստեփանոսի նման իրենց անձերը նուիրաբերելու յանուն Քրիստոսի: 
Այնուհետեւ Կաթողիկոսը պատգամեց ուսումնառութեան ընթացքին գիտելիք ամբարել, որպէսզի 
սարկաւագները կարողանան  իրենց նուիրական ծառայութիւնը բերել Եկեղեցւոյ եւ ժողովուրդին: Ան 
ընդգծեց, որ ազգին համար ստեղծուած ծանր ու դժուարին ժամանակներուն առաւել անհրաժեշտ է 
հոգեւոր խնամքի եւ կրթադաստիարակչական գործունէութեան իրականացումը հայորդիների կեանքին 
մէջ 
 

ԿԱՐԳԱԼՈՅԾ Է ՀՌՉԱԿՈՒԱԾ Տ. ՂԱԶԱՐ ՔԱՀԱՆԱՅ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆԸ 
 

Դեկտեմբեր 27-ին Վեհափառ հօր տնօրինութեամբ կարգալոյծ է հռչակուած Մասեացոտնի թեմէն Տ. 
Ղազար քահանայ Պետրոսեանը, հիմք ունենալով Ղազար քահանայի կողմէն հոգեւոր վերադաս 
իշխանութեան նկատմամբ դրսեւորած անհնազանդութիւնը, եկեղեցականի կոչման ու առաքելութեան 
անյարիր կուսակցական գործունէութեամբ ու քարոզչութեամբ զբաղուիլը եւ Մայր Աթոռի 
Կարգապահական յանձնախումբին հետ հանդիպելու հրաւէրները մերժելը:  
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Ծուխի  
Լուրեր 

 
 

Օքլանտ Նոր Զելանտա 

 

Կիրակի 19 Դեկտեմբերը յիշարժան օր է Նոր Զելանտայի Օքլանտ 
քաղաքի հայութեան համար: 
Երեկոյեան ժամը 7-ին, Ղպտիներու Ս. Մարկոս եկեղեցւոյ սրահին 
մէջ, տեղի ունեցաւ Հայ Առաքելական Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ 
Եկեղեցւոյ հիմնադիր ընդհանուր ժողովը: Յիշեցման կարգով 

յայտնենք, որ 2016-ի Թեմական Պատգամաւորական Ժողովը արտօնութիւն տուած էր արձանագրելու 
եկեղեցի մը, առ ի պաշտօնական ճանաչում: 2021-ին, յետ ուսումնասիրութեանց, Յուլիսին, Թեմական 
Խորհուրդը վաւերացուց արձանագրելի եկեղեցւոյ կանոնագրութիւնը: Օգոստոսին վրայ հասաւ 
Օքլանտի արգելափակումը, որ տեւեց մինչեւ Դեկտեմբեր, հետեւաբար անկարելի էր հիմնադիր ժողով 
գումարել: Արձանագրութեան համար պէտք է ներկայացնել ընդհ ժողովի ատենագրութիւնը եւ առ 
նուազն 15 դիմումնագիր: Խնամակալութիւնը, այսուհետեւ՝ Ծխական Խորհուրդ, առաջին առիթով 
կազմակերպեց սոյն ընդհանուր ժողովը, 
հակառակ այն իրողութեան, որ պետութիւնը 
կ'արտօնէր առաւելագոյնը 25 անձի 
ներկայութիւնը միայն:  
Ժողովը բացուեցաւ Նշան Սարկաւագ 
Պասմաճեանի աղօթքով, որմէ ետք, ԾԽի 
ատենապետ Յակոբ Եըլտըզեան, անգլերէն 
լեզուով ներկայացուց իր սրտի եւ բարի 
գալուստի խօսքը, կատարեց պատմականը 
գաղութային աշխատանքներուն, սկսած դեռ 
1996-էն, երբ կը հիմնուէր Նոր Զելանտայի 
Հայկական Միութիւնը: Ան յստակօրէն 
բացատրեց Միութեան երկու նպատակները, 
որոնք էին ա)Հայեցի Դաստիարակութեան 
ջամբում միօրեայ վարժարանի մը միջոցաւ եւ բ) Եկեղեցական կեանքի կազմակերպում: Իր խօսքին մէջ 
Յակոբ Եըլտըզեան յստակօրէն ընդգծեց որ եկեղեցին մեր պատկանելիութիւնն է եւ մեր մշակոյթը:   
Յայտնենք որ վերջին հինգ տարիներուն, Միութիւնը աւելի դաստիարակչութեամբ եւ մշակութային ու  
ընկերային ձեռնարկներով կը զբաղի:  
Շարունակելով իր խօսքը, Պրն Եըլտըզեան ըսաւ որ յետ խորհրդակցութեանց Սրբազան հօր եւ  

Թեմական խորհուրդին հետ, երեք խնամակալներ, յանձինս՝ Յակոբ Եըլտըզեանի, Զաւէն Փանոսեանի եւ 
Նամիր Պաթթանիի, քաջութիւնն ունեցան եկեղեցական կեանքի կազմակերպումը ստանձնել եւ զայն 
հասցուցին մինչեւ օրս: «Այսօրուան մեր ժողովը հիմնադիր ժողով է, դուք հիմնադիր անդամներն էք 
եկեղեցւոյ եւ անոր վկաները: Հետեւաբար, ձեր եւ իւրաքանչիւր Հայու զօրակցութեամբ պիտի զօրացնենք 
մեր հաւատքը, այսպիսով ամրապնդելով մեր Հայու ինքնութիւնը» եզրակացուց Եըլտըզեան: 
Ապա, Սրբազան Հօր եւ Թեմականի ներկայացուցիչի հանգամանքով  խօսք առաւ Նշան Սարկաւագ 
Պասմաճեան: Յապաւումներով կը ներկայացնենք արտասանած սրտի  խօսքը. 
«Սրբազան Հօր, Տէր Աւետիսին եւ Թեմական Խորհուրդին կողմէ կու գամ իրենց ողջոյններուն հետ իրենց 
շնորհաւորանքը փոխանցելու, այս բացառիկ առիթին համար:  
Հայոց մեծ գործերը մի քանի խենթերով կը սկսին միշտ եւ այդ գործերն են որոնք կը գոյատեւեն, 

որովհետեւ այդ խենթերուն մօտ սկզբունք գոյութիւն ունի, հաւատք կայ անոնց հոգիներուն մէջ 

քանդակուած եւ Հայու ինքնութեան հպարտութիւն:     

Եկեղեցի եկած էք հիմնելու: Ինչո՞ւ եկեղեցի, մանաւանդ այս օրերուն, երբ ամէն ինչ նիւթով, սուտով եւ 
կեղծիքով  կը  յաջողի:   Ինչո՞ւ   Եկեղեցի,   երբ  քրիստոնէութիւնը  այսօր  համատարած    ենթարկուած  է 
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հալածանքի, անհաւատութիւնը մեր ոտքերուն տակը կը փորէ: Ինչո՞ւ եկեղեցի, երբ կարելի է առանց 

Աստուծոյ, առանց ազգային մտահոգութեան, առանց հաւաքական գիտակցութեան փոր լեցնել, ապրիլ 
դուն քեզի համար, եւ յետոյ հեռանալ աշխարհէն այնպէս թէ կարծես աշխարհ չէիր ալ եկած: 

Եկեղեցի պիտի հիմնենք, գուցէ վերը յիշուածներուն պատճառով բայց մանաւանդ, որովհետեւ եկեղեցին 

Հայու նկարագիրն է, մշակոյթն է, հաւատքն է, վաղուան յոյսն է, իրարու հանդէպ սէրն է, աշխարհի 

համար ԱՆԿԵՂԾՕՐԷՆ խաղաղութիւն խնդրելու համար միա՛կ տեղն է: Այո, այս փոքրաթիւ համայնքը 

Եկեղեցի պիտի հիմնէ՝ երբ ուրիշ տեղ եկեղեցիներու դռները կը փակեն: Սա հեռատեսութիւն է ընդդէմ 

կարճատեսութեան: Սա ապագայի մտահոգութիւն է ընդդէմ ներկայով բաւարարուելուն: 

 Մէջբերեմ Անթընի Ֆիշըր Արքեպիսկոպոսին եկեղեցիի մը օծումին առթիւ արտասանած սրտի խօսքէն 

հատուած մը. « Եկեղեցին բազմանպատակ (multipurpose) ծառայութեանց սենեակ չէ, կամ թանգարան չէ 

որ արուեստի գործեր (artefacts) դրուին հոն, կամ յատուկ ճաշի մը համար ճաշասենեակ: Ո՛չ: Այս տեղը 

Աստուած գովաբանելու, օրհնութեան, դաստիարակչական քարոզներու, զոհողութեան, 

բարեխօսութեան, շնորհակալութեան, խոնարհելու, ծունկի գալու, պատուելու, օծելու, հաղորդուելու, 

ներելու, յանձնառութիւն վերցնելու տեղ է: Այստեղ ամենէն տարօրինակ բաները կը պատահին: Այստեղ 

մարդու երեխաները կը վերածուին Աստուծոյ զաւակներու, հացն ու գինին կը վերածուին Քրիստոսի 

մարմինի եւ արեան, զոյգեր կը դառնան ամուսիններ, ամուրիներ կը դառնան հոգեւորականներ, 

մեղաւորներ կը վերածուին սուրբերու եւ մահացողներ կը ղրկուին դէպի Աստուծոյ ճամբայ: Այսպիսի 

բացառիկ դէպքերը կը պահանջեն բացառիկ վայրեր: Եկեղեցին է այդ բացառիկ վայրը»: 

Այս տեսլականով անցնինք մեր ընելիք գործին: Առաջնորդարանը, սարկաւագներս, դպիրներս, 

պատրաստ ենք ծառայելու Նոր Զելանտայի Հայ համայնքին: Առաջնորդարանը ինքզինք աւելի զօրացած 

պիտի զգայ այս եկեղեցիին արձանագրութեամբ: Նոր Զելանտայի Հայ համայնքը ճակատաբաց պիտի 

ելլէ տեղւոյն բոլոր եկեղեցիներուն առջեւ եւ պաշտօնապէս պիտի նստի անոնց կարգին որպէս 

հա՛ւա՛սա՛ր եկեղեցի: Մեր Էքիւմէնիք աշխատանքները պիտի բազմապատկուին, որովհետեւ որպէս 

պաշտօնապէս արձանագրուած եկեղեցի՝ մենք ալ պիտի կարենանք միջ-եկեղեցական ձեռնարկներ 

կազմակերպել: Մենք ալ իրաւունքներու տէր պիտի դառնանք եւ մեր փորձառութեամբ պիտի օգնե՛նք որ 

ՆԶ-ի քրիստոնեայ համայնքը աւելի զօրանայ իսկ ոչ քրիստոնեայ կրօններու հետ համակեցութեան մէջ 

մենք պիտի փորձենք ըլլալ ախոյեաններ: Մենք մրցունակ պիտի ըլլանք եւ կենսունակ, պիտի պահենք 

մեր միասնական դիմագիծը (իմէճը): Այդ միասնական դիմագիծ-իմէճը՝ եկեղեցին է: 

Այս նոր եկեղեցիով, որուն պատերը տակաւին չկան բայց ինքը կայ իւրաքանչիւրիս հոգիին մէջ, այս 

եկեղեցիով թող մեր մէջ կառուցուի հոգեկան ու ազգային շէնքը: Երբ այդ կառոյցը կայ մեր հոգիներուն 

մէջ, այն ատեն հաւատացէ՛ք, որ Աստուած այնտե՛ղ կը բնակի» եզրափակեց Սարկաւագը: 

 Ապա Տոքթ. Զաւէն Փանոսեան կարդաց եւ մեկնաբանեց Եկեղեցւոյ կանոնագրութիւնը զայն հասկնալի 

դարձնելով իւրաքանչիւր ներկայի: Ան հանգամանօրէն պատասխանեց բոլոր հարցումներուն: 

Ներկաները լեցուցին բոլոր հարցարանները եւ հայկականութեամբ եւ քրիստոնէական հաւատքով 

լեցուած հրաժեշտ տուին: 
 

Նոյն օրը, մի քանի ժամ առաջ, կազմակերպութեամբ 

Նոր Զելանտայի Հայկական Միութեան Վարչութեան, 

Լօնկ Պէյ Փարքին մէջ տեղի ունեցաւ երեխաներու Ս. 

Ծննդեան բացօթեայ հաւաքոյթ: Ներկայ էին 30ի շուրջ 

Հայեր: Ամիսներ շարունակ իրար չտեսնելով կարօտի 

զգացումը բացայայտ էր բոլորին աչքերուն մէջ: Օր-

ուան տաղանդաւոր Կաղանդ պապուկը՝ Յակոբ 

Իսկէնտէրեան, իր կատակներով, սրամտութեամբ 

ոգեւորեց փոքրերն ու մեծերը: Արեւիկ Ստեփանեան-

Ֆորտ կատարեց վարչութեան յայտարարութիւնները 

յառաջիկայ ծրագիրներուն: Հաճելի այս հաւաքը յուսանք առաջինն է հետագայ հաւաքներու եթէ 

առողջապահական վիճակը չվատթարանայ Նոր Զելանտայի մէջ:   
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Փարոս (Փ)- Շնորհակալութիւն Օրիորդ Մելինէ որ ժամանակ տրամադրեցիք այս հարցազրոյցին համար: 
Ինչպէս տեղեակ էք, Փարոս լրատուն առցանց կ'ուղարկուի մօտ 2000 ընթերցողի, Աւստրալիա եւ 
Արտասահման, ներառեալ Հայաստան եւ Արցախ: Նախքան մեր զրոյց սկսիլը, կրնայի՞ք արդեօք դուք զձեզ 
ներկայացնել մեր ընթերցողներուն: 
Մելինէ Տէր Աբրահամեան (ՄՏԱ) - Բարև Ձեզ, ես Մելինէ Տէր-Աբրահամեանն եմ ՝ 23 տարեկան։ Ծնած եւ 
մեծցած եմ Հայաստանի Աբովեան քաղաքին մէջ։ Մանուկ հասակէս սիրած եմ նկարել և արդէն 9 
տարեկանէս սկսած է իմ նկարչութեան ուղին։ Ընտանիքս շատ արուեստասէր է։ Տատիկս դեր-

ձակ է, հօրաքոյրս՝ ծաղկավաճառ, իսկ ահա ես՝ նկարչուհի։ Նկարչութեան զուգահեռ շատ կը սիրեմ 
նուագել։ Պատանութեանս 6 տարիները անցած են դաշնամուրի կողքին։ Կարելի է ըսել նաև, որ կա՛մ կը 
նկարէի, կա՛մ կը նուագէի։ Երբ չափահաս դարձայ ընտրեցի նկարչուհիի մասնագիտու-

թիւնը։ Հետագային մասնագիտութեանս վրայ աւելցուցի ևս երկու հատ՝ Graphic Design & Web Design։ 
Ապագային նպատակ ունիմ եւս մէկ այլ մասնագիտութիւն ձեռք բերել։ 
 

Փ - Ե՞րբ եւ ինչ նպատակով Աւստրալիա կը գտնուիք: 
ՄՏԱ - 2017թ.-ին առաջին անգամ երբ եկայ Աւստրալիա շրջագայության նպատակով, զայն շատ 

սիրեցի։ Իսկ երբ վերադարձայ Հայաստան, համալսարանը աւարտելէս անմիջապէս ետք որոշեցի 

կրկին այցելել։ Եւ 2020թ.-ի Յունուարին եկայ  դարձեալ շրջագայելու նպատակով ու չարաբաստիկ 

Պսակաձեւ Ժահրի պատճառով չկարողացայ  վերադառնալ հայրենիք։ 
 

Փ - Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ Նոյեմբեր 14-ին Սրբազան Հայրը օրհնեց եւ օծեց երեք մասերէ 
բաղկացած ձեր պատրաստած իւղաներկ պաստառը: Կրնայի՞ք տեղեկացնել թէ ինչպէ՞ս սկսաւ պաստառի 
այս ծրագիրը եւ ինչպէ՞ս աւարտին հասաւ: 
ՄՏԱ – Մեծցած եմ այնպիսի ընտանիքի մը մէջ, ուր կը կարևորուի հաւատքն ու կրօնը։ Այդ եղած է պատ-

ճառը, որ միշտ երազած եմ որևէ եկեղեցւոյ մէջ թողնել ինձմէ մէկ փոքր մասնիկ։ 2017-ին համալսարա-

նական վկայականիս համար պատրաստած աշխատանքս ևս նուիրած էի մանրանկարչութեան։ Շատ կը 

սիրեմ նկարել սրբապատկերներ։ Ոչինչ պատահական չըլլար։ Այս դաժան հիւանդութիւնը օգնեց, որ 

կատարուի իմ տարիներու երազանքը, ու հիմա իմ աշխատանքը իր տեղն է գտած եկեղեցւոյ մէջ։ Սուրբ 

Յարութիւն եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Տէր Աւետիսը, իմանալով մասնագիտութեանս մասին ու տեսնելով 

աշխատանքներս, առաջարկեց՝ նկարել եկեղեցւոյ համար։ Աշխատանքս տևեց ուղիղ 4 ամիս։ Նկարեցի 

մեծ հաճոյքով ու մեծ ոգեւորութեամբ։ Այն ինծի համար շատ պատուաբեր էր։ 
 

Հարցազրոյց Մանրանկարիչ 
Օրիորդ Մելինէ Տէր Աբրահամեանի Հետ 
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Փ – Իսկ ի՞նչ կը խորհրդանշէ ձեր պատրաստած իւղանկարը: Կրնայի՞ք մանրամասնութիւններ տալ 
նիւթին մասին: Ինչպիսի՞ ճիգ պահանջեց ձեզմէ արուեստի այս գործը: 

ՄՏԱ – Նկարը ամբողջովին զարդանախշեր են, ընդօրինակուած մանրանկարչութեան գիրքէ: Ինձմէ 

պահանջուած էր չորս ամսուան ընթացքին գործը աւարտին հասցնել: Սկսայ 1 Մարտին եւ աւարտեցի 1 

Յուլիսին: Աշխատանքը ծաւալուն էր, որովհետեւ ամբողջը մանր նախշեր էին: Ընթացքին անշուշտ շատ 

մը փոփոխութիւններու ենթարկուեցաւ նկարը: 
 

Փարոս - Ապագայ ի՞նչ ծրագիրներ ունիք գեղարուեստական յօրինումներու հետ առնչուած: 
ՄՏԱ-  Շատ մօտ ապագային մասնագիտութիւններուս շարքին կ'աւելնայ նաև Interior Design- ը։ 
Առհասարակ, գեղեցիկ Ինթիրըրներու կողքէն անտարբեր չեմ կարողանար անցնիլ ու կը կարծեմ, որ 

Interior Design-ն ալ իր ուրոյն տեղը կը գտնէ իմ միւս մասնագիտութիւններուս շարքին։ Յուսով եմ որ այդ 

ոլորտին մէջ ալ յաջողութիւն կը գտնեմ: 
 

Փարոս - Գեղանկարչութեան մարզէն ներս այլ ի՞նչ արուեստներու կը տիրապետէք, օրինակ Իքոնոկրաֆի 
կամ նման: 
ՄՏԱ - Բացի մանրանկարչութենէն կը սիրեմ նկարել ապստրակտ (abstract) ոճի նկարներ։ 
 

Փարոս - Ապստրակտ ո՞ր նկարիչները ձեզի համար օրինակելի են 

ՄՏԱ – Ինծի համար ամենէն օրինակելիները Ֆրանսացի Րոպերթ Տըլօնին (Robert Delaunay) եւ 
հանրածանօթ սպանացի նկարիչ Փապլօ Փիքասոն են: 
 

Փարոս - Անհատական կամ հաւաքական ցուցահանդէս տուա՞ծ էք: Կը մտադրէ՞ք ցուցահանդէս տալ 
Աւստրալիոյ մէջ: 
ՄՏԱ - Ցուցահանդէսներ ունեցած եմ Հայաստանի մէջ։ Հետագայ նպատակներուս մեջ կը մտնէ 

Աւստրալիոյ մէջ ևս ունենալ իմ ցուցահանդէսս։ 
 

Փարոս - Ինչպէ՞ս կը գտնէք գեղանկարչութեան արուեստը Աւստրալիոյ մէջ յատկապէս Ապօրիճինիներու 
գեղանկարչութիւնը, ուր յաճախ բաւական փիլիսոփայական կամ բնութապաշտական միտքեր 
կ'արտայայտուին պաստառներով: 
ՄՏԱ - Ես անձամբ շատ կը հաւնիմ ապորիճինիներու արուեստը, քանի որ կրնաս անվերջ 

նայիլ, խորհրդածել տուեալ պատկերին մասին ու վերլուծել ըստ  երևակայութեան սահման-

ներուն։ Տարբեր մարդիկ տարբեր կերպ կարող են նկարագրել պատկերը։ Թէ ինչպէ՞ս կը 

վերլուծեն, կախուած է վերլուծողի հոգիին աշխարհէն, հոգեկան վնասուածքներէն (trauma) կամ 

հակառակը՝ հաճելի մտքերէն։ 
 

Փարոս - Աւստրալահայ գեղանկարիչներու հետ շփում ունի՞ք: Ի՞նչ է մակարդակը Հայ նկարչութեան 
ընդհանրապէս: 

ՄՏԱ -  Աւստրալիոյ մէջ դեռ չեմ հանդիպած Հայ նկարիչներու, բայց մեծ սիրով կը ցանկայի 

հանդիպիլ ու ծանօթանալ անոնց ստեղծագործութեանց եւ մտքերուն հետ։ 
 

Փարոս - Հայկական ամէնօրեայ եւ Միօրեայ վարժարաններ այցելա՞ծ էք: Նկարչական գեղարուեստին 
հանդէպ Հայ մանուկին ունեցած հետաքրքրութիւնը ի՞նչ չափանիշ ունի մանաւանդ երբ բաղդատէք 
Հայաստանի մէջ մեծցող մանուկին 

ՄՏԱ – Հայաստանի մէջ երեխաները բացի իրենց բուն մասնագիտութիւնը ձեռք բերելէն, շատ կը ձգտին 

դէպի արուեստը։ Դպրոցներու մէջ շատ են խմբակները՝ երգի, պարի, նկարչութեան, մարմնամարզի 

ևայլն, ուր երեխաները կը յաճախեն մեծ սիրով։ Իսկ այստեղ, նոյնպէս, շատ կը տեսնեմ մեր փոքրիկներու 

ձգտումը դէպի արուեստը ու այս չափազանց ողջունելի է ու յուսադրող, որ կ'ունենանք հիասքանչ 
ապագայ հայերու համար։ 
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Փարոս - Նկարչական արուեստի ո՞ր դպրոցին կը պատկանիք դուք եւ կամ ո՞ր դպրոցին կը փափաքէիք 
պատկանիլ: 
ՄՏԱ - Նկարչութեան մէջ կը պատկանիմ մանրանկարչութեան խումբին ու, եթէ նորէն ընտրութեան 

հնարաւորութիւն ունենայի, նորէն կ'ընտրէի մանրանկարչութիւնը։ Հիմա սկսած եմ 

ուսումնասիրել և ուժերս փորձել գեղանկարչութեան մէջ, իսկ ահա մօտ ապագային կը սկսիմ 

ուսումնասիրել Interior Design - ը։ Կը փորձեմ միշտ նոր մասնագիտութիւններ ուսումնասիրել ու միշտ 

կրթուիլ։ 
 

Փարոս - Ի՞նչ պատգամ ունիք մեր ընթերցողներուն: 
ՄՏԱ – Զարգացէք, ինքնազարգացէք, զարգացէք ամէն օր ու ամէն ժամ: Զբաղուեցէք ձեզի հոգեհարազատ 

գործով ու կը տեսնէք թէ յաջողութիւնը իսկապէս կը բախէ ձեր դուռը: 

 

Փարոս – Շնորհակալութիւն եւ յաջողութիւն ու յաջող ապագայ կը մաղթենք ձեզի օրիորդ Տէր 

Աբրահամեան: 
 

Հարցազրոցը վարեց Նշան Պասմաճեան 
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CHRISTMAS MESSAGE OF 
HIS EMINENCE ARHBISHOP HAIGAZOUN NAJARIAN 

Primate of the Diocese of the Armenian Church of Australia & New Zealand 
 

 

“Behold, the virgin shall be with child, and bear a Son, and they shall call His name Immanuel, 
which is translated “God is with us”. (Matthew 1:23). 

 
 

Beloved faithful people, 

 

We endured a very difficult year indeed. We thought that we had overcome the pandemic only to confront 

the second wave; now we embrace the third wave. So much sacrifice, hardship, and isolation and still we 

welcome the New Year with some hesitation. 
 

The perspective of peace is too far from our communities in Lebanon and Syria. After a year from the last war 

Armenia’s future is still bleak. The uncertainty gnaws our souls, our future fluctuates with the waves of the sea 

and floats according to the whims of major powers. Indeed, “We are afflicted in every way, but not crushed; 

perplexed, but not driven to despair; persecuted, but not forsaken” (2 Cor. 8-9). 
 

As Christian people hopelessness is not our way, our faith is that of struggle for life, for victory against death 

and darkness, we are the children of eternal light. As ancient people of rich culture and science we still have 

our say in this world. Our temporary regress through hard work and unified efforts will be transformed to 

victory and new achievements.  
 

In spite of some difficulties and hardship in Australia, we are far better off from many countries in the world, 

due to our federal and local authorities’ diligent steps. Although we are not emancipated totally from the 

snares of this epidemic, we must continue our efforts for the eventual elimination of this evil.  
 

Crisis in human history generates true leaders, who rise for the occasion, give hope to the spirit, purpose to the 

mind and goal to our lives, leading us to the promised land and to the harbour of peace. 
 

On the festive occasions of New Year and our Christmas I pray to God that the newborn Saviour may enter our 

hearts, giving us courage to live, renew our faith, heal our spiritual and physical wounds, ushering a new 

victorious and glorious era to our people in Armenia, Artsakh and throughout the Armenian diaspora.  
 

Wishing you all healthy and prosperous years full of achievements and spiritual satisfaction. Let us join the 

choir of angels proclaiming the good news of the birth of the Prince of Peace. 

 

CHRIST IS BORN AND REVEALED, BLESSED IS THE REVELATION OF CHRIST 

 

With Prayers 

 

 
Archbishop Haigazoun Najarian 

Primate 
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DIOCESAN NEWS 
 

Saturday 4 December – The Primate His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian met with the Ladies Auxiliary 

members in the Diocesan Centre. Due to the Covid restrictions, the ladies, for a while,  had not been able to offer 

their God pleasing service in the Centre. They informed the Primate of their future projects and received his 

blessing. The meeting was a festive occasion and the ladies also took the opportunity to neaten the rooms in the 

Centre. 
 

Sunday 5 December – At the invitation of the AGBU 

Alexander Primary School Principal, Archbishop 

Haigazoun Najarian accompanied by Reverend Father 

Avetis Hambardzumyan, attended the end of year 

Christmas concert and graduation ceremony. 2021 was 

to be a momentous year of celebration for the School 

marking its 30th anniversary however due to the 

circumstances the festivities were placed on hold as a 

future project. 

The first part of the program was dedicated to Christmas 

which was presented in a pre-recorded video and 

streamed on Facebook. The second part was dedicated to 

the awarding of the Year 6 graduation certificates. 

Principal Mr Manoug Demirjian announced Year 3 

student Tsila Mikaelian was the worthy recipient of the 

"Alexander Medal” and Adeline Galstyan elected School 
Captain for the coming year amidst the applause. 

"Unforgettable Memories" were presented of the three 

graduating students, Sargis Hambardzumyan, Lara 

Bozikian and Berge Tomassian. Teachers, Mrs Seta 

Keoshgerian and Libby Latimore joined the students on 

the stage and shared their memories of this class. 

AGBU Sydney Chairman Mr Mihran Lepejian presented the students with their certificates. 

The closing speech and prayer were delivered by His 

Eminence Archbishop Haigazoun Najarian. In his 

address he recalled, “The parents and the three 
graduates should be proud of this moment, because 

they are enjoying the fruit of quite a number of years 

of work. Dear students, no matter how far you are from 

this school as you leave, this school will remain with 

you, imprinted in your hearts and souls, and will give 

you direction. The certificate is a sign to you where 

you are going. However you will not forget, especially 

your teachers, who not only taught you but gave you 

an education. I wish you good luck as you bid farewell 

from this spiritual and cultural home; you fill my heart 

with the hope of your success." The program concluded 

with the Archbishop’s prayer and benediction. 
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Furthermore on Tuesday 7 December, Father 

Avetis attended the Kindergarten graduation 

ceremony representing Archbishop Najarian. In 

his closing remarks, he remarked, "I was told 

that when I came to the school, I would find 

some wonderful things there. And I really found 

them. Those wonderful things are you dearest 

kindergarten students. And when I heard and 

saw your lovely songs, dances and your beautiful 

words, I knew that then the best things were in 

you, as your teacher said: Friendship, diligence, 

respect, kindness, conscientiousness. And what pleased me most was when you said that you love school very 

much. Well done." 
 

Tuesday 7 December – Archbishop Najarian presided over the Properties Committee periodic meeting. 
 

Wednesday 8 December – Accompanied by Father Avetis, Archbishop Najarian received the Catholic Cemeteries 

and Crematoria CEO, Mr Peter O’Meara, the Head of New Business Ventures Mr Armen Mikaelian and Head of 
Client Services and Operations Mrs Lauren Hardgrove in the Diocesan Centre. During the meeting, the visitors 

explained some of the outstanding work of the establishment. Archbishop greeted them warmly and wished them 

continuing success in their efforts. 
 

Wednesday 8 December – Representing the Archbishop, Father Avetis 

Hambardzumyan attended the episcopal consecration of Catholic Bishop 

Daniel Joseph Meager in St Mary’s Cathedral, 
Sydney. The Consecration and Anointing 

ceremonies were officiated by Sydney’s 
Catholic Primate, Archbishop Anthony 

Fisher. Present also were leaders and 

representatives from the Coptic, Assyrian, 

Anglican and other church denominations. 

On behalf of the Primate and the Diocesan 

Council, Father Avetis congratulated the 

newly consecrated Bishop Meager and 

Archbishop Anthony Fisher. The latter 

conveyed his best wishes to Archbishop 

Najarian, affirming the warm relationship between our two churches. 
 

Thursday 9 December – Archbishop Najarian joined the 

Armenian Community Welfare Centre Board and staff 

Christmas luncheon held in Sydney city. He expressed his 

best wishes to all present, highly praising their united and 

warm Christian principled service. The gathering was an 

enjoyable experience for the officers and volunteers alike. 

On this occasion, Paros editorial takes the opportunity to 

extend its appreciation the volunteers their continued 

support of Paros, particularly by their assistance in the 

packaging of the monthly printed publications. 
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Friday 10 December – It was the last meeting for 2021 of the Bible Study Group, and yet the first face to face for 

over six months due to the Covid-related lockdowns and restrictions. 

Archbishop Najarian explained the Holy Birth, recognised as Christmas in the West. He identified and described 

the response to the troubling reality of the question - how is Christmas celebrated today? 

1. The Holy Birth is identified with purchases. People flock to the shopping centres to continually make 

purchases. 

2. The Holy Birth is identified with feasting – in one word, gluttony and intoxication. 

3. The Holy Birth is identified with the Christmas Tree. 

All these influences encapsulate materialism and the secular world. The only factor absent in all this is Jesus 

Christ. The Holy Birth – Christmas, has swayed off its intended 

course, warned the Archbishop. 

Reflecting on the Armenian tradition, he stated that “according to 
our cultural history, these festivities would occur with New Year 

celebrations – the Holy Birth is not secular but spiritual”. 
He reflected on the old and new calendars in these contexts and 

enlightened the group of the historical facts.  

The ladies who were present had prepared dishes to share together 

in fellowship. Seated around the table, each expressed mutual kind 

wishes for the New Year and joined in communal prayer before 

leaving, fuelled with the values and wise counsel for Christian 

living. 
 

Saturday 11 December – Archbishop 

Najarian participated in the Christmas 

themed Bible study and gathering organised 

by the Armenian Church Youth Auxiliary 

(ACYA), the purpose of which was to 

celebrate the joyous period ahead. Some 20 

young adults attended and joined in the 

discussions presenting some significant 

issues, which were addressed by Arch-

bishop Haigazoun and Father Avetis. The 

Archbishop expressed his satisfaction and 

support, and his readiness to address the matters which are unclear in the minds of our youth encouraging them 

to make this type of gathering a regular monthly event. The evening continued with a dinner and Christmas carol 

singing. 
 

Sunday 12 December – It was Archbishop Najarian’s scheduled monthly date to celebrate Holy Mass at Holy 

Trinity Church. The deacons and choir participated with a high standard in every aspect of the proceedings. The 

day’s liturgical Gospel reading was the topic of the Primate’s sermon; Archbishop explained that Jesus Christ 

taught using parables in order to clearly illustrate his messages to the people. Christ illustrated God’s kingdom as a 

banquet, where the master of the house invites his friends to join him for dinner, but his friends gave excuses and 

rejected the invitation. The man became angry and sent his servants out into the streets and lanes of the city, to 

bring in the poor and crippled and blind and lame, in other words, all who were outcasts. Jesus instructs His 

listeners to invite those dinner guests who cannot reciprocate the favour. That is how your soul will soar with 

happiness, owing to the prayers and blessings of those people; this is of more worth than material reciprocation. 

Archbishop also warned against making excuses, as the guests did in the parable, because hiding from God is 

impossible. 
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Speaking on sacrifice, Archbishop gave the example of fish which swim upstream, to their place of origin, 

suggesting they “receive many wounds on their bodies” to continue their bloodline. Hence, he advised us that in 

order to achieve our God pleasing intentions, determination and sacrifice are vital. Archbishop blessed all the 

faithful, wishing from the Almighty Father to grant them good health, to serve God, the Church and the 

Armenian community. Reflecting on the close of the current year, “the close of the year is a time to contemplate; 
we look to the future with a positive outlook, however, the future has a foundation, which is the past. Therefore, 

let us reflect on what God pleasing works we have not been able to achieve, let us decide to achieve them in this 

coming year,” stated Archbishop Najarian. 
 

Monday 13 December – Archbishop Najarian participated in the online Australasian-Middle East 

Christian Apostolic Churches Conference of Bishops’ meeting. The agenda focused on the united 

stance on the proposal to legalise euthanasia. The meeting condemned the Bill and recorded their 

opposition accordingly. 
 

Tuesday 14 December – The Archbishop presided over the final Diocesan Council meeting for 2021 conducted 

both face to face and virtually. In the first half hour of the meeting, Parish Council representatives from Holy 

Trinity and St Mary’s Churches joined in online as did Parish Pastor Reverend Father Khacher Harutyunyan. 
Diocesan Chancellor Mr Nishan Basmajian also joined online to represent New Zealand’s St Gregory the 
Illuminator Church. Additionally, the meeting reviewed ecumenical matters and the “Friends of the Diocese” 
program, assessing the support and encouragement of the “Friends” both morally and financially. The meeting 

also considered at some length youth and general strategy matters as well as issues to be addressed at the Diocesan 

Assembly to be convened in May. 
 

Tuesday 14, Wednesday 15 and Friday 17 December – The 

Archbishop joined the ACWC end of year Christmas luncheons 

with our seniors, raising prayers for each of them and expressing his 

heartfelt wishes for their good health and longevity. All present 

commended Archbishop for his wise and enriching messages.  

 

Thursday 16 December – Every year Archbishop Najarian cele-

brates Holy Mass at 

the Alexander Aged 

Care Nursing Home 

bestowing his blessing 

upon our fathers and mothers residing in the Rest Home. On this 

day, during the Liturgy, the Archbishop delivered a sermon 

followed by Holy Communion providing great spiritual comfort to 

both the residents and the staff. Archbishop was accompanied by 

Archpriest Reverend Father Bartev Karakashian, Father Avetis 

Hambardzumyan, Deacons Vartan Elmasian and Raffi Jebejian. 

 

Friday 17 December – Archbishop Najarian attended the Christmas party organised by the 

Armenian Community Welfare Centre’s Sydney West branch in the Batmanian Hall of Holy 
Trinity Church accompanied by ACWC Board Chairperson Mrs Hermine Partamian. With his good 

humour and warm comments, the Archbishop created a high mood among the participants, 

congratulating them on the joyous occasion of the New Year and Christmas, encouraging them to 

raise their grandchildren by their example. 
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In the evening of Friday 17 December, The Archbishop joined in the Christmas dinner organised by the Parish 

Council of the Holy Resurrection Church where he thanked the Parish Council for its dedicated work under 

unnatural conditions. Former members of the Parish Councils Mrs Laura Artinian and Mr Avo Karageuzian were 

also invited to the event. 
 

Sunday 19 December – The Commemoration of St 

James of Nisibis was observed in Holy Resurrection 

Church. Several years ago, Italian researcher and 

rock climber Tito De Luca climbed Mt Ararat and 

discovered remnants of Noah’s Ark, a fragment of 
which is now in possession by the Diocese. In his 

sermon, Archbishop Najarian reflected on the 

miraculous life and works of the courageous St James, 

the nephew of St Gregory the Illuminator. St James 

had heard from St Maruge the hermit that many 

Christians had doubted the credibility of the 

existence of Noah’s Ark. Consequently, St James decided to climb Mt Ararat and bring back a remnant of the Ark. 
According to tradition, when he falls asleep exhausted, angels transport the weary saint to the bottom of the 

mountain. 

In his dream God instructed him not to continue his search, but that God would give him a token. When he 

awoke, he found a piece of wood beside him. Archbishop Najarian blessed all bearing the names Hagop, Jack, 

James and Jacob and congratulated them on the commemoration day. He raised prayers to the Almighty that the 

lives of these name bearers be blessed with the exemplary qualities of St James, his devotion to service, courage 

and diligence. 

The Paros editorial team also takes this opportunity to congratulate all our readers named Hagop, Jacob, Jack and 

James, wishing them good health. 
 

Sunday 19 December – Accompanied by Reverend Father Avetis 

Hambardzumyan, Reverend Hagop Sarkissian and Reverend Krikor 

Youmoushakian, Archbishop Najarian participated in the candlelight 

vigil dedicated to the martyred souls of the 44-day Artsakh war. This 

event was organised in joint collaboration with the Armenian Youth 

Federation, AGBU Youth, Armenian Church Youth (ACYA), Armenian 

Students’ Association and Armenian Evangelical Church of Sydney – 

Christian Endeavour (Chanitz). 

The procession began at the Chatswood Memorial Park with the 

participation of countless members of the community, reaching 

Beauchamp Park before the Genocide Memorial Khachkar; all present 

were there to pay their respects, led by the youth group 

representatives. 

Making their way and assembling at Beauchamp Park with candles glowing, the Australian, Armenian and Scouts 

anthems sounded followed by MC Olivia Dilanchian’s opening address in English. All in attendance were called 

to a minute’s silence to honour the memory of the Artsakh heroes. A soul stirring message of the Armenian youth 
was delivered by Carlo Berzekian in Armenian. 

The Permanent Representative of Artsakh in Australia, Mr Kaylar Michaelian urged the community not to 

abandon Artsakh but to continue its support, and this day’s event was evidence of that. 
A requiem service was held, with Archbishop Najarian presiding and scriptural reading by Father Avetis 

Hambardzumyan.  
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In his closing remarks, the Archbishop thanked the youth for their vision and for the organisation of this most 

important event emphasising the significance of such events to 

keep the memory of our Artsakh martyrs vibrant. Reflecting on 

our errors of omission, which resulted in our defeat of the 

Artsakh war, the Archbishop’s instruction was for a united 

stance, which had been the advice of Khrimian Hayrig, 

Yeghishe Charents among others; to be weary of foreigners and 

to rely on our own united power. By relying on others the 

forces were dismantled, defeat was inevitable, stated 

Archbishop. “The enemy prepared for 30 years and found the 
opportune time to attack; we in turn and if required, will 

prepare for 60 years – Armenia, Artsakh and the Diaspora, 

united intelligently, financially, diplomatically and militarily, 

with continual efforts, we will set free and liberate Artsakh” he 

concluded. The event closed with a collective recitation of the 

Lord’s Prayer.  
 

Monday 20 December – The Monday Mothers’ Group visited the Primate with their young children to convey 
their end of year and Christmas wishes. This lovely meeting took place around the beautifully adorned Christmas 

tree in the Diocesan Centre. The ladies shared lunch with the Archbishop, discussing various national, spiritual 

and educational matters. Archbishop bestowed his blessing upon the children and their mothers. He shared his 

hope that the coming year will bring goodness and success to the world, to the Homeland and the Australian-

Armenian communities. Paros editorial congratulates 

and wishes the Armenian mothers and children a happy 

New Year and Christmas. They are worthy of 

congratulations for their diligence in bringing their 

young to the church hall each week whenever the 

government restrictions lifted, to form the habit of 

church attendance from their tender age. We 

congratulate Mrs Marina Tchaprazian, for her efforts in 

building a cheerful environment for the children and 

their mothers. Thanks to this care and attention, the 

Armenian mothers and their children feel they belong and are in their own home when they enter the Church 

Edgarian Hall. 
 

Monday 20 December – Archbishop Najarian presided 

over the periodic meeting of the Armenian Community 

Welfare Committee’s meeting. 
 

Sunday 26 December – The Commemoration of St 

Stephen the Protomartyr is a special occasion in the 

Armenian Apostolic Church. On this occasion, 

Archbishop Najarian reflected on St Stephen’s life and 
his martyrdom. He spoke of the relationship St Stephen 

had with St Paul and the impression the virtuous 

character of the first martyr had on St Paul. On this 

Deacons’ Day, Archbishop thanked all past and present 
archdeacons for their decades of committed service 

wherever their attention as required.  With great happi- 
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ness,  he  also greeted and thanked the young deacons, anointed 

to their rank the previous year, each offering their service 

enthusiastically. Archbishop later consecrated new Stoles 

which were gifted for this occasion - St Stephen’s Day.   They 

were the initiative of Father Avetis Hambardzumyan and 

sponsored by Mr Jack Nercessian, made in Armenia for this 

commemoration. 

Paros editorial congratulates all deacons in the parishes of Holy 

Resurrection and Holy Trinity Churches in Sydney, St Mary’s 
Church in Melbourne and St Gregory the Illuminator Church 

in New Zealand, for their boundless and thoughtful service for 

the glory of God and the Armenian Church. 
 

Monday 28 December – Archbishop Najarian received Reverend Father Miuron Avedissian with Yeretsgin Sbidag 

Keyvanian-Avedissian and their two children in his office. The Reverend Father who has served for the past 15 

years in Aleppo, Kessab and Anjar, arrived at Sydney Airport on December 27 as an immigrant, where he was 

greeted by members of the Parish Council of the Holy Trinity Church. During the visit, Father Miuron was 

accompanied by the Chairman of Holy Trinity Parish Council Markar Meguerditchian. Archbishop Najarian 

explained about the temporary parish pastor role of the Reverend Father and wished him fruitful ministry. Fr 

Miuron left a very good impression on the Archbishop at this as a young man, a clergyman with a national 

consciousness. He will celebrate his first Divine Liturgy on Sunday 2 January 2022, when Archbishop will present 

him to the parishioners of the Holy Trinity Church. 

Paros editorial welcomes the Reverend Father and wishes him success in the responsibilities placed upon him. 

 
 

 

 

 

  CONGRATULATIONS 
 

His Eminence Archbishop Haigazoun 
Najarian, Primate of the Armenian Diocese of 
Australia and New Zealand, and the Diocesan 
Council congratulate the re-election of Mr 
Sarkis Yedelian, Ryde City Councillor who has 
served on the Council for many years, and the 
election of Mr Sarkis Mouradian as a 
Willoughby City Councillor for the first time. 

Mr Yedelelian has served the Armenian community of Sydney for many years and continues to do so as 
does Mr Mouradian as a member of the Diocesan Properties Committee and the Parish Council of the Holy 
Resurrection Church. 
May God bless the health of these two dedicated men in their service so that they may best fulfil their 
responsibilities. 
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News 

 

 

 

 

Auckland, New Zealand 
 

Sunday 19 December was a memorable day for the Armenians of Auckland, 

New Zealand. 

In the evening at 7.00 p.m., the inaugural general meeting of the Armenian 

Apostolic Church of St Gregory the Illuminator was held in the hall of St 

Mark's Coptic Church. As a reminder, the Diocesan Assembly of 2016 

approved the registration of a church for official recognition. In 2021, following a review, in July, the Diocesan 

Council ratified the By-laws of the church for registration. With the restrictions in Auckland that commenced in 

August and lasted until December, it was 

impossible to convene an assembly of 

constituents. To submit the registration 

required as a minimum the minutes of 

the meeting with at least 15 applications. 

The Board of Trustees, henceforth 

referred to as the Parish Council, 

organised this General Assembly for the 

first time, despite the fact that the state 

allowed the presence of a maximum of 25 

people only.  

The meeting was opened with a prayer by 

Mr Nishan Basmajian followed by Parish 

Council Chairman Mr Hagop Yeldizian presenting his heartfelt welcome in English and explaining the history of 

the community since 1996 when the Armenian Society of New Zealand was founded. He clearly explained the 

two goals of the Association which were to (a) to facilitate Armenian Education with a single-day school, and (b) 

the organsation of church life. In his address, Mr Yeldizian clearly emphasised that the church is our identity and 

our culture.  

He noted that, over the last five years, the Society has been more engaged in educational, cultural and social 

activities.  

Continuing his speech, Mr Yeldizian said that after consultations with the Archbishop and Diocesan Council, 

three trustees namely, myself Hagop Yeldizian, Zaven Panossian and Namir Battani, had the courage to take on 

the responsibility of organising church life as it is to this day. "Today's meeting is the inaugural meeting. You are 

the founding members of the church and its witnesses. Therefore, with your support and every individual 

Armenian, we will strengthen our faith, thus strengthening our Armenian identity," Yeldizian concluded. 

Then, Deacon Nshan Basmajian spoke as the representative of the Archbishop and the Diocese. We present an 

abbreviation of the heartfelt words spoken. 

"On behalf of the Archbishop, Father Avedis and the Diocesan Council, I convey their congratulations on this 

unique occasion. 

The great deeds of Armenians always start with a few fools, and these are the deeds that survive, because there is 

a principle among those fools, there is a faith etched in their souls and the pride of the Armenian identity. 

You have come to found a church. Why the church, especially in these days, when everything succeeds with 

materialism, lies and falsifications? Why the Church, when Christianity is so persecuted today, unbelief is rife 

everywhere? Why Church, when it is possible without God, without national concern, without collective 

consciousness to fill your stomach, live for yourself, and then leave the world as if you had never come into the 

world? 
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We will establish a church, perhaps because of the above reasons, but more so because the church is the portrait 

of the Armenian culture, its faith, the hope for tomorrow, it is the love for one other, the only TRUE place to 

request peace for the world. Yes, this small community will establish a Church when the doors of churches 

elsewhere are closing. This is foresight versus short-sightedness. This is a concern for the future as opposed to 

being satisfied with the present. 

To quote an excerpt from a heartfelt message of Archbishop Anthony Fisher’s on the occasion of the consecration 

of a church. "The church is not a multipurpose service room, or a museum for sacred objects, no mere table for a 

special meal. No: this is a place to praise,  bless and preach; to sacrifice, intercede and thank; to hymn, bow and 

genuflect; to honour, consecrate and commune; to christen, absolve and commission. Here the most 

extraordinary things occur: babies are changed into children of God; bread and wine into Christ’s body and blood; 
couples into spouses; singles into priests and religious; sinners into saints. Such exceptional events deserve an 

exceptional place.”  
With this vision, let us move on to our work. Diocese, deacons, acolytes, we are ready to serve the Armenian 

community of New Zealand. The Diocese will feel more fortified with the registration of this church. The 

Armenian community of New Zealand will stand up tall alongside other local churches and be equal to them. 

Our ecumenical work will be multiplied, because as an officially registered church, we will also be able to 

organise inter-church activities. We will also have rights and with our experience we will help to strengthen the 

Christian community in New Zealand and try to be the champion of co-existence with non-Christian religions. 

We must be competitive and persistent, we must maintain our united image. That united image is the church. 

With this new church, the walls of which do not exist yet, but it is in the soul of each of us, let this church build 

within us a spiritual and national building. When that dwelling is in our souls, then believe that God lives there," 

concluded the Deacon. 

Then Dr Zaven Panossian read and explained the By-laws of the Church, making it comprehensible to everyone 

present. He answered all the questions in detail. 

Those present completed the questionnaires and bid farewell, filled with Armenian-pride and  Christian faith. 

 

On the same day, a few hours prior, organised 

by the committee members of the Armenian 

Society of New Zealand, a children's outdoor 

Christmas gathering was held in Long Bay Park. 

About 30 Armenians were present. The longing 

feeling was evident in everyone's eyes after not 

being able to enjoy one another’s company for 
so long. The talented Father Christmas of the 

day played by Hagop Iskenderian inspired the 

young and the old with his jokes and ingenuity. 

Arevik Stepanian-Ford announced the 

upcoming programs of the committee. It is 

hoped this enjoyable gathering would hopefully 

be the first of forthcoming gatherings if 

conditions in New Zealand do not deteriorate. 
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Paros (P) – Thank you Miss Melinè for giving of your time 

for this interview. As you are well aware, the Paros 

publication is sent electronically to close to 2000 readers, 

in Australia, abroad – including Armenia and Artsakh. 

Before we commence our interview, could you please 

introduce yourself to our readers? 

Melinè Der Aprahamian (MDA) – Good day to you, I am 

Melinè Der Aprahamian, I am 23 years old. I was born in the city of Abovyan, Armenia. From a young age, I 

loved painting and entered that path from the age of nine. My grandmother is a dressmaker, my paternal aunt is a 

florist and here I am now a painter. Besides painting, I love to play musical instruments. From the age of six I 

began to play the piano. It is fair to say that I would spend my spare time either painting or playing the piano. 

When I reached adulthood, I chose painting as a profession. I later completed courses in Graphic Design and Web 

Design. I intend to engage in one other course in the future. 
 

P – When did you arrive in Australia and why? 

MDA – The first time I arrived in Australia was in 2017 on holiday, and I loved it. When I returned to Armenia, 

immediately after my graduation, I decided to return on another visit. In January 2020 I returned on my second 

holiday trip, but due to the Covid-19 Virus, was unable to return to my homeland. 
 

P – In Holy Resurrection Church, on November 14 the Primate His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian 

blessed and anointed your triptych artwork. Could you elaborate on how the process of this project commenced 

and it came to fruition? 

MDA – I have been raised in a family where faith and religion are essential. That is why I have always envisioned 

leaving a small token of myself. For my 2017 university course major I created a miniature painting. I love 

painting religious themes. Nothing happens by chance. This cruel Virus played its part in the accomplishment of 

my dream, and for my work to be displayed in the church. Holy Resurrection Church Parish Pastor Reverend 

Father Avetis Hambardzumyan heard of my profession and after seeing my work, suggested I paint for the 

church. My work took four months to complete. I painted with great pleasure and joy. This was a great honour 

for me. 
 

P – What future plans have you in relation to your art? 

MDA – In the very near future, I will commence an Interior Design course. I feel Interior Design has its place in 

my professional career path. I am hopeful that I will find success in that industry as well. 
 

P – In the field of painting, what art do you specialise in, for example iconography and the like? 

MDA – Apart from miniature painting, I do enjoy abstract painting.  
 

P – Which abstract genre artists appeal to you? 

MDA – For me, the most inspirational has been French painter Robert Delaunay and internationally renowned 

painter Pablo Picasso. 
 

P – Have you held a solo or joint exhibition of your works? Have you considered holding an exhibition in Australia? 

MDA – I have held exhibitions in Armenia. It is in my future plans to hold an exhibition of my works in 

Australia. 

 
An Interview with Miniaturist  
Miss Melinè Der Aprahamian 
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P – How do you view the art of painting in Australia, particularly aboriginal art, which prompts philosophical 

ideology and the worship of nature on canvas? 

MDA – I personally admire aboriginal art, because you can gaze at it, contemplate and interpret the work and 

analyse within your personal scope of imagination. Each individual can interpret the painting differently 

confined to the condition of the psyche, whether through trauma or pleasant thoughts. 
 

P – Do you have contact with Armenian artists? In your opinion, what is the standard of Armenian art in general? 

MDA – I have not as yet met Armenian artists in Australia, but it would be a great opportunity and my desire to 

meet and be acquainted with their creations and concepts. 
 

P – Have you had the opportunity to visit the Armenian weekday schools or Saturday schools? What is the level of 

interest in the Armenian children toward the art of painting, particularly in comparison to Armenian children born 

and bred in Armenia? 

 

MDA – In Armenia, apart from their core subjects they major in, art is very much sought after. Schools host clubs 

for singing, dance, painting and sports to name a few, where the children take part with great commitment. Here, 

similarly, I see children participating in the arts, and this is extremely welcomed, giving hope that we Armenians 

have a wonderful future. 
 

P – Under which genre would you consider your work to be categorised? 

MDA – In terms of painting, I am under the category of miniaturist, and if I was to choose again, I would choose 

this genre again. I have now commenced studying and focused my attention on painting and as stated, in the near 

future will commence a course in Interior Design. I do try to study new fields and grow in my trade. 
 

P – What is your message to our readers? 

MDA – Pursue education, personal development, develop each day and every hour. Occupy yourselves with soul 

enriching activities and you will see success knock on your door. 
 

P – Thank you, we wish you success and a prosperous future Miss Der Aprahamian. 
 

Interview conducted by Nishan Basmajian 

  

Փարոսի խմբագրութիւնը ի սրտէ կը շնորհաւորէ Եկեղեցւոյ երիտասարդաց միութեան նուիրեալ 
անդամներ,  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: Նաեւ կը շնորհաւորենք 

Առաջնորդարանի Տիկնանց Յանձնախումբի անդամուհի, Ճորճին Մայրիկը՝ Տիկին Էլիզապէթ 
Նաճարեանը ինչպէս նաեւ Ս. Յարութիւն եւկեղեցւոյ Տիկնանց Օժանդակ Մարմնի անդամուհի 

Ռէյջըլին մայրիկը՝ Տիկին Սիլվա Գասապեանը: 
Նորապսակ զոյգին եւ երկու ընտանիքներուն կը մաղթենք յարատեւ երջանկութիւն: 

 

In our previous issue of Paros (November 2021) we announced the joyful 

news of Deacon George Najarian’s marriage to Rachelle Kassabian, both of 
whom are devoted ACYA members of Holy Resurrection Church.We also 

wish to congratulate Mrs Sylva Kassabian, the bride's mother as we did the 

groom's mother Diocesan Ladies Guild member Mrs Elizabeth Najarian, who 

are also both dedicated members of the Holy Resurrection Church Ladies 

Ancillary Body. As a Diocesan family we value and acknowledge the 

contribution of all our church servants and wish the Najarian and Kassabian 

families continued joyful occasions. 
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Փրոֆէսըր Արամ Մինասեան Ընտրուեցաւ Անդամ 

     Royal Society of NSW-ի 
 

Ուրախութիւնն ունինք յայտնելու որ իր տիկնոջ Շէրիի եւ 
ընտանիքի անդամներուն հետ Առաջնորդարանին եւ Հայ եկեղեցւոյ 
միշտ նեցուկ հանդիսացած եւ հանդիսացող Փրոֆ Արամ Րոպըրթ 

Մինասեան 16 Դեկտեմբերին ընտրուեցաւ անդամ The Royal Society 

of NSW-ի որպէս նախաձեռնող  photonics-ի հետազօտական աշխա-

տանքին: Ֆօթոնիքսը, լոյսի մշակման ճամբով, չափազանց արագ 

հաղորդակցութեան միջոց է քան Էլէքթրոնիքսը: Փրոֆէսըրին 

ընտրութիւնը կը զուգադիպի հաստատութեան հիմնադրման 200րդ 

ամեակին (հիմնուած 1821-ին):  Յայտնենք որ Փրոֆէսըրը 2003-էն ի 

վեր   անդամ   է միջազգային   Institute  of   Electrical  and   Electronics  

Engineers-ի, 2007ին՝ Optical Society of America-ի եւ 2011-ին անդամ՝ Հայաստանի Ազգային 

Գիտութեանց Ակադեմիային:  

Փարոսի խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ Փրոֆ Արամ Մինասեանը գիտական իր 

նուաճումներուն համար եւ կը մաղթէ առողջութիւն եւ նորանոր յաջողութիւններ, որոնցմէ 

կրնան օգտուիլ ե՛ւ Աւստրալիան ե՛ւ մեր Հայրենիքը:  

The Royal Society of NSW – ն գիտնականներու հաստատութիւն մըն է որ կը զբաղի գիտութեան, 

արուեստի, գրականութեան եւ փիլիսոփայութեան յառաջդիմութեան հարցերով: Կը կարծենք թէ 

Փրոֆէսըրը առաջին Աւստրալահայ գիտաշխատողն է, որ կ'ընտրուի այս հաստատութեան 

անդամ:  
 

 Professor Aram Minasian 
Elected Fellow of The Royal Society of NSW 

 

We are delighted to announce the news that Professor Aram Robert Minasian has been elected as a 

Fellow of The Royal Society of NSW on its 200th anniversary for his ground-breaking contributions to 

photonics research. Photonics, by way of light waves, is a much faster means to communicate than 

electronics. Professor Minasian has been a member of the International Institute of Electrical and 

Electronics Engineers since 2003, the Optical Society of America since 2007 and the Armenian National 

Academy of Sciences since 2011. 

 To our best knowledge, Professor Minasian is the first Armenian to be elected a Fellow of The Royal 

Society of NSW. 

 The Royal Society of NSW is a learned institution that exists to advance knowledge particularly in the 

furtherance of Science, and also in Art, Literature and Philosophy. 

Professor Minasian together with his wife Shery and family have been active members of 

the Armenian church community over many years. 

Paros editorial congratulates Professor Aram Minasian on his scientific achievements and wishes him 

health and new success, which can benefit both Australia and our Homeland. 
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Mr & Mrs Zaven & Marianne Yaghljian 
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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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