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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ 
 

Շբ., 1 Յունուար - Ինչպէս սովորութիւն է, 
Առաջնորդ Սրբազան Հայրը՝ Բարձրաշնորհ 
Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեան 
տարուան առաջին օրը կը պատարագէ եւ 
յաւուր պատշաճի կը քարոզէ, մաղթելով 
բարի տարեսկիզբ Հայ համայնքի բոլոր 
զաւակներուն: Այս տարի եւս, Աստուծոյ 
կամքով, հնարաւոր եղաւ պատարագել ի 
ներկայութեան եօթանասունեակ մը հաւա-

տացեալներու, որովհետեւ այդ թիւէն աւելին 
կարելի չէր ընդունիլ Սուրբ Յարութիւն 
Եկեղեցւոյ մէջ, հնազանդելով Քովիտի 
պատճառով դրուած պետական սահմանա-

փակումներուն: 
Յընթացս Պատարագին տեղի ունեցաւ Հայրապետական Մաղթանք եւ Նուռի Օրհնութիւն: Սրբազանը 
բացատրեց թէ Նուռը խորհրդանիշ էր բերքի եւ յաջողութեան: Նռան նկարները կը տեսնենք 
եկեղեցիներու եւ սրբավայրերու, որմնաքանդակներու եւ սիւներու վրայ: Նուռը նաեւ խորհրդանիշ է Հին 
եւ Նոր Կտակարանաց միջեւ գտնուող կապին: Ժողովուրդի զաւակները սրտաբուխ կը նուիրեն զանոնք 
առ ի օրհնութիւն, այդպիսով օրհնուած կ'ըլլայ նաեւ իրենց կեանքը: 
Իր քարոզին մէջ Սրբազան Հայրը անդրադարձաւ Սողոմոն Իմաստունի այն խօսքին թէ ամէն ինչ իր 
ժամանակը ունի, բայց թէ ի՞նչ է ժամանակը՝ ինքը: Ժամանակի իմաստը միայն մարդը գիտէ աշխարհի 
վրայ եւ ատոր համար գրեթէ ամէն ոք կ'ուզէ իր հետքը թողուլ գիտնալով որ իր ժամանակը 
սահմանափակ է: Այդպիսով իմաստ կու տայ իր կեանքին, իր ապրած ժամանակին: 
Սրբազանը բացատրեց որ այսօր, որ Կիրակի օր չէ, եկած ենք եկեղեցի, անցած ժամանակին 
հաշուետուութիւնը կատարելու, ետ նայելու թէ ինչ չըրինք որ պէտք էր ընէինք եւ ինչ պիտի չընենք որ 
ըրինք անցնող տարին: Եկած ենք աղօթելու բարով շարունակելու համար կեանքի ընթացքը, աւելի 
իմաստուն կերպով կերտելու համար մեր կեանքի ճանապարհը եւ զայն աւելի աստուածավայել 
դարձնելու: 
Սրբազանը պատգամեց ըսելով թէ մենք Քրիստոսի զինուորներն ենք  եւ աղօթքի վերածուած գործերով 
պիտի լեցնենք մեր կեանքը: Անոր հետեւեալ հարցումը խրատի համազօր էր երբ ըսաւ թէ քիչ ետք պիտի 
երգենք Տէրունական աղօթքը եւ պիտի ըսենք «...եղիցին կամք Քո», սակայն խօսքերը արտասանելէ ետք 
միթէ՞ կ'անդրադառնանք թէ  «կամք Քո»ն  կը կատարե՞նք կամ ոչ... 
« Կը շնորհաւորեմ ձեզ բոլորդ: Բարի գործ ընելու համար օգտագործեցէք իւրաքանչիւր վայրկեան: Մի 
սպասէք վաղուան: Ձեր սրտերուն եւ Աստուծոյ հետ խաղաղ եղէք ամէն օր եւ լման տարին: Աղօթքով եւ 
փառաբանութեամբ բանանք տարին: Չզլանանք մեր շնորհակալութիւնը Աստուծոյ եւ երբ մեր 
ժամանակը կ'աւարտի՝ հանգիստ մեկնինք այս աշխարհէն»: Այս պատգամով իր խօսքը եզրակացուց 
Սրբազնութիւնը:     
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Կիր., 2 Յունուար – Սրբազան Հայրը նախագահեց Սուրբ Երրոր-

դութիւն Եկեղեցւոյ մէջ Նոր Տարուան Պատարագին, զոր որպէս 
անդրանիկ պատարագ մատուցեց Արժանապատիւ Տէր Միւռոն 
Քահանայ Աւետիսեան: Եկեղեցին լեցուն էր հաւատացեալներով, 
մանաւանդ Աւստրալաբնակ Հալէպցիներով եւ Քեսապցիներով: 
Յընթացս Պատարագին Սրբազան Հայրը ծանօթացուց եւ 
ներկայացուց Տէր Հայրը հետեւեալ խօսքերով. « Այսօր նոր ձայն 
մը կայ, նոր ոգեւորութիւն կայ եւ նոր անձնաւորութիւն մը: Տէր 
Միւռոն քահանան է այդ, որ իր անդրանիկ պատարագը կը 
մատուցէ այսօր, որպէս այցելու հովիւ այս եկեղեցւոյ»: 
Սրբազան հայրը ներկայացուց Տէր հայրը, որ  հակառակ իր երի-

տասարդ տարիքին՝ փորձառու եկեղեցական է, եւ որ ունեցած է 
եկեղեցական բեղուն տարիներ: Օժտուած գրական եւ երաժշ-

տական տաղանդներով, Տէր հայրը կազմած եւ վարած է 
երգչախումբեր, խմբագրած է թերթեր եւ հրատարակած գիրքի 
հատոր մը: Սրբազանը ի սրտէ բարի գալուստ մաղթեց Տէր հօր եւ 
հրաւիրեց ժողովուրդը որ ընդունին Տէր հայրը որպէս հարազատ, 
աշխատին ամէն ձեւով անոր օգտակար ըլլալ, որպէսզի ան ալ 

կարենայ ժողովուրդին պէտքերուն հասնիլ: Ապա հրաւիրեց Տէր հայրը տալու իր անդրանիկ քարոզը:  
Յընթացս պատարագի տեղի ունեցաւ նաեւ Նուռի օրհնութիւն: 
Ստորեւ կը ներկայացնենք Տէր Հօր հակիրճ կենսագրութիւնը եւ կ'անդրադառնանք անոր անդրանիկ 
քարոզին: 
Աւազանի անունով Տիգրան, ծնած է Հալէպ 1986ին: 
Նախնական կրթութիւնը ստացած է Ազգ. Հայկազեան Վարժա-

րանին մէջ: 

1998-1999 ուսումնական տարեշրջանին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Անթիլիասի Դպրեվանքը կ’ընդունուի որպէս սան: 2004-2005 

տարեշրջանին կ’աւարտէ Դպրեվանքի Ժառանգաւորացի եւ 
Ընծայարանի բաժինները եւ կ’որոշէ ամուսնացեալ քահա-

նայութեան ճամբով նուիրուիլ եկեղեցական, ազգային, մշակու-

թային եւ կրթական ծառայութեան:  
Ան 28 Հոկտեմբեր 2006ին կ'ամուսնանայ Քէյվանեան Սպիտակի 
հետ: Կը բախտաւորուին երկու մանչ զաւակներով: 
Իր քահանայական ձեռնադրութիւնն ու օծումը տեղի կ’ունենան 
ձեռամբ Գերշ. Տ. Շահան Ս. Արք. Սարգիսեանի, Հալէպ, 25 
Նոյեմբեր 2006ին, վերակոչուելով Տ. Միւռոն: 
Դասաւանդած է հայկական վարժարաններու մէջ կրօն եւ 
հայերէն լեզու: Խմբագրած է գիրքեր եւ Կիրակնօրեայ լրատու: 
Ան հեղինակն է «Յոյսի եւ Լոյսի Տաճար» պատմական գիրքին: 
 

ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԵՒ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 

1. Հալէպի «Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ» եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ, 2006-2010թթ.: 
2. Րագգայի «Ս. Աստուածածին» եկեղեցւոյ այցելու հոգեւոր հովիւ, 2006-2010թթ.: 
3. Քեսապի «Ս. Աստուածածին» եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ 2010-2015թթ եւ Սուրիական քաղաքացիական 
պատերազմի միջոցին «Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան եւ Վերականգնումի Քեսապի եւ 
Ծովեզերեայ   Շրջանի   Գործադիր   Մարմնի»    ատենապետ,    ինչպէս   նաեւ՝    Քեսապի   Համազգայինի  
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մանկապատանեկան «Կանթեղ» երգչախումբի խմբավար եւ «Քեսապն ու Քեսապցիները» հասցէագիրքի 
խմբագիր: 
4. Այնճարի «Ս. Պօղոս» եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ, 2015էն մինչեւ  Դեկտեմբեր 2021: 
 

Տէր հօր անդրանիկ քարոզին բնաբանն էր «Ձեր մէջէն ով որ կ'ուզէ մեծը ըլլալ՝ թող մանուկի նմանի իսկ 
ով որ կ'ուզէ առաջնորդը ըլլալ՝ թող սպասաւորի նմանի»: 
Տէր հայրը բացատրեց թէ Աշակերտները մտահոգ էին, որովհետեւ Յիսուս կը խօսէր իր մահուան ու 
յարութեան մասին: Մտահոգ էին թէ Անոր բացակայութեան ո՞վ պիտի ըլլար մեծը: Այս իրողութեան 
ականատես՝ Ան պատուիրեց աշակերտներուն թէ ան որ ամենէն շատ ծառայել գիտէր ան կրնար ըլլալ 
մեծը: Ան կը տեսնէր հակասութիւնը Իր եւ աշակերտներուն մտաձելաձեւերուին: Անոնք աշխարհիկ 
թագաւորութեան մասին կը մտածէին մինչ Քրիստոս կը խօսէր հոգեւոր թագաւորութեան մասին: 
Քրիստոս մեծութիւնը կը տեսնէր ծառայութեան մէջ, այդ նպատակով էր որ աշակերտները իրեն բերած 
էր, որ զանոնք պատրաստէր ծառայելու եւ միայն ծառայելու: Եւ այդ ընելու համար նախապայման էր 
ունենալ սէր իրարու նկատմամբ:  
Տէր հայրը իր խօսքը ամփոփեց մի քանի կէտերու մէջ. 
1. Աստուած կը տեսնէ մեր սպասաւորութիւնը եւ զայն կը գնահատէ: Անոր համար նիւթական 

հարստութիւնը անարժէք է: Անոր համար իմաստ ունի թէ ինչ կ'ընէ մարդ անանձնական ձեւով: 

2. Քրիստոս իւրաքանչիւրէս խոնարհութիւն կը պահանջէ որովհետեւ խոնարհն է Անոր համար մեծը: 

3. Քրիստոս կը պահանջէ վստահութիւն ունենալ իրարու նկատմամբ, առանց վստահութեան կարելի չէ 

յառաջ տանիլ Աստուծոյ առաքելութիւնը: 

4. Քրիստոս ամէն ինչի մէջ կարգ ու կանոն կը կիրարկէր, հետեւաբար այդ կը պահանջէ մեզմէ՝ մեր 

առաքելութիւնը ճիշտ ձեւով տանելու համար: 

5. Վերջապէս խիստ կարեւոր է գիտակցութիւնը: Պէտք է Աստուծոյ խօսքով լեցնել մեր ուղեղները, 

ունենալու համար գիտակցութիւն մեր առաքելութեան: Գիտակցութեան զօրանալով է որ մեր կամքը 

կը զօրանայ, եզրափակեց Տէր հայրը: 
 

Տէր հայրը իր երախտագիտութիւնը յայտնեց Սրբազան հօր որ իր հայրական տնօրինումով զինք 

ընդունեց որպէս հովիւ: Ան շնորհակալութիւն յայտնեց Ծխական խորհուրդին, դպրաց դասին եւ համայն 

ժողովուրդին եւ իր պատրաստակամութիւնը յայտնեց ամէն ձեւով ծառայելու: «Վայ որ սիրով չըլլանք 

իրարու հետ եւ Աստուծոյ մեզի տուած այս դաշտը չզարդարենք մեր բարի գործերով: Սիրով մնանք, 

որպէսզի մեր սերունդները կարենան քալել Աստուծոյ ճանապարհով» եզրակացուց Տէր Միւռոն:  
 

Փարոսի խմբագրութիւնը կ'ողջունէ եւ կը 

գնահատէ Տէր հօր այս անդրանիկ խորիմաստ 

քարոզին ե՛ւ բնաբանը ե՛ւ բովանդակութիւնը, 

որով ան կու գայ ժողովուրդին յայտնելու իր քրիս-

տոնէական առաքելութիւնը, իր պատրաստա-

կամութիւնը անվերապահ ծառայելու, սիրայօժար 

կամքով եւ ամենայն անկեղծութեամբ, իր պար-

տականութեանց խոր գիտակցութեամբ, ինքնա-

վստահ, սակայն քրիստոնէական կարգապահ-

ութեամբ:  

Յաջող երթ կը մաղթենք սիրելի Տէր հօր:    

Պատարագէն ետք, Պաթմանեան սրահին մէջ 

տեղի ունեցաւ բարի գալստեան ճաշկերոյթ 

կազմակերպուած ծխական խորհուրդին եւ Տիկ-

նանց Յանձնախումբին կողմէ: Արտասանուեցան սրտի խօսքեր Տէր հօր եւ Սրբազան հօր կողմէ: 

Հանդիսութիւնը փակուեցաւ Սրբազան հօր աղօթքով:  
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Կիր., 2 Յունուար – Ընդառաջելով Սիտիի Նոր Սերունդի Ձայն ռատիոկայանի 
նախաձեռնութեան, Սրբազան հայրը առցանց հարցազրոյց մը տուաւ, զոր 
վարեցին Տիկին Զանի Օքճեան եւ Պրն Շիրազ Ճէրէճեան: Հարցազրոյցը 
հեռասփռուեցաւ ունկնդիրներուն: 

Պատասխանելով իրեն ուղղուած հարցերուն, Սրբազան Հայրը բացատրու-

թիւն տուաւ Սուրբ Ծնունդի տօներու թուականներու տարբերութիւններուն 
մասին: Ան բացատրեց որ Հայ ժողովուրդը կառչած կը մնայ  աւանդութեան, 
որով Ս. Ծնունդն ու Աստուածայայտնութիւնը ինչպէս նաեւ Մկրտութիւնը կը տօնէ 5 եւ 6 Յունուարին եւ 
ոչ 25 Դեկտեմբերին կամ 7 Յունուարին: Ան շեշտեց որ երբ Բիւզանդական կամ Հռոմէական 
եկեղեցիներուն հետ եկեղեցիները միացնելու փորձ կատարուած է, Հայաստանեայց Առաքելական 
եկեղեցին մերժած է փոխել Ս. Ծննդեան թուականը եւ այդ խոչնդոտ հանդիսացած է միութեան 
գործընթացին: 
Անդրադառնալով Սփիւռքին եւ Աւստրալահայութեան հարցերուն եւ անոնց հայկականութեան 
շարունակականութեան, մանաւանդ Արցախեան վերջին պատերազմէն ետք, Սրբազան Հայրը 
պատգամեց որ մեր Հայրենիքը աւելի եւս պէտք ունի մեզի, որովհետեւ Հայրենիքն է որ կը պահէ մեզ Հայ: 
Սփիւռքը ժամանակաւոր երեւոյթ է, պէտք է շարունակել զայն Հայ պահել որպէսզի օժանդակ 
հանդիսանայ Հայաստանի ու Արցախի շարունակականութեան: «Հողը աւանդութիւն մըն է դարերու 
պատմութեամբ ստեղծուած: Թշնամին մեզ ջարդեց ու հեռացուց հողէն, որպէսզի կտրուինք մեր 
աւանդութիւններէն ու մեր աւիշէն» զգուշացուց Սրբազանը: «Մեր յոյսը պիտի չկորսնցնենք ու 
միասնութեան ընդհանուր գաղափարին պիտի միասնական ոգի ու կեցուածք ցուցաբերենք: Պիտի 
ապրինք եւ ապրեցնենք Հայաստանի ու Արցախի ժողովուրդը, այս է մեր ճիտին պարտքը: 
Սարտարապատով, Բաշ-Ապարանով եւ Ղարաքիլիսէով 1918-ին ստեղծուած Հայաստանը 
կազմակերպելը շատ դժուար գործ էր, սակայն օրուան ղեկավարութիւնը ըրաւ իր լաւագոյնը, խոր 
հաւատք ունենալով իր ճիգերուն: Այսօր աւելի դրական պայմաններու մէջ կ'ապրինք, հետեւաբար, 
Սուրբ Ծնունդը ըլլալով յոյսի եւ յաղթանակի առիթ, իմ պատգամս է՝ ծագած նոր աստղի ներքոյ միասին 
պայքարիլ յանուն իրաւունքի եւ արդարութեան», եզրակացուց Սրբազան Հայրը:       
Դշ., 5 Յունուար – Ըստ ընկալեալ սովորութեան, Սրբազան հայրը Ճրագալոյցի պատարագը մատուցեց 
Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ մէջ: Սրբազան հօր սպասարկեց Արժ Տէր Միւռոն Քահանայ Աւետիսեան: 

Նախքան պատարագ տեղի ունեցաւ ժամեր- 

գութիւն, որուն ընթացքին կարդացուեցաւ 
Դանիէլ Մարգարէի գիրքը: 
Յընթացս պատարագի, Սրբազան հայրը քարո-

զեց, ուր հակիրճ անդրադարձաւ Յիսուսի 
ծնունդին, որուն նոյնիսկ Բեթլեհեմի մէջ տեղի 
ունենալը գուշակուած էր մարգարէներու կողմէ: 
Հեռովդէս թագաւորն ալ այդ գիտէր սակայն ոչ ոք 
գիտէր թէ երբ պիտի ծնէր Հրէից Թագաւորը, որ 
քաղաքական իմաստով թագաւոր չէր, որմէ կը 
վախնար Հեռովդէս եւ որ կը սպասուէր այլոց 
կողմէ, այլ սիրոյ, արդարութեան, խաղաղութեան 
թագաւոր: 
Սրբազան հայրը շեշտեց որ Քրիստոսի ծնունդի 
յիշատակումը պէտք չէ աշխարհիկ բնոյթ 

ունենայ, ինչպէս ունի Արեւմտեան աշխարհին մէջ,  այլ հոգեւոր:  
Սրբազան հայրը հաւատացեալներուն ուշադրութեան յանձնեց, թէ տարին երեք կարեւոր տօներ 
շաբթուան մէջի օրերուն կը զուգադիպին ինչպէս Ս. Ծնունդը, Վարդանանց Տօնը եւ Հայոց 
Ցեղասպանութեան օրը՝ 24 Ապրիլ:   Սրբազանը պատգամեց  որ  այս  օրերուն իւրաքանչիւր Հայ  պէտք  է  
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զոհողութիւն կատարէ եւ եկեղեցի իր ներկայութեամբ յարգէ յիշատակները: Այս տօները մեր 
ինքնութեան հիմերն են: Աւանդութեանց պահպանումը էական է, ըսաւ Սրբազանը, որովհետեւ անոնք 
մեր ժողովուրդին ապրումներէն եւ էութենէն ծնած են: Սրբազան հայրը անդրադարձաւ նաեւ որ այսօր 
Քրիստոնէութիւնը ամէն միջոցներով մեղադրանքի տակ է ու հալածանքի առարկայ: Այդ 
մեղադրանքները մեզ յաճախ կը շեղեցնեն մեր ուղիղ ճամբաներէն եւ մեզ կը հեռացնեն Աստուծմէ: «Թող 
մանուկ Յիսուսը մեր տուներէն ներս մտնէ եւ Իր կեանքով մեզի կեանք տայ, որպէսզի կարենանք 
զօրանալ եւ նոր ոգիով առաջ երթալ» եզրակացուց Սրբազանը:  
 

Եշ., 6 Յունուար – Սուրբ Յարութիւն Մայր Եկեղեցւոյ Ս. Ծննդեան պատարագիչն էր Առաջնորդ Սրբազան 
Հայրը: Օմիքրոն համավարակը անարդարօրէն պարտադրած էր որ նախորդող տարիներուն 800-1000-ի 
հասնող բազմութիւնը նօսրանար 100-ի շուրջ: Սուրբ Ծննդեան պատարագ եւ ջրօրհնէք տեղի ունեցան 
Սուրբ Երրորդութիւն եւ Սուրբ Աստուածածին(Մելպուրն) եկեղեցիներուն մէջ Արժանապատիւ Տէր 
Միւռոն Քահանայ Աւետիսեանի եւ Տէր Խաչեր Քահանայ Յարութիւնեանի կողմէ:  

Եպիսկոպոսական պատարագին Սրբազան հօր 
սպասարկեցին Արժ Տէր Պարթեւ Քահանայ Գարա-

գաշեան եւ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձում-

եան: Լուսաւորիչ դպրաց խումբը, ղեկավարու-

թեամբ Վարդան Սրկ Էլմասեանի, Հրաշափառով 
առաջնորդեց Սրբազան Հայրը դէպի խորան եւ 
պատարագի աւարտին, Խորհուրդ Մեծով՝ դէպի 
Էտկարեան սրահ:   
Սրբազանին քարոզէն ետք տեղի ունեցաւ Ջրօրհ-

նէքի արարողութիւն: Այս տարուան կնքահայրն էր 
փոքրիկն Գէորգ Չափրազեան, Սրբազան Հօր 
արդար գնահատանքով՝ «Չափրազեան եկեղեցա-

սէր ընտանիքին չորրորդ սերունդի ներկայա-

ցուցիչը»:  Սրբազան հայրը  իր քարոզին մէջ շեշտը  
դրաւ Սուրբ Ծնունդի Խորհուրդին վրայ, զոր 
որակեց «կեանքի շարունակութիւն» իսկ զայն 
ամէն տարի նշելը՝ «զարթնում մեր թմբիրէն 
ճանչնալու համար Քրիստոսն ու իր ուսուցումը, 
որն է «իմ»ը փոխարինել «մեր»ով»:  Սուրբ 
Երրորդութիւն եկեղեցւոյ Ջրօրհնէքի կնքահայրն 
էր փոքրիկն Յովան Ատուրեան իսկ Սուրբ 
Աստուածածին եկեղեցւոյ կնքահայրը՝ ուրարակիր 
Շիրազ Տան-կուրեանը: 
Էտկարեան սրահին մէջ տեղի ունեցաւ 
աւանդական տնօրհնէք, օրհնութիւն հացի, ջուրի 
եւ աղի, զոր բաժնուեցաւ հաւատացեալներուն: 
Հուսկ ապա, Սրբազան հայրը Առաջնորդարանի 
սրահին մէջ ընդունեց Հայ համայնքի եւ կազմա-

կերպութեանց ներկայացուցիչները, որոնք աւան-

դաբար ամէն Ծնունդի եւ Զատիկի կ'այցելեն Առաջնորդարան, ուր Սրբազան հայրը իւրաքանչիւր 
կազմակերպութեան ներկայացուցիչին կը կատարէ իր բարեմաղթանքները տալով իր հայրական 
օրհնութիւնը: Ներկայացուցիչները իրենց սրտի խօսքը արտասանեցին, աւետեցին Քրիստոսի 
յայտնութիւնը եւ իրենց  յոյսը յայտնեցին որ 2022-ը Հայ ժողովուրդին եւ մեր Հայրենիքին համար կը 
դառնայ յաղթանակներու եւ յառաջխաղացքի տարի: Հիւրերը պատուուեցան Առաջնորդարանի Տիկնանց 
Յանձնախումբին կողմէ որակաւոր հիւրասիրութեամբ: 
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Սրբազան Հօր եւ Թեմական Խորհուրդին համար 
մեծ ուրախութիւն էր համավարակէն ետք անգամ 
մը եւս Սրբազան հօր շուրջ տեսնել մեր 
կազմակերպութիւնները, որոնցմով մենք բոլորս 
կը կազմենք մէկ ընտանիք: 
Այս առիթով, Փարոսի խմբագրութիւնը կու գայ իր 
Սուրբ Ծննդեան շնորհաւորանքները փոխանցելու 
Սրբազան Հօր, բոլոր քահանայ հայրերուն, Թեմա-

կան Խորհուրդին, Ծխական Խորհուրդներուն, 
եկեղեցական բոլոր կազմակերպութիւններուն, 
յանձնախումբերուն եւ Հայկական բոլոր կազմա-

կերպութեանց, մաղթելով որ Ծննդեան այս տօնը 
վերածնունդ դառնայ աշխարհացրիւ հայութեան համար, բարգաւաճի մեր եկեղեցին եւ հաւատքը 
զօրանայ մեր ազգի զաւակներուն մէջ:   
 

Ուրբ., 7 Յունուար – Տիկին Լօրա Արթինեան եւ Բարեշնորհ 
Նշան Սրկ Պասմաճեան առցանց ժողով ունեցան ԱՄՆ 
Արեւելեան Թեմի Քրիստոնէական Դաստիարակութեան 
պատասխանատու Տիկին Էլիզ Անդրէասեանի հետ: Տիկին 
Անդրէասեան երկար տարիներու փորձառութիւն ունի 
Քրիստոնէական դաստիարակութեան մարզէն ներս: 
Ժողովի ընթացքին քննարկուեցան համագործակցութեան 
կարելիութիւնները: Տիկին Անդրէասեան իր անսա-

կարկ աջակցութիւնը առաջարկեց Առաջնորդա-

րանի Հոգեւոր Դաստիարակութեան Յանձնա-

խումբին, որ կը բաղկանայ Գերշ. Տէր Վարդան Եպս 
Նաւասարդեանէ, Տիկնայք՝ Լօրա Արթինեանէ, 
Սեդա Քէօշքէրեանէ, Արփի Դաւիթեանէ եւ Բարշ 
Նշան Սրկ Պասմաճեանէ: Այս յանձնախումբը հոգեւոր 
դաս-տիարակութեան ծրագիր կը պատրաստէ մեր 
ամէն-օրեայ վարժարաններուն համար: Տիկին 
Անդրէասեան քաջալերեց յանձնախումբը եւ յաջողութիւն 
մաղթեց անոր աշխատանքներուն:    
Տիկնոջ ուղղուեցան զանազան հարցումներ, որոնց  
անվերապահօրէն եւ սպառիչ կերպով պատասխանեց ան:    
 

 Բշ., 17 Յունուար – Օմիքրոն Համավարակը 
մտաւ համայնքի համարեա բոլոր տուները, 
չխնայեց նաեւ Առաջնորդ Սրբազան հօր, որ 
ստիպուեցաւ մեկուսացած մնալ Չորեք-

շաբթի 12-19 Յունուար: Մինչ այդ, 16 Յուն-

ուարին,  Թեմական Խոrհուրդի հրաւէրով Հայ 
Առաքելական եկեղեցւոյ ընտանիքի ներ-

կայացուցիչներով, հանգամանօրէն պիտի 
նշուէր Սրբազան հօր ծննդեան եօթանասուն-

ամեակը, որ կը զուգադիպէր Յունուար 17-ին: 
Սակայն, խորհուրդ մարդկանց, կամքն Աս-

տուծոյ: Համավարակը խանգարեց ամէն ինչ:    
Համավարակը  սակայն   ստեղծած   է   Զումի 
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սովորութիւնը. Հետեւաբար, որոշուեցաւ Թեմական խորհուրդի անդամներով առցանց կատարել 
Սրբազան հօր եօթանասունամեակին նշումը: Պատրաստուեցաւ 
բարեմաղթանքներու կարճ վիտէօ մը որ  ներկայացուեցաւ   Սրբա-

զան  հօր   որպէս    անակնկալ:   Առաջնորդարանի   քարտուղա-

րուհի  Տիկին Մարիանա Պօղոսեան կատարեց կարկանդակի եւ այլ 
կարգադրութիւններ: Մէկ խօսքով, հնարաւոր եղաւ Սրբազան հօր 
կենացը խմել, թէկուզ՝ առցանց: 
Սրբազան հօր համար մեծ ուրախութիւն էր տեսնել եւ զգալ 
գուրգուրանքը որ իր հանդէպ կը տածէր թեմականներէն իւրաքան-

չիւրը անհատաբար եւ խորհուրդը՝ հաւաքաբար: Սրբազանը իր 
երախտագիտական ու շնորհակալական զգացումները փոխանցեց 
բոլորին: Ան շնորհակալութիւն յայտնեց Աստուծոյ որ Իր ձեռքը միշտ 
իր վրայ պահած է եւ ինք զԱստուած ունեցած է որպէս ապաւէն: Իր 
ամենէն դժուար օրերուն Աստուած յաջողութիւն պարգեւած է եւ ինք 
իր կարգին ուզած է զայն իր անսակարկ ծառայութեամբ վերա-

դարձը-նել իր ազգին, համայնքին, եկեղեցիին: Սրբազանը իր 
երախտա-գիտութիւնը յայտնեց նաեւ Աստուծոյ իրեն պարգեւած 70 
տարի-ներուն զինք զերծ պահելով անբուժելի հիւանդութիւններէ, 
որոնց շատ յաճախ երիտասարդներ զոհ կը դառնան: Ան ինքզինք բախտաւոր նկատեց իր շուրջ 
ունենալուն այսպիսի թեմական կազմ, որուն հետ  ոչ մէկ դժուարութիւն ունեցաւ իր ժամանած օրէն 
մինչեւ օրս եւ առանց որուն կարելի պիտի չըլլար յաջող երթ ունենալ եւ իրականացնել կարեւոր 
ծրագիրներ համայնքային թէ Հայաստանեան մաշտապներով: Վերջապէս, Սրբազան հայրը իր անկեղծ 
շնորհակալութիւնը յայտնեց բոլոր անոնց, որոնք իր հիւանդութեան ատեն իրեն հասան իրենց 
ծառայութիւններով եւ աղօթքներով:  
Փարոսի խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ Սրբազան հօր յոբելենական տարեդարձը նաեւ իր 
շնորհակալութիւնը կը յայտնէ անոր եւ Թեմական խորհուրդին, որոնց շնորհիւ կարելի եղաւ հիմը դնել 
եւ զարգացում ապահովել «Փարոս» լրատու ամսագրին, 2017-ի Օգոստոսէն մինչեւ օրս:  
 

 

Կիր. 23 Յունուար – Սուրբ Յարութիւն 
եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Սուրբ եւ Անմահ 
Պատարագին, խօսք առաւ Արժանապատիւ 
Տէր Նորայր Աւագ Քահանայ Բաթանեան եւ 
շնորհաւորեց Առաջնորդ Տէր Հայկազուն 
Սրբազան Արքեպիսկոպոսին ծննդեան 
եօթանասունամեակը, Սիտնիի մէջ իր 
Առաջնորդութեան իննամեակը եւ եպիսկո-

պոսական ձեռնադրութեան տասնամեակը: 
Իր խօսքին մէջ՝ «Ձեր ժամանաումէն ետք 
մեծ իրագործումներ կատարուեցան, ի 
միջի այլոց՝ Առաջնորդարանի շինարարու-

թիւնը, ժողովուրդի մօտիկութիւնը եկեղեց-

ւոյ, երիտասարդ դպիրներու սարկաւագա-

կան դաստիարակութիւնն ու սարկաւագ ձեռնադրութիւնը: Ընդունեցէք մեր որդիական սէրը ձեզի 
հանդէպ: Թող Տէրը ձեզ քաջառողջ պահէ երկար տարիներ, որպէսզի եկեղեցին ցնծայ ու խայտայ ձեր 
ներկայութեամբ», եզրափակեց Տէր հայրը:  
Յաւարտ Սուրբ պատարագին տեղի ունեցաւ նաեւ հոգեհանգստեան պաշտօն ազգային հերոս Հրանդ 
Տինքի հոգւոյն խաղղաութեան համար: 
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Եշ., 27 Յունուար – Սրբազան Հայրը նախագահեց Հայ Համայնքի Բարեկեցութեան Կեդրոնի  

խնամակալութեան հերթական ժողովին: 
 

Կիր. 30 Յունուար – Խաղողօրհնէք տեղի ունեցաւ Աւստրալիոյ Հայ Առաքելական երեք 
եկեղեցիներուն՝ Առաջնորդանիստ Սուրբ Յարութիւն, Ուէնթուըրթվիլի Սուրբ Երրորդութիւն եւ 
Մելպուրնի Սուրբ Աստուածածին եկեղեցիներուն մէջ: Յաւարտ Սուրբ եւ Անմահ Պատարագին, Ս. 
Յարութիւն եկեղեցւոյ բակին մէջ Սրբազան Հայրը, ընկերակցութեամբ Արժանապատիւ Տէր Նորայր 
Աւագ Քահանայ Բաթանեանի, Տէր Պարթեւ Աւագ Քահանայ Գարագաշեանի եւ Տէր Աւետիս Քահանայ 
Համբարձումեանի, կատարեց աւանդական խաղողօրհնէքի արարողութիւնը, օրհնեց բոլոր 
ուխտաւորները եւ խաղող նուիրող հաւատացեալները: Ի հակասութիւն նախորդ տարիներուն, առաջին 
անգամ ըլլալով հաւատացեալներու համեստ թիւով ներկայութեամբ տեղի կ'ունենար ժողովուրդին 
սրտին շատ մօտիկ այս արարողութիւնը: Ընթերցողը վստահաբար կը գուշակէ թէ պատճառը ուրիշ բան 
չէ եթէ ոչ Պսկաձեւ Ժահրի Օմիքրոն տարբերակի տարածումը համայնքին մէջ եւ առ այդ պետական 
սահմանափակումները: Վարդան Էլմասեան եւ Պօղոս Քէլէշեան Սարկաւագներու առաջնորդութեամբ 
Սրբազան հօր թափօրը դուրս եկաւ եկեղեցիէն եւ հասաւ կից պարտէզը, ուր կանուխէն շարուած էին 
խաղողի արկղերը: Աւարտին, ծխական խորհուրդի անդամները օրհնուած ողկոյզները բաշխեցին 
հաւատացեալ ժողովուրդին: 
Պատարագի աւարտին Սրբազան հայրը հանդիսապետեց հոգեհանգստեան պաշտօնին ի յիշատակ 
Կիլիկեան Միաբանութեան բազմատաղանդ հոգեւորական Գերաշնորհ Տէր Մեղրիկ Եպիսկոպոս 
Բարիքեանի, որ Պսակաձեւ ժահրի պատճառաւ հոգին աւանդեց տարի մը առաջ Լիբանանի մէջ: 
Սրբազան հօր յիշատակը անթառամ պիտի մնայ բոլորիս մտքերուն մէջ:    
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ՃՐԱԳԱԼՈՅՑԻ ՊԱՏԱՐԱԳԸ ՍՈՒՐԲ ԳԱՅԱՆԷ ՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ 
 

Յունուարի 5-ին Քրիստոսի Սուրբ Ծննդեան եւ Աստուածյայտնութեան տօնին առիթով, հանդի-

սապետութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, 
Սուրբ Գայանէ վանքին մէջ մատուցուեցաւ Ճրագալոյցի Սուրբ Պատարագ, որուն մասնակցեցան Մայր 
Աթոռի միաբանները եւ ուխտաւոր հայորդիներ:  
Պատարագիչն էր Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 
միաբան Գերաշնորհ Տ. Փառեն արքեպիսկոպոս 
Աւետիքեանը: 
Սուրբ Պատարագի աւարտին` նախատօնակի ընթաց-

քում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը բարձրացաւ Սուրբ 
Խորան եւ վառեց կենսատու մոմը, որմէ Յիսուս խորհր-

դանշող լոյսը բաշխուեցաւ հաւատացեալներուն:  
Այնուհետեւ Մայր Աթոռի միաբանութիւնը հաւաքուե-

ցաւ Վեհարան, ուր, Վեհափռ հօր հանդիսապետու-

թեամբ, կատարուեցաւ տարուան առաջին Տնօրհնէքը: 
 

 

ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏԱՐԱԳ 

ԵՐԵՒԱՆԻ ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ 
 

Յունուարի 6-ին Վեհափառ Հայրապետը Սուրբ Պատարագ մատուցեց Երեւանի Սուրբ Գրիգոր 
Լուսաւորիչ մայր եկեղեցւոյ մէջ:  
Հայրապետական խաչվառազարդ թափօրը «Խորհուրդ խորին» շարականի հանդիսաւոր երգեցողու-

թեամբ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Սուրբ Տրդատի մատուռէն առաջնորդեց դէպի խորան: 
Սուրբ Պատարագին որպէս առընթերականեր սպասաւորում էին Մայր Աթոռի լուսարարապետ եւ 
վանական խորհրդի ատենապետ Գերաշնորհ Տ. Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայեանն ու ԵՊՀ Աստուածա-

բանութեան ֆակուլտետի դեկան եւ Երեւանի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր եկեղեցւոյ հոգեւոր տեսուչ 
Գերաշնորհ Տ. Անուշաւան եպիսկոպոս Ժամկոչեանը:  
Սուրբ Պատարագի ընթացքին Վեհափառը աշխար-

հասփիւռ հայութեան  յղեց իր պատգամը, որ կը 
ներկայացնենք յապաւումներով: 
 

«Սիրելի հաւատաւոր ժողովուրդ,  
Յիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդեան տօնին «Քրիստոս 
ծնաւ եւ յայտնեցաւ» երկնաձայն աւետիսով Մեր սէրն ու 
բարեմաղթանքները կը բերենք համայն մեր ժողովուր-

դին եւ Աստուածորդու առջեւ խոնարհած կ'ըսենք. 
«Փառք բարձունքներու մէջ մեծդ Աստուծոյ, որ եկար եւ 
Քու յայտնութեամբ փրկեցիր տիեզերքը»: 
...Աստուած Իր Միածին Որդւոյն յայտնութեամբ հրաւէր կ'ուղղէ ողջ մարդկութեան, իրենց սրտերը 
վերածելու աստուածային անսահման սիրոյ յայտնութեան վկայարան,  վերափոխուելու եւ նորոգութեան  

 ԼՈՒՐԵՐ  
ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԷՆ 
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միջոցով փրկուելու: «Հեռո՛ւ վանեցէք ձեզմէ հին մարդը իր նախկին կենցաղով. նորոգուեցե՛ք ձեր մտքով 
եւ հոգիով ու հագէ՛ք նոր մարդը», կը յորդորէ առաքեալը (Եփ. 4.22-24):  

Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, Սուրբ Ծննդեան հրեշտակաձայն աւետիսը այս օրերուն` աղէտալի 
պատերազմի կորուստներու ցաւով մորմոքուող, բեկուած ու տագնապած, անորոշութիւններով 
անհանգիստ մեր սրտերուն մխիթարութիւն ու սփոփանք կը բերէ, որ Տիրոջ փրկարար շնորհներով 
զօրանանք, հաւատով փոխակերպուինք եւ յոյսով յաղթանակենք: Այս ոգիով ու ընթացքով, 
անտարակոյս, պիտի կարողանանք յաղթահարել պատուհասներն ու նեղութիւնները եւ հզօրանալ 
որպէս ժողովուրդ ու պետութիւն, հայրենիք եւ սփիւռք: Թէ՛ հայրենիքի եւ թէ՛ աշխարհասփիւռ մեր 
համայնքներուն մէջ ըլլանք միաբան ու միասնական: Մեր անմիաբանութիւնն ու անհամերաշխութիւնը 
ծնունդ պիտի տան նոր կորուստներու` ոտնակոխ ընելով մեր մեծ ու փոքր յաղթանակները: Սթափինք, 
մերժենք Աստուծմէ մեզ հեռացնող ընթացքները եւ մեր կեանքն ամրօրէն խարսխենք ազգային եւ 
հոգեւոր արժէքներու վրայ: Ամէնքս սրբազան պարտք ունինք հայրենիքի համար նահատակութեան 
պսակը ընդունած մեր զաւակներուն յիշատակին առջեւ` անձնուրաց ջանքեր ներդնելու յանուն հայրենի 
մեր երկրին, յանուն Արցախի ազատ կեանքին, յանուն հայոց պետականութեան անսասանութեան ու 
ազգային մեր ինքնութեան անխաթար պահպանութեան: Հզօր ու շէն հայրենիքի տեսլականի 
իրագործումը կը պահանջէ յանձնառութեան եւ անձնազոհութեան ոգի ու գիտակցութիւն, ազնիւ ու 
արդար գործելակերպ եւ հոգեւոր, բարոյական արժէքներու վրայ հիմնուած կենսակերպ: Այդ 
առաքելութիւնը հնարաւոր է իրականութիւն դարձնել մեր Տիրոջ լուսաւոր օրինակով, որ, ըստ Իր 
խօսքին, չեկաւ պաշտօն, ծառայութիւն եւ պատիւ ընդունելու, այլ ծառայելու (Մատթ. 20.28): Ամէն մէկ 
պաշտօն եւ իշխանութիւն, հասարակական, քաղաքական կամ պետական ոլորտի մէջ պէտք է ծառայէ 
երկրի առաջընթացին, ընդհանուրին բարեկեցութեանն ու ապահովութեանը: Երբ պաշտօնը կը դադարի 
սպասաւորութիւն ընկալուելէն, կը դառնայ պատճառ կամայականութիւններու, չար ու անարդար 

գործերու: Փրկչի Սուրբ Ծննդեան խոր-

հուրդով, նորոգուած կեանքով, պիտի 
կարենանք կերտել նոր իրականութիւն, 
ուր գերակայ են փոխհասկացողութիւնն 
ու համերաշխութիւնը, ուղղամտու-

թիւնն ու հայրենանուիրութիւնը:  
Աղօթենք, որ մեր հայրենիքը դառնայ 
մսուր աստուածային ներկայութեան, եւ 
մեր ժողովուրդի զաւակներուն հոգի-

ները զօրանան հաւատքով ու լաւա-

տեսութեամբ»: 
Պատարագի աւարտին կատարուե-ցաւ 
Ջրօրհնէք: Խաչի այս տարուան կնքա-

հայրն է հայ երգիչ, երգահան, ՀՀ վաս-

տակաւոր արտիստ Դաւիթ Ամալեանը:  
 

 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԵՑ 

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՊԱՇՏՕՆԷՈՒԹԻՒՆԸ 
 

Յունուար 12-ին, Գէորգեան ճեմարանի հանդիսութիւններու դահլիճին մէջ, Վեհափառը Ամանորի եւ 
Սուրբ Ծննդեան տօներու առիթով հանդիպեցաւ Մայր Աթոռի տարբեր կառոյցներու մէջ 
պաշտօնավարող աշխարհական աշխատակիցներուն հետ:  
Մայր Աթոռի պաշտօնէութեան անունով Վեհափառ Հայրապետին շնորհաւորական խօսք ուղղեց Մայր 
Աթոռի Համակարգչային եւ ինժիներատեխնիկական սպասարկման բաժինի տնօրէն տիար Սմբատ 
Մարգարեանը: 
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Նորին Սրբութիւնը իր երախտագիտութիւնն ու գնահատանքը յայտնեց Մայր Աթոռի աշխատակազմին, 

մանաւանդ յետպատերազմեան այս դժուարին շրջանին նուիրումով, սիրով եւ նախանձախնդրութեամբ 
իրենց պարտականութիւններն ու աշխատանքները իրականացնելուն համար:  
Վեհափառ Հայրապետը նաեւ անդրադարձաւ տարուան ընթացքին նախանշուող կարեւոր ծրագիր-

ներուն:  
 

ՆՈՐ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ 
 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Վեհափառ 
Հայրապետին կողմէ կատարուեցան հետեւեալ  նշանակումները. 
Արժանապատիւ Տ. Տրդատ քահանայ Գրիգորեան պիտի   ծառայէ  ՀՀ Զինուած ուժերուն մէջ, 
Արժանապատիւ Տ. Սեպուհ քահանայ Յակոբեան ու Տ. Յովհան քահանայ Յովհաննիսեան՝Արցախի 
թեմին, Արժանապատիւ Տ. Տիրան քահանայ Նահապետեան՝ Մասեացոտնի թեմին, Արժանապատիւ Տ. 
Արտաւազդ քահանայ Սիմոնեան՝ Գուգարաց թեմին, Արժանապատիւ Տ. Ներսէս քահանայ 
Աշուղբաբեան եւ Տ. Արամ քահանայ Կարապետեան՝Վայոց Ձորի թեմին, Արժանապատիւ Տ. Տիգրան 
քահանայ Յակոբեան՝ Սիւնեաց թեմին, Արժանապատիւ Տ. Մաղաքիա քահանայ Գէորգեան՝ 
Արագածոտնի թեմին, Արժանապատիւ Տ. Արտաշէս քահանայ Յակոբեան՝ Ուքրանիոյ հայոց թեմին, 
Արժանապատիւ Տ. Յուսիկ քահանայ Դոխոլեան՝ Գեղարքունեաց թեմին մէջ: 
Արժանապատիւ Տ․ Յովհաննէս քահանայ Մարուքեանը, ազատուելով Վանաձորի Հայորդեաց տան 

հոգեւոր տեսուչի պաշտօնէն, պիտի ծառայէ Արարատեան Հայրապետական թեմին իսկ Արժանապատիւ 
Տ․ Պողոս քահանայ Միքայէլեան, ազատուելով «Իզմիրլեան»  բժշկական կեդրոնի հոգեւոր տեսուչի 
պաշտօնէն, պիտի ծառայէ Մասեացոտնի թեմին մէջ: Զինք փոխարինեց Արժանապատիւ Տ. Սահակ 

քահանայ Սահակեանը: 

 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ԵՒ ՀԲԸՄԻ ՀՈՎԱՆԻԻՆ ՆԵՐՔՈՅ 
ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՅՈՐԴԵԱՑ ՏՈՒՆԵՐՈՒ ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԻՒՆԸ 

 

Յունուար 18-ին Վեհափառը ընդունեց Հայորդեաց տուներու տնօրէններն ու փոխտնօրէնները:  
Նորին Սրբութիւնը, իր օրհնութիւնն ու բարեմաղթանքները փոխանցելով Հայորդեաց տուներու 
տնօրինութեանը, մեծապէս կարեւորեց անոր առաքելութիւնը հայ ժողովուրդի եւ Եկեղեցւոյ կեանքին 
մէջ: Վեհափառ Հայրապետն իր գնահատանքը 
յայտնեց տնօրինութեան, մանկավարժներուն եւ 
վարչութեան անդամներուն անոնց նախանձա-

խնդիր ու նուիրեալ աշխատանքին համար` 
յորդորելով շարունակել  իրենց արդիւնաւոր 
առաքելութիւնը նոր սերունդին ճիշտ խնամք ու 
դաստիարակութիւն ապահովելու գործին մէջ: 
Հանդիպման ընթացքին անդրադարձ կատար-

ուեցաւ նաեւ Հայորդեաց տուներու առջեւ 
ծառացած խնդիրներու յաղթահարման եւ գոր-

ծունէութիւնը առաւել արդիւնաւոր դարձնելու 
ձեւերուն:   
 

ԿԱՐԳԱԼՈՅԾ ՀՌՉԱԿՈՒԱԾ ԵՆ Տ. ՄԵՍՐՈՊ ՔԱՀԱՆԱՅ ԽՈՒՆՈՅԵԱՆԸ ԵՒ 

Տ. ՊԵՏՐՈՍ ՔԱՀԱՆԱՅ ԲԱՂՐԱՄԵԱՆԸ 
 

Յունուար 20-ին հայրապետական տնօրինութեամբ կարգալոյծ հռչակուած են Տ. Մեսրոպ քահանայ 
Խունոյեանը անոր  հոգեւոր ծառայութենէն հրաժարիլ խնդրելուն պատճառով: 
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Հայրապետական տնօրինութեամբ կարգալոյծ է հռչակուած նաեւ Հարաւային Ռուսաստանի հայոց 
թեմին ծառայած ու հանգիստի կոչուած, ապա ընտանիքով Միացեալ Նահանգներ տեղափոխուած Տ. 
Պետրոս քահանայ Բաղրամեանը` ԱՄՆ Հայոց Արեւմտեան թեմին մէջ հակականոնական 
գործունէութիւն ծաւալելու եւ եկեղեցականին անյարիր վարքագիծին համար:  
 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻՆ ՄԷՋ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ԱՇՈՏ ՄԻՆԱՍԵԱՆԻ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ 

 

Յունուարի 24-ին Վեհափառը ընդունեց Սիւնեաց 
թեմի Թեմական Խորհուրդի ատենապետ, «Սիսա-

կան» ջոկատի հրամանատար, գնդապետ Աշոտ 
Մինասեանի Պաշտպանութեան խորհուրդի ներ-

կայացուցիչները, առաջնորդութեամբ Սիւնեաց 
թեմի առաջնորդական տեղապահ հոգեշնորհ Տ. 
Մակար վարդապետ Յակոբեանի:  
Խորհուրդի ներկայացուցիչները Նորին Սրբու-

թեան ներկայացուցին կալանքի մէջ գտնուող 
տիար Աշոտ Մինասեանի նկատմամբ իրականա-

ցուող քրէական հետապնդման իրաւական գոր-

ծընթացներու մանրամասնութիւնները` մտահո-

գութիւն արտայայտելով անոր առողջական 
վիճակի եւ կալանքի մէջ գտնուելու անհամատեղելիութեան առնչութեամբ:  
Նորին Սրբութիւնը, բարձր գնահատանքով անդրադարձաւ տիար Մինասեանի հայրենանուէր ու 
եկեղեցասէր գործունէութեան, միաժամանակ արձանագրեց, որ Եկեղեցին զերծ կը մնայ իրաւական 
գործընթացներու միջամտութիւններէն: Մայր Աթոռի սպասումն է, որ դատավարական գործընթացները 
իրականացուին անաչառութեան ու բազմակողմանիութեան սկզբունքներով եւ նկատի առնուի անոր 
առողջական վիճակը: Նորին Սրբութիւնը նաեւ գնահատանք յայտնեց Պաշտպանութեան խորհուրդին 
իրենց մարդասիրական նախաձեռնութեան համար:  

 

ԲԱՆԱԿԻ ՕՐՈՒԱՅ ԱՌԻԹՈՎ ԿԱՏԱՐՈՒԵՑԱՒ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՂԹԱՆՔ 
 

Յունուար 27-ին, Վեհափառ Հօր հանդիսապետութեամբ, Արմաւիրի թեմի Սուրբ Աստուածածին 
եկեղեցւոյ մէջ (ք. Էջմիածին) Հայոց բանակի օրուայ կապակցութեամբ կատարուեցաւ Հանրապետական 
մաղթանք:  
Սրբազան արարողութեան ներկայ էին ՀՀ 
Զինուած ուժերու բարձրագոյն սպայական 
կազմի ներկայացուցիչներ, Մայր Աթոռի 
միաբաններ եւ ՀՀ Զու Հոգեւոր Առաջնոր-

դութեան գնդերէցներ: Ամենայն Հայոց 
Հայրապետը Հայոց բանակի օրուան առիթով 
իր խօսքին մէջ նշեց.  
 

Անկախութեան յաջորդած երեք տասնամ-

եակներուն ընթացքին մեր բանակը փորձու-

թիւններով անցաւ կազմաւորման դժուարին 
ճանապարհը: Կերտեց փառաւոր յաղթանակ-

ներ նաեւ  ապրեցաւ 44-օրեայ վերջին պատերազմի  արհաւիրքներու դառնութիւններն ու  ցաւը:  Այդ իսկ  
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պատճառով բանակի տարեդարձի ակնկալուած ուրախութիւնը չէ պարուրած մեր սրտերը այսօր, այլ 
սոսկալի մորմոքը մարդկային եւ տարածքային ծանր ու վշտագին կորուստներու եւ դեռեւս չամոքուած 
կսկիծը մեր հոգելոյս նահատակներուն: 
Այսօր վերստին մեր հաւաքական աղօթքով Աստուծոյ արքայութիւնը կը հայցենք մեր հերոսներու 
անմահ հոգիներուն համար, իսկ մեր հրամանատարներուն ու զինուորներուն, որոնք քաջաբար 
մաքառեցան ու կը շարունակեն իրենց նուիրեալ ծառայութիւնը հայրենիքին, կը մաղթենք հայկեան ոգի 
եւ հայկեան բազուկի յաղթութիւն, ամրութիւն, կորով եւ իմաստութիւն:  
Սիրելիներ, […Ինչպէս անցեալին] վասն հաւատոյ եւ վասն հայրենեաց նշանաբանը պէտք է ըլլան 
իւրաքանչիւր բանակայինի կեանքի հաւատամքն ու հիմքը:  
Մեր բանակի կազմաւորման 30-ամեայ տարեդարձի հանգրուանը առիթ է մեր զաւակներու անձնդիր 
ծառայութեան գնահատանքին եւ արժեւորման, առիթ է նաեւ ինքնաքննութեան, գործուած սխալներուն 
եւ թերացումներուն լուրջ անդրադարձին: ...Պարտութիւնները անդառնալի եւ վէրքերը անբուժելի կը 
մանան, եթէ մենք ուժ չենք գտներ վերյառնումի ու արարման, եթէ գլուխ կը բարձրացնէ մեղաւորներ 
փնտռելու ու պարտութիւնը իբրեւ անխուսափելիութիւն ներկայացնելու մոլուցքը, եթէ հաւատքը չի 
բխիր անկեղծ սրտէն ու մաքուր մտքէն, որ կարելի է Աստուած մասնակից դարձնել հայրենիքը շէնցնելու 
եւ հզօրացնելու առաքելութեանը: Երբ հաւատարիմ ենք գտնուած մեր առաքելութեան, մեր հայրենիքը 
ծաղկեր է, սահմանները անառիկ են մնացած: Երբ անհաւատարմութեան, անարդարութեան որոմ է 
խառնուած մեր արդար ցորենին, պարտուած ենք, նահանջ ապրած եւ երկիր կորսնցուցած: Երբեք 
չմոռանանք առաքեալի խօսքը` «Եթէ Աստուած մեր կողմն է, ո՞վ մեզի հակառակ կ'ըլլայ» (Հռ. 8.31):  
Սիրելիներ, Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ ստեղծուած իրավիճակով պայմանաւորուած` հրամայական 
է ժամանակներու պահանջներուն համարժէք Հայոց բանակին հզօրացումը, որուն պիտի նուիրուինք մեր 
ամէն կարելիութեամբ: Մեր բանակի սրբազան առաքելութիւնը պիտի շարունակէ մնալ մեր ժողովուրդի 
ազգային ինքնութեան եւ ազատ ու անկախ կեանքի պաշտպանութիւնը մեր պատմական, հարազատ 
բնօրրանին մէջ: Հայոց Եկեղեցին եւ եկեղեցականը զօրաւիգ են Հայոց բանակին, ձեզի՛, սիրելիներ, 
հայրենիքի խաղաղութեան ու ապահովութեան, մեր արդար իրաւունքներու պաշտպանութեան 
կենսական յանձնառութեան մէջ:  
Կը հաւատամ, որ փորձութիւնները պիտի դիմագրաւենք ազգային միասնութեամբ եւ մեր կեանքը պիտի 
պայծառացնենք նոր յաղթանակներով: 
 

Հանրապետական մաղթանքէն ետք Գէորգեան հոգեւոր ճեմարանի հանդիսութիւններու դահլիճին մէջ 
տեղի ունեցաւ պաշտօնական ընդունելութիւն եւ պարգեւաբաշխութիւն:  
Ի գնահատութիւն Հայրենիքին մատուցած ծառայութիւններուն, Վեհափառը «Սուրբ Ներսէս Շնորհալի» 

պատուոյ բարձր շքանշանին արժանացուց ՀՀ ՊՆ եւ ԱՀ ՊԲ կարգ մը զինուորականներու յանձինս 
գնդապետներ Կարէն Ջալաւեանի, Արթուր Պօղոսեանի, Նորայր Մկրտչեանի, Գագիկ Ասլանեանի, Արէն 
Սարգսեանի եւ Էրիք Գրիգորեանի, Արման Սարգսեանի եւ Տիգրան Ղարիբեանին:   
Ընդունելութեան ժամանակ ՀՀ Պաշտպանութեան նախարարին հրամանով զինծառայողներու հոգեւոր 
եւ հայրենասիրական դաստիարակութեան համար կարգ մը եկեղեցականներ արժանացան 
նախարարութեան պարգեւներուն: Այսպէս, 
«Մարշալ Բաղրամեան» մետալ շնորհուեցաւ ՀՀ Զու Հոգեւոր առաջնորդ Հոգեշնորհ Տ․ Մովսէս 

վարդապետ Սարգսեանին:  

«Անդրանիկ Օզանեան» մետալով պարգեւատրուեցան Քրէակատարողական հիմնարկներու հոգեւոր 
տեսուչ Հոգեշնորհ Տ․ Ռուբէն վարդապետ Զարգարեանը, Սուրբ Շողակաթ վանքի վանահայր Հոգեշնորհ 

Տ․ Արիս աբեղայ Տօնոյեանը, աւագ գնդերէց Արժանապատիւ Տ․ Պսակ քահանայ Մկրտչեանը,  

գնդերէցներ Արժանապատիւ Տ․ Մանուկ քահանայ Զեյնալեանը եւ Տ․ Տրդատ քահանայ Գէորգեանը:  

«Դրաստամատ Կանայեան» մետալ շնորհուեցաւ գնդերէցներ Գագիկ սարկաւագ Յակոբեանին, Մինաս 

սարկաւագ Կարապետեանին, Լորիս սարկաւագ Անդրէասեանին, Սիմոն սարկաւագ Իգիթեանին, Գէորգ 

սարկաւագ Միրզոյեանին, Արթուր սարկաւագ Օհանեանին, Արթուր սարկաւագ Արամեանին:  
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Լուրեր 

Ծուխերէ
նն 

 

ՄԵԼՊՈՒՐՆ 

Ս. Աստուածածին Եկեղեցի 
 

Յունուար 5-ի երեկոյեան տեղի ունեցաւ Երեկոյեան ժամերգութիւն և  
յաջորդիւ՝ Սուրբ Ծննդեան Ճրագալոյցի Պատարագ։ Ս․ Պատարագի 

վերջաւորութեան կատարուեցաւ նախատօնակ՝ Դպրաց դասի Սուրբ 
Ծննդեան շարականներու երգեցողութեամբ, որ մեծ ուրախութիւն և 

խանդավառութիւն շնորհեց Ս․ Պատարագի մասնակիցներուն։ 

Յունուար 6-ին առաւօտուն մատուցուեցաւ Սուրբ Ծննդեան և 
Աստուածայայտնութեան Պատարագ, որու ընթացքին ընթեր-

ցուեցաւ ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Ս․ 
Ծննդեան պատգամը։ Ս․ Պատարագի աւարտին կատարուեցաւ 

Ջրօրհնէք։ Օրհնուած մեռոնաբոյր ջուրը բաժնուեցաւ ներկա-

ներուն ի մխիթարութիւն և բժշկութիւն հոգւոյ և մարմնի։ Այս 
տարուան Ջրօրհնեաց Ս․ Խաչի կնքահայրութեան պատիւը 
շնորհուեցաւ Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ Սուրբ Խորանին 

բազմամեայ սպասաւոր Շիրազ ուրարակիր Տանկուրեանին։ 
Եկեղեցւոյ Սուրբ Խաչը Տանկուրեաններու տունը մնաց Սուրբ 
Ծննդեան 8 օրերու ընթացքին։ Յունուար 13 ին, Եկեղեցւոյ 
Հոգևոր Հովիւ Տէր Խաչեր քհն․ Յարութիւնեանի առաջ-

նորդութեամբ, Եկեցեցւոյ Ծխական Խորհուրդի անդամները, 
եկեղեցւոյ մէջ սպասաւորող դպիրներն ու դպրուհիները 
այցելեցին Տանկուրեաններու ընտանիքին՝ երկրպագութիւն և 
աղօթք ընծայելու Ս․ Խաչին։  Տէր Հայրը կատարեց տնօրհնէքի 
կարգ, որմէ ետք Ս․ Խաչը վերադարձուեցաւ Եկեղեցի։    

Օրհնութեամբ՝ 
Տէր Խաչեր քահանայ Յարութիւնեան 
 

Օքլանտ Նոր Զելանտա 
 

Կիրակի 9 Յունուարին Օքլանտ քաղաքի Ղպտիներու Saint Mark’s Coptic Orthodox Church-ի մէջ Հայ 
համայնքը տօնեց Սուրբ Ծննդեան եւ Աստուածայայտ-

նութեան տօնը, կազմակերպութեամբ Սուրբ Գրիգոր 
Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդին: 
 

Քառասունէ աւելի հաւատացեալներ մասնակից դարձան 
եկեղեցական արարողութեան որ կը բաղկանար չորս 
մասերէ.  
Ա) Շարականներու երգեցողութիւն  
Բ) Ճաշու գիրքի եւ Աւետարանի ընթերցում 

Գ) Պատգամ 

Դ) Ծննդեան եւ Ջրօրհնէքի երգեր – վիտէոերիզներու 
ցուցադրութիւն 
 

Շարականներու երգեցողութիւնը կատարեց Զուարթնոց Դպրաց խումբը, ղեկավարութեամբ Նշան Սրկ. 
Պասմաճեանի: Հակառակ այն իրողութեան որ Քովիտի պատճառով երկար ժամանակ կարելի չէր եղած 
փորձեր կատարել, սակայն խումբը լաւագոյնս մեկնաբանեց մեր հոգեթով շարականները: 
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Խումբին մաս կազմեց պարմանուհի Լուիզա Գրիգորեան որ սօլօ 
կատարեց Սուրբ Սուրբը: Ապա երկու երիտասարդներ, յանձինս 
Տաիսիա Գրիգորեանի եւ Միքայէլ Պետրոսեանի, կատարեցին 
ճաշու գիրքի ընթերցումը Հայերէն եւ Անգլերէն լեզուներով::  
Աւետարանի ընթերցումէն ետք օրուան պատգամը տուաւ Նշան 
Սարկաւագ: Ան փոխանցեց Սրբազան Հօր եւ Թեմական 
Խորհուրդին ամանորի եւ Ս. Ծննդեան բարեմաղթանքները ՆԶի 
Հայ համայնքին, նաեւ անոնց  շնորհակալութեան խօսքը Ս. Գր. 
Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ պաշտօնական արձանագրութեան 
համար, որ Նոր տարուան լաւագոյն նուէրն էր մեր Թեմին: Ապա 
շնորհակալութիւն յայտնեց Ղպտի քահանայ Պիշոյ հոգեւոր 
հովիւին, որ սիրայօժար տրամադրած էր եկեղեցին մեր 

համայնքին եւ խոստացած է տրամադրել երբ պէտքը ունենանք: Բացատրուեցաւ թէ Ասորի, Մալապար, 
Եթովպ եւ Ղպտի Ուղղափառ եկեղեցիներուն հետ Հայ Առաքելական եկեղեցին նոյն դաւանանքը ունի, 
հետեւաբար այս 5 եկեղեցիները նոյն եկեղեցին կարելի է համարել, թէեւ ծէսերը կը տարբերին իրարմէ: 
Քաջալերական գտաւ համայնքի երիտասարդներուն եւ պատանիներուն այսօրուան մասնակցութիւնը 
եկեղեցական արարողութեան, ինչ որ նաեւ արդիւնք է անոնց ծնողներուն գիտակցութեան:   
Նշան Սարկաւագ իր պատգամին մէջ յիշատակեց Առաջնորդ Սրբազան հօր ամանորեայ խորիմաստ 
պատգամը ուղարկուած Հայկական կազմակերպութիւններուն, մանաւանդ անոր բարեմաղթանքը, ուր 
կ'ըսէ  «Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդեան  տօներուն առիթով կ'աղօթեմ առ Աստուած, որ Նորածին Փրկիչը 
մուտք գործէ ձեր կազմակերպութեան իւրաքանչիւր անդամի հոգիէն ներս, տալով կորով ապրելու, 
նորոգելու ձեր հաւատքը, բուժելու մեր վէրքերը: Թող Փրկիչը յաղթական երթ պարգեւէ Հայաստանին, 
Արցախին եւ Սփիւռքի մեր պայքարող ժողովուրդին»: 
Խորհրդածելով Քրիստոսի Ծնունդին մասինը, Սարկաւագը ըսաւ.  
Անորոշութիւն ապրող աշխարհի մէջ ծնաւ Քրիստոս եւ լոյս դարձաւ աշխարհին: Աղքատ պայմաններու 
տակ ԹԱԳԱՒՈՐ մը ծնաւ եւ աշխարհակալ թագաւորներ անորոշութեան մատնեց: Անոնք կարծեցին որ 
իրենց տեղը պիտի առնէր Բեթլեհեմի աննշան փարախի մը մէջ ծնած մանուկը: Սակայն այս նոր 
թագաւորը չէր հետաքրքրուած պալատներով, բանակներով կամ հարստութիւններով: Անոր ծնունդը 
ճամբան կը բանար այն թագաւորութեան, որ նիւթական չէր այլ երկնային:  
Շատերու համար ծիծաղելի կրնայ թուիլ երկնային թագաւորութիւն բացատրութիւնը: Զարմանալի չէ 

կամ մեղադրելի չեն անոնք, որովհետեւ անոնք փորձառութիւնը չեն ապրած հաւատքի զօրութեան եւ 
վստահութիւնը չեն ունեցած հանդէպ Քրիստոսի: Եկեղեցի՛ն է այդ վստահութիւնը տուողը իսկ եկեղեցի 
կը նշանակէ միասնութիւն, իրարու հանդէպ սէր, իրերհանդուրժողութիւն, որ կը սպասուի մեր բոլորէն» 
եզրակացուց Սարկաւագը: 
Ապա ցուցադրուեցան կարճ տեսաերիզներ Սուրբ Ծննդեան եւ Մկրտութեան երգերու՝ Մեծացուսցէ, 
Խորհուրդ Մեծ, Այսօր Տօն է, Ով Զարմանալի, Այսօր Ձայնն: Պաստառի վրայ սփռուեցաւ նաեւ Գեղարդ 
երգեցիկ խումբի կարճ տեսաերիզը՝ հոգեւոր դաստիարակչական բովանդակութեամբ: Աւար-

տին՝Ծխական Խորհուրդի յայտարարութիւններով հանդէս եկաւ Տոքթ. Զաւէն Փանոսեան: 
Խանդավառ մթնոլորտը շարունակուեցաւ հաւաքական ընթրիքով Օպէրժին Ճաշարանի մէջ 
ներկայութեամբ 20 մասնակիցներու:  
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2022թ․-ի Նորամուտի կապակցութեամբ կազմակերպուած մեր միջոցառումը՝ բոլորովին իւրայատուկ էր՝ 
իր ուրոյն առանցքային խոհափիլսոփայական թեմայով և ընդգրկունութեամբ։ 
Միջոցառումը տեղի ունեցաւ սոյն 
թուականի Յունուարի 6-ին , Սիդնեյի՝ 
Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ հանդի-

սութիւնների սրահում։ Պատիւ ունէինք 
հիւրընկալելու՝ Աւստրալիայի և Նոր 
Զելանդիայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ, 
բարձրաշնորհ Տ․ Հայկազուն Արք-

եպիսկոպոս Նաջարեանին, Տեր Աւե-

տիս քահանայ Հանբարձումեանին, 
ինչպէս նաև Կիրակնօրեայ Դպրոցի 
սաների ծնողներին։ 
Ամենամեայ Carols-ների կատարման 
ձևաչափից շեղուելով, Դպրոցի ղեկա-

վար՝ երեէկին Յասմիկ  Համբարձում-

եանի մտայաղացմամբ և նախաձեռ-

նութեամբ, որոշեցինք մեր այս տարուայ նիւթն ու ասելիքն ընտրել և  կառուցել՝ հայ ազգային 
մշակութային և պատմական հարուստ ժառանգութիւնը  ոգեկոչելով, ինչպէս նաև աշխարհի բոլոր 
ազգերի Ամանորը նշելու աւանդոյթներին և առանձնայատկութիւններին անդրադառնալով և դրանք 
բացայայտելով։ 
Հիմնական թեմատիկ գիծը խարսխուած էր Հայ ազգի մեծանուն գրող, Գէորգ Էմինի «Յաւերժութեան 
ճամբորդը» գրական ստեղծագործութեան հիման վրայ, որի գլխաւոր հերոսի ընտրած 
ճանապարհագրային երթուղով՝ Կիրակնօրեայ Դպրոցի սաների շուրթերից և իրենց անհատական 
մեկնաբանութեամբ, իրականացրեցինք աշխարհասփիւռ զարմանահրաշ մի շրջագայութիւն։ 
 

Միջոցառման սկիզբն ազդարարուեց հետևեալ  խօսքերով․ 

«Դարերի խորքից, պատերազմներից ու ասպատակումներից աւերուած ճամբաներով, հրի ու սրի միջով, 

դէպի մեզ է գալիս մի յոգնած, վիրաւոր, բայց յամառ ու տոկուն ճամբորդ։  

Ինչքան աւելի է նա մեզ մօտենում, այնքան աւելի շիտակ է դառնում նրա կեցուածքը, տեսքն՝ այնքան 

վայելուչ ու խրոխտ։ Կոտորածի ու գաղթի, թալանի ու հրդեհի, լացի ու կոծի փոխարէն խաղաղ կեանքի 

ու աշխատանքի կանչեր են լսուում, և նրա աւեր ու աւար ճամբին շատանում են կոթողներն ու շէնքերը, 

երգն ու ծիծաղը։  

— Ո՞Վ ԵՍ ԴՈՒ, ՃԱՄԲՈՐԴ,— կը հարցնէր նրան երգչախումբ֊ամբոխի միջից ծերունու մի ձայն։  

Բայց ճամբորդն իսկոյն չէր ասի, թե ինքը Հայաստանն է, հայ ժողովուրդը։  

Այդպէս հետաքրքիր չէր լինի, և դա չէր վայելի տասնեակ դարերի պատմութիւն ունեցող մի երկրի ու 
ժողովրդի զաւակի»։  

Հայ Առաքելական Ս․ Յարութիւն Եկեղեցւոյ 
 Կիրակնօրեայ Դպրոցի միջոցառումը՝  

Տարեմուտի և Սուրբ Ծննդեան Տօների Առիթով 
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Դպրոցի՝ արուեստի ուսուցչուհի, օրիորդ Վանա 
Քալայջեանի մասնագիտական և երևակայան ներուժի 
կիրառմամբ, երեխաները պատկերել էին ընդգրկուած և 
ներկայացուած բոլոր երկրների պետական դրօշները, 
տարբերանշանները և տվեալ պետութեան բնութա-

գրական խորհրդանիշերը։ 

Դպրոցի կրտսեր դասարանի ուսուցչուհի՝ օրիորդ 
Քլարա Նաջարեանի, ինչպէս նաև՝ միջին և աւագ 
դասարանի ուսուցչուհի՝ տիկին Շուշան Պօղոսեանի 
անհատնում ջանքերով, մեր շնորհաշատ երախաների 
ոսկեղնիկ հայերէնով՝ հնչեցին հետևողականօրեն 
մշակուած հայեցի խօսքը, մեզ պատմող տարեմուտեան 

հրաշքների,այլևայլ երկրների աւանդոյթների և ժողովուրդների մասին։ 

Այս քաղցրահունչ պատմութիւններն ուղղորդուում էին Կոմիտասեան մշակումներով՝ ազգային 
ժողովրդական երգերի և պարերի համեմմաբ, ինչպէս նաև Ամանորեայ և Սուրբ Ծննդեան արևմտեան 
սիրուած քերոլսների կատարմամբ։ 

Միջոցառման գեղարուեստական մասի պատասխանատուն էի ես, ոպէս դպրոցի երգի ուսուցչուհի։ 
Ստեղծագործութիւնների ընտրութեան տրամաբանութիւնը պայմանաւորուած էր հնարաւորինս 
ընդգրկուն և զանազան նիւթերի մատուցմամբ, հայոց լեզուի՝ արևելեան և արևմտեան բարբառների, 
ազգային ոգու և դիմագծի, մտքի և բնաւորութեան ճկունութիւնը երեխաներին հրամցնելու և 
ընտելացնելու  նպատակայնութեամբ։ 

Ընդգրկուել էին հետևեալ երաժշտական ստեղծագործութիւնները՝ ժողովրդական կատակերգ «Դան դան 
դանեդան», 80-90-ականների սերնդի համար, մանկութեան ձմեռային հեքիաթի  ազդարար՝ Ռուբէն 
Հախվերդեանի «Ձիւնը», Ֆրանց Քզավերի «Լուռ գիշեր», «Silent Night» ստեղծագործութիւնը՝ հայերէն և 
անգլերէն տարբերակներով, «Հոպ թռի» ազգային պարերգը՝ պարային համարի կատարմամբ, Ջեյմս 
Լորդ Փայերփոնթի «Ուրախ զանգակներ», «Jingle Bells» երգը՝ հայերէն և անգլերէն տարբերակներով։ 
Տօնական ծրագիրը եզրափակեցինք՝ քաղաքամայր Երևանի օհներգը դարձած՝ Պարոյր Սևակի խօսքերի 
հիման վրա գրուած, կոմպոզիտոր՝ Էդգար Յովհաննիսեանի « Էրէբունի Երևան» երգի յաղթական 
կատարմամբ։ 

Միջոցառման աւարտին, մեր՝ Յաւերժի ճամբորդը, վերջիվերջոյ բացայայտեց, թէ ով է նա իրականում, 
ասելով որ․ 

«Հայաստանն եմ ես, հայ ժողովուրդն եմ ես, որ դար ու դարեր, միայնակ կամ գայլերով շրջապատուած, 

այսօր ապրում եմ եղբայր ժողովուրդների համերաշխ ընտանիքում։  

Յաւերժի ճամբորդն եմ ես, որը, դարերի խորքից եկած, դէպի դարերն է գնում և որի երթը վերջ ու 

վախճան չունի, քանի դեռ գէթ մի հայ է ապրում այս հողագնդում, այս յաւերժական արևի ներքոյ»։ 

Հաւատացած եմ, որ այս միջոցառումը՝ թէ՛ մասնակիցների և թէ՛ հանդիսատեսի համար, անչափ 

նշանակալից և յիշարժան դարձաւ, առաւելապէս՝ Գէորգ Էմինի կերտած՝ Յաւերժի ճամբորդի, հետևալ 
մտքի արտայայտմամբ. 

«Սփիւռքի այն հայն եմ ես, որին տառապանքը սովորեցրել է յարատևելու և հայ մնալու գաղտնիքը, և որն 

յսօր պանդուխտ է, իսկ վաղը՝  նոր Հայաստանի քաղաքացի»։ 

Մարիաննա Պօղոսեան 
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Կիրակի 23 Յունուար 2022-ին Հայ Եկեղեցւոյ Ձայնէն 
ձայնասփռուեցաւ հարցազրոյց մը Օքլանտի Սուրբ 
Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի 
ատենապետ Պրն Յակոբ Եըլտըզեանի եւ 
ատենադպիր՝ Տոքթ. Զաւէն Փանոսեանի հետ: Իր 
շահեկանութեան համար հարցազրոյցը կը 
հրատարակենք Փարոսի 54րդ թիւով: (Խմբ.) 
 

Հայ Եկեղեցւոյ Ձայն (ՀԵՁ) – Գիտեմ որ քիչ մը 
դժուար հարցում է այս հարցումս: Պիտի խնդրէի 
նախ դուք զձեզ ներկայացնել: 

Յակոբ Եըլտըզեան եւ Զաւէն Փանոսեան (ՍԳԼԵ) –  

                              Շնորհակալ ենք այս առիթին համար: 
Յակոբ Եըլտըզեան – Իրաքահայ եմ: Նոր Զելանտա փոխադրուեցանք 26 տարի առաջ կնոջս՝ Սալբիին 
(Ճաղլայեան) եւ երկու զաւակներուս՝ Րաֆֆիին եւ Հուրիին հետ: Զաւակներս իրենց համալսարանական 
ուսումը ստանալէն ետք փոխադրուեցան Սիտնի եւ այնտեղ կը գործեն Րաֆֆին՝ հաշուեքննութեան իսկ 
Հուրին՝ փաստաբանութեան ծիրերէն ներս: Գործով՝ հագուստի վաճառական եմ, անձնական գործ ունիմ 
այս մարզին մէջ տարիներէ ի վեր: Փոխադրուելէն անմիջապէս ետք, խումբ մը ընկերներու հետ Օքլանտի 
մէջ հիմնեցինք Նոր Զելանտայի Հայկական Միութիւնը, որուն գործունէութիւնը կը տարածուէր 
եկեղեցական, մշակութային, կրթական եւ ընկերային բնագաւառներէն ներս: Ինչպէս սովորութիւն է Հայը 
երբ Հայուն հանդիպի եկեղեցի, ակումբ կը հիմնէ: Այսօր Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցին հիմնելու 
այս մեծ քայլը առինք:  
 

ՀԵՁ – Ուրախ ենք յայտնելու որ ձեր դուստրը Հուրին 
նաեւ ընդգրկուած է Հայ Դատի աշխատանքներուն մէջ, 
որուն համար շնորհակալ ենք: Իսկ Տոքթոր Զաւէ՞ն. 
Զաւէն Փանոսեան – Իրաքահայ եմ, ծնած եմ Քերքուք, 
մեծցած եմ Պաղտատի մէջ: Ես ալ Յակոբին նման 
կնոջս Ռիմա Համբարեանին եւ երկու փոքր տղոցս 
հետ փոխադրուած եմ Օքլանտ 1995-ին: Բժիշկ 
մասնագէտ եմ ներքին հիւանդութեանց՝ շաքարա-

խտի եւ endocrinology-ի: Առաջին տարիները շատ 
զբաղած էի գործերով բայց աւելի ուշ կինս ու ես 
սկսանք մասնակցիլ համայնքային գործունէու-

թեան: Ուրախ եմ որ ազգային շունչով տոգորուած 
հայրե-նակիցներու հետ միասին աշխատեցանք եւ հասանք 
հանգրուանի մը որ կարողացանք եկեղեցի հիմնել: Սկզբնական շրջանին, 
Աղան Սրբազան հայրը  

«Հայ Եկեղեցւոյ Ձայն»Ի Հարցազրոյցը Նոր Զելանտա Օքլանտ 
Քաղաքի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ Ծխական 

Խորհուրդի Ատենապետ Պրն. Յակոբ Եըլտըզեանի Եւ 
Ատենադպիր՝ Տոքթ. Զաւէն Փանոսեանի Հետ 
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հոգեւոր բաւարարութիւն կու տար իր այցելու-

թիւններով, գործը շարունակեցին Հայկազուն 
Սրբազանն ու Տէր Աւետիսը, այժմ նախաձեռ-

նեցինք պաշտօնականացնել եկեղեցին եւ զայն 
պետութեան մօտ արձանագրել ինչպէս բոլոր 
միւս եկեղեցիները: Քաջալերանք եւ օգնութիւն 
ստացանք ե՛ւ համայնքէն, ե՛ւ  Սրբազան հօրմէն, 
ե՛ւ Առաջնորդարանէն ե՛ւ Տէր Աւետիս Քահա-

նայէն: 
Յակոբ Եըլտըզեան – Զաւէնը համեստաբար 
չըսաւ որ ինք երկար տարիներ յաջողապէս 
տարած է ՆԶի Հայկական Միութեան ատենա-

պետութիւնը: 
 

ՀԵՁ – Վստահ եմ, Տոքթոր, որ մեր ունկնդիրներէն շատեր հարցումներ պիտի ունենան ձեզի ուղղելիք 
շաքարախտի եւ ներքին հիւանդութեանց մասին եւ հաւանական է որ դարձեալ այս յայտագրէն 
հանդիպինք այս անգամ մեր ունկնդիրներուն հարցերուն պատասխանելու համար: 
Զաւէն Փանոսեան – Մեծ հաճոյքով պատրաստ եմ պատասխանելու մեր քոյրերուն ու եղբայրներուն 
բոլոր հարցերուն: 
 

ՀԵՁ – Ուղիղ 10 տարի առաջ, հոգելոյս Աղան Սրբազանին եւ այն օրուան Մելպուրնի հոգեւոր հովիւ Հայր 
Կիրակոսին հետ այցելեցինք Նոր Զելանտա, Ուէլինկթընի եւ Օքլանտի Հայ համայնքին: Տպաւորութիւնս 
մեծ էր այդ համայնքներէն մանաւանդ Հայու տեսակէն: Զայս ասած, խնդրեմ ըսէք թէ ինչ է թիւը ՆԶի Հայ 
համայնքին, ո՞ւր կեդրոնացած են եւ ինչով են զբաղուած:  
ՍԳԼԵ - Օքլանտ ունինք 100ի շուրջ չափահասներ, առաւել 10-15 պատանիներ: Օքլանտի հայերը 
գաղթած են ընդհանրապէս Մերձաւոր Արեւելքէն, Պարսկաստանէն եւ Հայաստանէն: Ունինք նաեւ 
գաղթողներ ԱՄՆէն: Ուէլինկթընի հայերը առաւելաբար Հայաստանէն են եւ թիւով նուազ քան Օքլանտ: 
Երկու Հայ ընտանիք կը բնակի Համիլթըն քաղաքը, որ Օքլանտէն 120 քիլոմեթր հեռու է, 1 ընտանիք՝ 
Րոթորուա, 225 քիլոմեթր հեռու եւ 1 ընտանիք Քրայսթչըրչ, Հարաւային կղզիի քաղաքներէն, Օքլանտէն 
մօտ 1100 քիլոմեթր, Ուէլինկթընէն 400 քիլոմեթր հեռու:  Վերջին տարիներուն Աւստրալիա գաղթեցին 
բազմաթիւ, հազարաւոր իրաքահայեր եւ սուրիահայեր, սակայն ՆԶ այդպիսի գաղթ չեղաւ: Նոր արիւնը 
քիչ է սակայն տակաւին ունինք առողջ եւ ազգային զգացումներով լեցուած համայնք: Առիթները միշտ 
օգտագործած ենք իրարու մօտ գալու: Ազգային կարեւոր տօները միշտ յիշատակուած են: Թէեւ Քովիտը 
մեր կեանքը դանդաղեցուց եւ գիտութիւնը բաւական հեռու կը պահէ երիտասարդութիւնը եկեղեցիէն, 
իսկ այս համաշխարհային երեւոյթ է, սակայն Պրն Նշանին Սիտնիէն Օքլանտ փոխադրուիլը մեր 
համայնքին համար մեծ օգուտ եղաւ, ան նոր եռանդ բերաւ եւ երիտասարդութիւնը քաջալերեց եւ 
աշխատանք տուաւ անոնց եկեղեցական արարողութեանց մէջ: Այդ աշխատանքը կը շարունակուի եւ 
մենք այսօր երիտասարդներ ունինք եկեղեցւոյ կեանքին մէջ:  
 

ՀԵՁ– նոր սերունդը որքանո՞վ ընդգրկուած է համայնքի կեանքին մէջ: 
ՍԳԼԵ- Մեր փոքրերը մեծցան եւ երիտասարդ են: Երկար տարիներ չունէինք փոքրիկներ, որուն 
հետեւանքով մեր 25 տարի առաջ ստեղծած միօրեայ վարժարանը փակուեցաւ: Ուրեմն տարիքային 
տարբերութիւնը մեծ է երիտասարդներուն եւ այսօրուան փոքրերուն միջեւ: Հանգրուաններով 
երիտասարդներ կը մասնակցին ակմբային գործունէութեան: Վերջերս, ինչպէս վերը նշեցինք, սկսան 
մասնակցիլ եկեղեցական ձեռնարկներուն: Կարեւոր մէկ հանգամանք՝ մեր բոլոր երեխաները հպարտ են 
իրենց հայութեամբ: Այս խիստ կարեւոր երեւոյթ է որ եկեղեցին պիտի փորձէ վառ պահել իրենց մէջ: 
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ՀԵՁ – Ի՞նչ ունիք մեզի հետ կիսելու: Ի՞նչ օգնութեան պէտք ունիք 

ՍԳԼԵ – Անկեղծ ասած, մենք ոչ մէկ օր չենք զգացած որ մենք Սիտնիի Հայ համայնքէն եւ եկեղեցիէն 
հեռու ենք: Սիտնին միշտ զօրակցած է մեզի եւ քաջալերած: Վերջին մի քանի տարիներուն կը 
հրաւիրուինք Թեմական Պատգամաւորական Ժողովներուն, որոնք տեղի կ'ունենան տարին անգամ մը: 
Մեր ձայնը միշտ լսելի եղած է մեր թեմական ղեկավարութեան մօտ: Տէր Աւետիսը ամէն 3 ամիսը 
կ'այցելէր Օքլանտ եւ կը պատարագէր: Քովիտը անշուշտ երկու տարիէ ի վեր իր պայմանները մեր վրայ 
ալ պարտադրած է եւ մենք զուրկ ենք 
Տէր Աւետիսին այցերէն: Մենք երի-

տասարդ չենք, սակայն եկեղեցական 
հիմք մը կը դնենք մեր յաջորդ 
սերունդին համար: Մենք կը հաւա-

տանք որ եկեղեցիի, ակումբի միջո-

ցաւ մեր ստեղծած յարաբերութիւնը 
մեր շրջապատին հետ Հայ մշա-

կոյթին, պատմութեան, հաւատքին 
ջրաղացին ջուր կը լեցնէ: Լաւ յարա-

բերութիւն ունինք քոյր եկեղեցիներու 
հետ ինչպէս Քաղդէական Կաթոլիկ 
(Chaldean), Սիրիաք Ուղղափառ, Մէլ-
քայթ Կաթոլիկ եւ Ղպտի Ուղղափառ: 
2016ին ժողով մը գումարեցինք եւ 4 
եկեղեցիներով հիմնեցինք Ալ Պիշա-

րա Յանձնախումբը, Հայերէնով՝ 
Աւետիս: Այս նպատակ ունէր միասին աղօթել, միասին գործել եւ մեր արարողութիւններով միասին 
հասնիլ Քրիստոսի, բաժին բաժին չըլլալ մերձարեւելեան քրիստոնեայ սփիւռքին մէջ: Հայկազուն 
Սրբազանը իր այցելութիւններէն մէկուն ժողով մը ունեցաւ վերոնշեալ եկեղեցիներու հոգեւոր հայրերուն 
հետ եւ տուաւ իր օրհնութիւնը այս միացեալ գործունէութեան: Պարոն Նշան, երբ Օքլանտ 
հաստատուեցաւ, սկսաւ աւելի մօտենալ այս եւ այլ եկեղեցիներու եւ աւելի զօրացան մեր  
յարաբերութիիւնները: 
 

ՀԵՁ – Շատ հետաքրքրական են այս տեղեկութիւնները: Ի՞նչ է ձեր պատգամը մեր ունկնդիրներուն կամ 
համայնքի հայութեան: 
ՍԳԼԵ - Մեզ մի մոռնաք, աղօթեցէք՛ մեր յաջողութեան համար: Ձեր օգնութեան եւ ձեր զօրակցութեան 
պէտք պիտի ունենանք միշտ: Միեւնոյն ատեն, դուք ալ գիտցէք որ Նոր Զելանտայի մէջ ձեր եղբայրներն 
ու քոյրերը ունիք, եկեղեցի եւ ակումբ ունիք, մեր բոլորին սրտերը բաց են ձեր առջեւ: Մենք յաւելեալ ճիգ 
պիտի թափենք որ տէրը դառնանք մեր տուած խոստումներուն: Յատուկ շնորհակալութիւն ունինք 
Սրբազան հօր, Տէր Աւետիսին, Թեմական Խորհուրդին եւ անոր ատենապետ Պրն Սարգիս Տէր 
Պետրոսեանին, որոնք միշտ նեցուկ հանդիսացան եւ կը հանդիսանան մեզի: Մենք մեր գաղութը յառաջ 
պիտի տանինք, որովհետեւ գաղութը արժանի է ամէն յարգանքի եւ ծառայութեան: 
 

ՀԵՁ – Նոր Զելանտայի համայնքին կը մաղթենք բարեբեր տարի: Աստուծմով կը յաղթահարենք ամէն 
դժուարութիւն: Շնորհակալութիւն այս հարցազրոյցին համար: 
 

Հարցազրոյցը վարեց Տիկին Մարինա Աւագեան-Չափրազեան 
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DIOCESAN NEWS 
 

Saturday 1 January – As is tradition on the 

first day of the new calendar year, the 

Primate His Eminence Archbishop 

Haigazoun Najarian celebrated Holy Mass in 

Holy Resurrection Church and delivered the 

day’s relevant sermon, wishing the 
Armenian community a happy new year. 

This year, by God’s will, 70 community 
faithful were gathered in the church to 

participate since this was the maximum 

number possible to assemble within the 

walls of Holy Resurrection Church in 

compliance with the government’s social 
distancing directives. 

During Holy Mass the Pontifical Blessing and Pomegranate Blessing services were conducted. Archbishop 

explained the symbolism of the latter blessing was for prosperity and success. Impressions of this revered fruit 

adorn churches and holy sites within murals and columns. The pomegranate also represents the link between the 

Old and New Testaments of the Holy bible. The community faithful donate the fruit whole-heartedly for the 

blessing service and in turn are themselves blessed. 

In his sermon, the Archbishop reflected on the words of Solomon The Wise, that there is a time for everything, 

but what is time itself? The meaning of time is known by man and his desire to leave his legacy, knowing well 

that his time on earth is temporary. In that way, giving purpose to his life and the time he has lived. He also 

explained that, today, not being a Sunday, we have come to church, to give an account of our past time spent, 

looking back at what we should have done but did not do, and what we did that we should not have. We have 

come to pray and continue our paths, enriched in wisdom, to edify our life journey into one which is God 

pleasing and glorifying. 

Archbishop asserted, we are Christ’s soldiers and we must cover our life works in prayer. The question he raised 

was his instruction to us when he stated, when we sing the Lord’s 
Prayer and we say “Your will be done”, after reciting these words, do 
we consider whether we are carrying out His will …..? 

“I congratulate you all. Take advantage of every minute to do good 

works. Do not wait for tomorrow. Be at peace in your hearts and with 

God all year round. Let us begin the year with our prayers, glorifying 

God. Let us not lose our chance to thank God and when our time has 

ended, may we depart peacefully from this world” declared 
Archbishop in his poignant closing remarks. 

 

Sunday 2 January – Archbishop Najarian presided over the New Year’s 
Holy Mass celebrated in Holy Trinity Church by Reverend Father 

Miuron Avedisian. The church was filled to capacity, particularly with 

community members hailing from Aleppo and Kessab. 

During an interval, the Archbishop introduced Father Miuron with 

the following words, “Today a new voice is heard, a new spirit, a new 
individual. Father Miuron is that person, who has officiated his first 

Mass here today, as a visiting pastor for this church”. 
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Archbishop introduced the Priest, although relatively young, he has 

years of experience in his service as a cleric. He is equipped with 

literary and musical talents, has formed and conducted choirs, written 

periodicals and published a volume of books. Archbishop Najarian 

expressed his warm welcome and invited the community to accept the 

Reverend Father warmly, to assist him in any way deemed necessary, so 

that he may attend to the needs of the people effectively. He invited 

Father Miuron to deliver his inaugural sermon.  

The Blessing of Pomegranates service followed Holy Mass. 

Below is the biography of the Reverend Father and a summary of his 

inaugural sermon.  
 

Baptismal name Dikran, born in Aleppo in 1986. 

He received his primary education at the Armenian Haigazian National 

School. 

In the 1998-1999 academic year, he was admitted to the Seminary of 

the Armenian Catholicosate, Antelias - Lebanon (Tbrevank). In 2005 he 

graduated and decided to dedicate himself as married priest to the 

church as well as to the Armenian communities in cultural and educational fields. 

In November 2006 he married Miss Sbidag Kayvanian, and they are blessed with two sons. 

On November 25, 2006 he was ordained a priest by His Eminence 

Archbishop Shahan Sarkisian in Aleppo and renamed Miuron. 

He has taught religion and Armenian language in Armenian schools. He 

is editor of books. He has been the Chief Editor of the weekly newsletter 

of the Prelacy. 

He is the author of a historical book titled “The Temple of Hope and 
Light” 

CHURCH AND CULTURAL SERVICES 

1. Pastor of "St Gregory the Illuminator” Church, Aleppo, 2006-2010. 

2. Visiting Pastor of "St Astvadzadzin” Church, Rakka, 2006-2010. 

3. Pastor of "St Astvadzadzin” Church, Kessab and chairman of the 
"Executive Committee of Ambulance and Rehabilitation of the Syrian-

Armenians”, Kessab and the Littoral chapter. He has conducted the 
"Gantegh" children's choir of Hamazkayin Kessab and edited "Kessab and 

Kessabtsis" address book (2010-2015) 

4. Pastor of “St Paul” (Sourp Boghos) Church of Ainjar, from 2015 until 

today.  
 

The inspiration of Father Miuron’s sermon “Whoever wants to be great among you must be your servant and 
whoever wants to be first must be your slave”. 
Father Miuron explained how concerned the Apostles were, because Jesus was speaking of His death and 

resurrection. They were worried to hear His explanation about who would be greatest. He testified that whoever 

knew to serve greatly would be the greatest. He saw the contradiction between His thinking and that of His 

disciples. They were thinking of a worldly kingdom whilst Christ was speaking of a spiritual kingdom. Christ 

defined the greatness of service, and it was for that purpose that He drew the disciples to Himself, to prepare 

them to serve and to only serve. In order to do so the prerequisite condition was and is love. 

The Reverend Father summarised his message in a few points: 

1. God sees our service and values it. That is why material wealth is insignificant. It is for this reason that what 

an individual does has meaning. 
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2. Christ commands humility from each of us because the humble are the greatest in Him. 

3. Christ commands us to have trust between and toward each other, without trust it is impossible to take God’s 
mission forward. 

4. Christ applied order in all things, and He accordingly, commands us to take our mission forward in the same 

way. 

5. And finally, knowledge is crucial. We must fill our minds with God’s Word, to be equipped for our mission. It 

is with the growing capacity of our knowledge that our strength of will grows, concluded the Father. 

Father Miuron expressed his gratitude to Archbishop for accepting his pastoral service under his presidency. He 

also expressed his thanks to the Parish Council, the deacons and the wider community, assuring of his readiness 

to serve in every way needed.  

“Woe to us if we do not have love for each other and this field that God has entrusted to us is not adorned with 
our good works. Remain in Love, so that our generations may walk in God’s path”, concluded Father Miuron. 
Paros editorial greets and commends the Revered Father on his inaugural sermon, the theme and its content, 

because it iterates his Christian mission, his readiness to serve unconditionally, wholeheartedly and with the 

utmost sincerity, with a deep understanding of his duty, confident and yet with Christian principles. 

We wish you a successful ministry, dear Father Miuron. 

Following Holy Mass, a reception was held in the Batmanian Hall, organised by the Parish Council and prepared 

by the Ladies Auxiliary. Sentiments were expressed by the new Priest and Archbishop before the gathering 

ended. 

 

Sunday 2 January – By the invitation of the Sydney Nor Seroont Voice radio 

program, Archbishop Najarian held an online interview, hosted by Mrs Zani 

Okjian and Mr Shiraz Jerejian. The interview was streamed live. 

Responding to the questions posed, Archbishop explained the reasons for the 

different dates Christmas is celebrated. He clarified how the Armenian people 

adhere to tradition – commemorating the Holy Birth – Nativity and Theophany, 

and the Baptism on the 5th and 6th January and not 25 December or 7 January. He 

emphasised that when the unification of churches was attempted with the Byzantine and Roman churches, the 

Armenian Apostolic Church rejected the proposed change of date and hence the efforts to unify were dismantled. 

Reflecting on the Diasporan and Australian-Armenian issues, and the perpetuity of the Armenian identity, 

particularly following the recent Artsakh war, the Archbishop advised that our Homeland needs our support 

even more so now, the Homeland is what keeps us Armenian. The Diaspora is a temporary existence which must 

be upheld in order to support the continuance of Armenia and Artsakh. “Our land is a history created over 

generations. The enemy slaughtered and drove us from our land, to break us from our history and our source”, 
warned Archbishop.  

“We will not lose our hope, but instead will unite in a united spirit and stance.  We will live and will support 
Armenia and Artsakh’s people – this is our duty. The heroic efforts of Sardarabad, Pash Abaran and Gharakilise 

resulted in the establishment of the difficult achievement of the first republic of Armenia in 1918, however, the 

leadership of that time did their utmost, with a deep faith in their mission. Today, we live under better 

circumstances. Christmas represents hope and victory, it is my message that under a new star, we will battle 

united, in the cause for rights and justice” concluded Archbishop Najarian. 
 

Wednesday 5 January – According to the local traditions, Archbishop Haigazoun Najarian celebrated Christmas 

Eve Holy Mass in Holy Trinity Church. He was attended to by Reverend Father Miuron Avedisian. Prior to Holy 

Mass, during the Hour of Worship (Jamerkoutyun), readings from the book of Daniel the Prophet were included. 
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During Holy Mass, Archbishop delivered his sermon, making note of the Birth of Jesus and even His place of 

birth in Bethlehem was known and recorded by the prophets. King Herod knew this as well, however no one was 

aware of exactly when the King of the Jews was to be born, in terms 

of a King, not of this world, yet Herod was afraid of the awaited king 

of love, justice and peace. 

Archbishop emphasized that the commemoration of Christ’s birth 
should not impute worldly connotations as is widespread in the 

western world but rather spiritual contemplation. 

Archbishop alerted the faithful to the three important 

commemorations which fell on weekdays – Christmas, Vartanants 

and the Armenian Genocide April 24. Archbishop informed that on 

each of these days, every Armenian should offer their sacrifice by 

attending church and by their presence pay their respects. These 

Feasts are at the core of our identity. The continuation of our 

traditions is essential, stated Archbishop, because they were born of 

our peoples’ life and very essence; and he stressed the fact that 
Christians are criticised and persecuted in every aspect of 

community life. That criticism often drags off course and straying 

from God. “May the baby Jesus enter our homes and grant us new 
life in Him, so that we may be empowered to move forward with a 

new spirit”, concluded Archbishop. 
 

Thursday 6 January – Christmas Day Episcopal Holy Mass was celebrated by Archbishop Najarian at Holy 

Resurrection Church. Due to the Omicron virus, it forced the congregation number to plummet from the usual 

800-1000 to an approximate 100.  Holy Mass and the Water Blessing ceremony were held in Holy Trinity and St 

Mary’s (Melbourne) churches also, with Reverend Father Miuron Avedisian and Reverend Father Khacher 
Harutyunyan respectively.  

Archbishop Najarian was attended by Archpriest Father Bartev 

Karakashian and Reverend Father Avetis Hambardzumyan. The 

Loosavorich Choir participated, led by Deacon Vartan Elmasian, 

and to the singing of the ‘Hrashapar’ hymn, the procession escorted 
the Primate towards the altar and with the hymn 

‘Great Mystery’ to the Edgarian 
Hall following Holy Mass. 

Following the Archbishop’s ser-

mon the Water Blessing service 

was conducted. This year’s God-

father of the Cross was young 

George-Kevork Tchaprazian, 

receiving Archbishop’s worthy 
praise “the fourth generation rep-

resentative of the church-loving 

Tchaprazian family”. In his ser-

mon, he emphasised the mys-

teries of the Holy Birth, recog-

nising it as “the continuation of 
life” and by remembering each 
year    “stirring    us    from    our  
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lethargy to recognise Christ’s teaching – replacing ‘my’ with ‘our’.” Concurrently, the Godfather of the Cross 
during the Water Blessing Service at Holy Trinity Church was Master Hovan Adourian and at St Mary’s Church, 
Melbourne, Shiraz Dangourian. 

The customary Blessing of Residence service was held in the Edgarian Hall, with the blessed bread, water and salt 

distributed amongst the faithful. 

Finally, Archbishop Najarian received Armenian community organisation representatives in the Diocesan Centre, 

who traditionally pay their respect each Christmas and Easter. He offered his goodwill wishes to each 

representative of the community organisations and bestowed his fatherly blessing. The representatives each 

offered their heartfelt sentiments, proclaiming the revelation of Christ and their hopes for 2022 for the Armenian 

people and our Homeland – that it will be a year of victory and success. The guests were served refreshments by 

the Diocesan Ladies Guild. 

It was a pleasing sight for the Primate and the Diocesan Council that after the pandemic, the community 

organisation representatives gathered with the Archbishop once again. 

On this occasion, Paros editorial would like to take this opportunity to congratulate Archbishop, all the parish 

priests, Diocesan Council, Parish Councils, all church bodies, committee members and all Armenian organisations 

that Christmas will become a rebirth for Armenians throughout the globe, our church and for the strengthening 

of faith in our nation. 
 

Friday 7 January – Mrs Laura Artinian and Deacon Nishan 

Basmajian held an online meeting with Eastern Diocese of 

America’s Christian Education Director Mrs Elise 
Antreassian. Mrs Antreassian has years of experience in the 

field of Christian education. During the meeting discussions 

covered the possibility for collaboration. Mrs Antreassian 

gave her unconditional support to our Diocese Christian 

Education Committee, which is comprised of His Grace 

Bishop Vartan Navasardyan, Madams Laura Artinian, Seta 

Keoshgerian, Arpi Tavitian and Deacon Nishan Basmajian. This 

committee is planning a religious education program for our day  

schools. Mrs Antreassian encouraged the committee and wished  

them success in their ministry. Several questions were posed to the  

Director, with transparent and exhaustive responses given to each.  
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Monday 17 January – The Omicron strain of the 

Coronavirus entered community homes, not 

sparing the Archbishop, who was forced into rest 

and isolation from Wednesday 12-19 January. At 

the invitation of the Diocesan Council, the wider 

Armenian Apostolic Church family repre-

sentatives organised a celebration of the Primate’s 
70th birthday which falls on 17 January. However, 

as the virus has put a stop to countless plans, this 

celebration was impacted also. A decision was 

made by the Diocesan Council members, that an 

online commemoration be held instead. A surprise 

short video was screened with congratulatory 

messages for Archbishop Najarian. The Diocesan 

Secretary Mrs Mariana Poghosyan had organised all 

details of the celebration, including the milestone 

celebratory cake. The occasion was worthy of 

drinking a toast in Archbishop Haigazoun’s honour, 
even though it was only possible virtually via the 

online platform. 

It was a very pleasing experience for the Primate to 

have all members of the Diocesan Council 

individually and collectively, express their goodwill messages. Archbishop Najarian expressed his gratitude and 

thanks. He praised God for His continuing Hand of Protection over his life. During the most difficult times of his 

life, God has granted success, and in turn, Archbishop has offered his unconditional service to his nation, his 

community, and his church. Archbishop thanked God for granting him 70 years of life free of life threatening 

diseases which grip the lives of people younger than him. He considers himself most fortunate to be surrounded 

and supported by a Diocesan body with whom he has not once had a conflict, from his first day till the present, 

without which a successful ministry would not have been possible, achieving many goals both in the local 

community and the Homeland. Finally, the Archbishop conveyed his sincere thanks to all who reached out 

during his illness both by their assistance and their prayers. 

Paros editorial congratulates Archbishop on this milestone birthday, and also extends thanks to him and the 

Diocesan Council, for their support of the development of the Paros monthly editorial, established August 2017. 

 

Sunday 23 January – Following Holy Mass at Holy Resurrection Church, Archpriest Reverend Father Norayr 

Patanian arose to pay tribute to the Primate on his 70th birthday, 9th anniversary to his appointment as Primate of 

the Diocese of Australia and New Zealand, and the 10th anniversary of ordination to the rank of Bishop. Father 

Norayr stated, “since your arrival, great projects have been accomplished, including the building of the Diocesan 

Centre, drawing the community closer to the church, the training of young acolytes and ordinations to the rank 

of deacon. Accept the love we have for you. May God grant you long years in good health, so that the church 

may rejoice and thrive in your presence”, concluded the Reverend Father. 
Following Holy Mass a requiem service was held for the repose of the eternal soul of Hrant Dink. 

 

Thursday 27 January – Archbishop Najarian presided over the periodic meeting of the Armenian 

Community Welfare Centre board of directors.  
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Sunday 30 January – The Blessing of the Grapes 

Ceremony was held in the three churches of the 

Diocese: Holy Resurrection Church in Chatswood, 

Holy Trinity Church in Wentworthville and St 

Mary’s Church in Melbourne. Following the Divine 
Liturgy, in the courtyard of the Church of Holy 

Resurrection, Archbishop Najarian accompanied by 

Archpriest Reverend Father Norayr Patanian, 

Archpriest Reverend Father Bartev Karakashian and 

Reverend Father Avetis Hambardzumyan conducted 

the traditional grape blessing ceremony and blessed 

all those who had pledged vows and the faithful who 

donated the grapes. Unlike in previous years, for the 

first time, this ceremony which is very close to the 

hearts of the faithful, was held in the presence of a 

modest number of parishioners. Needless to say the reason is due to the spread of the Omicron strain of the 

Coronavirus in the community and the government restrictions which precluded the attendance.  

Led by Deacons Vartan Elmasian and Boghos Keleshian, the Archbishop followed the procession making its way 

from the church to the adjacent grounds where the boxes of grapes were laid. At the end of the ceremony, 

members of the Parish Council distributed the blessed bags of grapes to the faithful.  

At the conclusion of Holy Mass, Archbishop Najarian presided over a requiem service for the blessed memory of 

His Grace Bishop Meghrig Parikian, a multi-talented clergyman of the Catholicossate of Cilicia, who passed away 

in Lebanon a year ago due to the Coronavirus. The memory of the Holy Father will forever remain in the minds 

of all. 
 

 
 

 

 

 

  

A MEMORIAL SERVICE OF 

THANKSGIVING WILL BE HELD ON 

SUNDAY 6
TH

 MARCH 2022, AT 

4.00PM, IN ST JAMES’ ANGLICAN 
CHURCH, KING STREET SYDNEY. 

All are welcome 

 

The Most Revd Dr  

Desmond Tutu 
Archbishop Emeritus of Cape Town 

Nobel Peace Prize Laureate 

The world mourns the death of an 

outstanding person of faith and courage, a 

champion of truth and reconciliation, who 

took seriously the radical challenge of the 

good news of Jesus. 

Councils of Churches in Australia were 

privileged to host his several visits to 

Australia in past years, and now give thanks 

to God for his life and dedicated ministry  

to all. 
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MELBOURNE 

St Mary’s Armenian Apostolic Church 
 

On the evening of January 5, the Eve of the Feast of Holy Nativity was cele-

brated with the Lectionary reading followed by the Christmas Eve Holy Mass. 

The Nakhadonag service was held with the Christmas hymns 

sung by the church Zvartnotz choir which was most pleasing 

for all who participated in the day’s Holy Mass. 
 

In the morning of 6 January, Mass was celebrated to once  

again proclaim the Holy Nativity and Theophany of our Lord 

Jesus Christ. The Christmas Message of the Supreme Patriarch 

and Catholicos of All Armenians His Holiness Karekin II was 

read. Following Holy Mass the Water Blessing service was 

held. This year’s Godfather of the Cross was long time servant 
before the Holy Altar, Stole Bearer Shiraz Dangourian. The 

Holy Cross remained in the Dangourian residence for the 

customary eight days of Christmas. On January 13 parish 

priest Reverend Father Khacher Harutyunyan, accompanied 

by Church Parish Council members and church choir 

members, visited the Dangourian family to offer worship and 

prayer before the Holy Cross. Father Khacher conducted the 

Blessing of Residence service and returned the cross to the 

church immediately following. 
 

Blessings 

Father Khacher 

 

 

Auckland, New Zealand 
 

On Sunday 9 January, the Armenian community gathered together to celebrate the Holy Nativity and Theophany 

at St Mark’s Coptic Orthodox Church in Auckland organised by the Parish Council of St Gregory the Illuminator 
Church.  

More than forty faithful participated in the church service, which consisted of four parts: 

a) Singing of hymns 

b) Readings from the Lectionary Book and the Gospels 

c) Message 

d) Nativity and Water Blessing songs via a video presentation 

The choral singing was provided by the Zvartnots church choir led by Deacon Nishan Basmajian. Despite the fact 

that it was not possible to practice for such a long time due to Covid, the choir managed their best to resonate the 

spirit-filled hymns. The group included young lady Louisa Grigoryan who sang a solo of The Sanctus “Soorp, 
Soorp” (Holy, Holy). Then two youth, Dayisia Grigoryan and Mikael Petrosyan, read from the Lectionary Book in 

Armenian and English.  
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After reading the Gospel, Deacon Nishan gave the message of the day. He conveyed the New Year and Christmas 

wishes of the Primate and Diocesan Council to the Armenian community of New Zealand, as well as their words 

of gratitude on the official registration of St Gregory Illuminator Church, which was the best gift to start off the 

New Year for our Diocese.  

He then thanked the Coptic Parish Pastor Fr Bishoy, for generously providing the church to our community and 

promising to make it available when needed. It was explained that the Armenian Apostolic Church are sister 

churches with the same tenets of the Syriac, Malabar, Ethiopian and Coptic Orthodox Churches, so these five 

churches can be considered the same church, although their rites are different. Today's participation of the youth 

and teenagers of the community in the church ceremony was encouraging, which also demonstrates the 

awareness of their parents.  

In his message, Deacon Nishan mentioned Archbishop Najarian’s profound New Year's message to the Armenian 

organisations, especially in his best wishes, where he said, “On the occasion of New Year and the Holy Nativity, I 

pray to God the newborn Saviour will enter the spirit of each member of your organisation, to give them 

determination to live, to renew their faith, to heal our wounds. May the Saviour bring a victorious aftermath to 

Armenia, Artsakh and our struggling people of the Diaspora.” Meditating on the Nativity of Christ, the Deacon 

said:  

“Christ was born into a world of uncertainty and became the light of the world. 

Under meager conditions, a KING was born and left worldly kings in confusion. They believed a baby born in a 

small barn in Bethlehem would take their position. But this new king was not interested in palaces, armies or 

riches. His birth paved the way for a kingdom that was not material but heavenly. For many, the concept of a 

heavenly kingdom may appear ludicrous. This is neither surprising or are they blameworthy, because they have 

not experienced the power of faith and have not trusted in Christ. It is the church that gives that trust, and the 

meaning of church is unity, love for one another and tolerance which is what is expected of all of us," the Deacon 

concluded. 

Short videos of Christmas and Baptism songs were presented: “Medzatsoostseh, Khorhoort Medz, Aysor Don Eh, 

Ov Zarmanalee, Aysor Tzaynn.” 

A short video of the Geghard Choir with spiritual educational content was also presented on the screen. At the 

end Doctor Zaven Panossian made few announcements on behalf of the parish council. 

The enthusiastic atmosphere continued with a community dinner attended by 20 participants at the Aubergine 

restaurant. 
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On Sunday 23 January 2022 ‘Voice of the Armenian 
Church’ radio program Sydney conducted an interview 

with Parish Council Chairman Mr Hagop Yeldizian and 

Secretary Dr Zaven Panossian of Auckland city’s St 
Gregory the Illuminator Church which we now publish 

in this 54th edition of Paros. 

 

Voice of the Armenian Church (VOAC) – I am aware 

this is a difficult question, but I would like to ask you 

to introduce yourselves. 

Hagop Yeldizian & Zaven Panossian (SGIC) – We 

thank you for this opportunity. 

Hagop Yeldizian – I am an Iraqi-Armenian. We immigrated to New Zealand 26 years ago with my wife Salpy 

(Jaghlayan) and our two children Raffi and Hoory. After graduation from university, both our children 

moved to Sydney where they work, Raffi as a professional auditor and Hoory as a lawyer. I work in retail, and 

have run my own menswear business for several years.  Immediately after our arrival in Auckland, along with 

a few friends, we established the Armenian Society of New Zealand – its work spanning into the church, 

culture, education and social sectors. As has become customary, where an Armenian meets another 

Armenian, a church and a gathering centre (Agoump) are established. At present we have taken the 

monumental step of founding St Gregory the Illuminator Church. 
 

VOAC – I am pleased to learn that your daughter Hoory is active in the efforts of the Armenian National 

Committee for which we are thankful. Dr Zaven we would ask you to introduce yourself also. 

Zaven Panossian – I am an Iraqi-Armenian, born in Kirkuk, and raised in Baghdad. I too, like Hagop, 

immigrated to Auckland in 1995 with my wife Rima Hamparian and our two young sons. I am a medical 

specialist in internal medicine - diabetes and endocrinology. The first few years I was preoccupied with my 

work but later, my wife and I immersed 

ourselves in community work. I am pleased 

that we have had the opportunity to work 

with patriotic fellow Armenians and have 

worked together and reached our goal of 

establishing a church. In the early stages, 

Archbishop Aghan Baliozian of blessed 

memory satisfied our spiritual needs with 

his visits, and this continued with 

Archbishop Haigazoun Najarian and Father 

Avetis Hambardzumyan, and recently, we 

initiated   and    achieved   the   government  

Voice Of The Armenian Church Radio Program  
Interview with Auckland’s St Gregory The Illuminator Church 

Parish Council Chairman Mr Hagop Yeldizian  
and Parish Council Secretary Dr Zaven Panossian 
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registration of the church as a religious institution.   We were supported and encouraged by the Primate 

Archbishop Najarian, the Diocesan Council and Father Avetis. 

Hagop Yeldezian - Zaven is too modest to mention that he has carried the role of Chairman of the Armenian 

Society of New Zealand successfully for a number of years now. 

 

VOAC – We are certain, Doctor, that our listeners have questions regarding diabetes and internal medicine 

and we may very well ask you to take part in another interview in the near future to answer the questions 

and concerns of our listening audience. 

Zaven Panossian – I am more than happy to answer the concerns or questions of our brothers and sisters. 

 

VOAC – Exactly 10 years ago, accompanying Archbishop Aghan of blessed memory and the parish priest in 

Melbourne at the time, Very Reverend Father Giragos, we paid a visit to the Armenian communities of 

Wellington and Auckland, New Zealand. I was personally impressed by the people there, especially the 

Armenian communities. In saying that, could you please tell us the population of the Armenians, where they 

are mostly densely populated, and their activities? 

SGIG – In Auckland, there are 100 adults and 10-15 youth. The Auckland Armenians immigrated mainly 

from the Middle East, Iran and Armenia. We also have residents who have migrated from the USA. The 

majority of the Wellington population is from Armenia, smaller in comparison to the numbers in Auckland. 

Two Armenian families reside in the city of Hamilton, which is located 120kms from Auckland, one family in 

Rotorua, 225kms away and one family resides in Christchurch, which is on the southern island, almost 

1100kms from Auckland and 400kms from Wellington. During the last few years, large numbers immigrated 

into Australia from the Middle East, thousands of Iraqi and Syrian Armenians; the immigration numbers into 

New Zealand are negligeable. The new blood is minimal, but we do have a healthy and culturally energised 

community. We have always taken every opportunity to come together, commemorating each nationally 

significant occasion. Although we contend with the universal issue of Covid slowing down life, and 

technology keeping youth distant from the church, Mr Nishan Basmajian’s move to Auckland has been of 
great benefit to our community. He has poured new vigour into the heart of the community and encouraged 

the youth, appointing each to a task in the church service. That work continues and today we have young 

people involved in church life. 

 

VOAC – How involved is the new generation involved in community life? 

SGIC – Our children are grown up and 

are now adults. For many years we did 

not have children in the community 

which was the reason for closing the 

weekly Armenian school 25 years ago. 

So the age gap is great between the 

younger generation and today’s youth. 

The youth take part in the activities of 

the community centre. Recently, as 

mentioned above, they have begun 

participating in church events. One 

very important point to note is that our 

youth are proud to be Armenian. This 

is a crucial fact which the church will 

endeavor to sustain. 

 



 

 - 32 - 

 

 

VOAC – What message would you like to convey? What support is required? 

SGIC  - We must be honest and state that we have not felt distant from the Sydney Armenian community or 

church. Sydney has always supported and encouraged us. For the last few years, we have been invited to take 

part in the Diocesan General Meetings which are held annually.  Our voice has always been heard by the 

Diocesan governing body. Father Avetis would visit us every three months and celebrate Holy Mass. Of 

course Covid has had its impact over the last two years, and hence we have been denied Father Avetis’ 
pastoral visits. While we are not young ourselves, we secure the church foundations for our next generation. 

We believe that it is by means of the church and social-cultural establishments that the Armenian culture, 

history and faith will continue to flow. We have good relations with our sister churches, namely, Chaldean 

Catholic, Syriac Orthodox, Melkite Catholic, and Coptic Orthodox. In 2016 we held a meeting with these 

four churches and formed the Ljnet Bishara Committee which translates Good News Committee. The 

intention is to pray together, to work together and united in our services, reach Christ and not be a divided 

Middle Eastern Christian diaspora. During one of Archbishop Haigazoun’s pastoral visits, he was able to be 
present and meet with the member church leaders, and offered his blessing upon this united work. Following 

Mr Nishan’s move to Auckland, he began closer association with these and various other churches and hence 

our relations have become stronger. 

 

VOAC – This information is very interesting. What is your message to our readers or the Armenian 

community? 

SGIC  -  Do not forget us, pray for our success. We will always need your assistance and support. At the same 

time, know that you have brothers and sisters in New Zealand, a church and social centre – our hearts are 

open to all of you. We will continue to make every effort to achieve what we have promised. A special thank 

you is extended to Archbishop Haigazoun and Father Avetis, the Diocesan Council and the chairman Mr 

Sarkis Der Bedrossian, for their continuing support. We will take our community forward, because the 

community is worthy of respect and service. 

 

VOAC – We wish the New Zealand community prosperous years ahead. With God we will prevail from 

every hardship. Thank you for taking part in this interview. 

 

Interview conducted by Mrs Marina Avagyan-Tchaprazian 
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REGISTER 

NOW FOR THE 

FEBRUARY 

LECTURE 



 

 - 34 - 

  

 

REGISTER 

FOR 

MARCH 



 

 - 35 - 

 



 

 - 36 - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

DIOCESE OF THE ARMENIAN CHURCH OF AUSTRALIA AND NEW ZEALAND   

11 Chatswood Avenue Street, Chatswood – (02) 9161 4000 –  diocese@armenian.com.au 


