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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ 

 

Գշ 1 Փետրուար – Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեան Առաջնորդ Սրբազան հօր 
նախագահութեամբ, թեմական խորհուրդը գումարեց իր հերթական ժողովը: Ժողովը լսեց Սրբազան հօր 
գործունէութեան երկամսեայ տեղեկատուութիւնը եւ զայն գնահատեց: Ժողովը նաեւ լսեց երեք ծուխերու՝ 
Սուրբ Յարութիւն, Սուրբ Երրորդութիւն, Սուրբ Աստուածածին եկեղեցիներու հոգեւոր հովիւներուն եւ 
ծխական խորհուրդներու ներկայացուցիչներուն տեղեկատուութիւնը: Առաջին անգամ ըլլալով ժողովին 
մասնակից դարձաւ Արժ Տէր Միւռոն Քահանայ Աւետիսեան, որ 28 Դեկտեմբերէն ի վեր ստանձնած է Ս. 
Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ այցելու հոգեւոր հովիւի պաշտօնը: Ժողովին ներկայացուեցաւ նաեւ 
հաշուապահութեան ինչպէս նաեւ թեմի ռազմավարութեան մշակման յանձնախումբի տեղեկագիրները:  
Քննարկման նիւթ դարձան երիտասարդութիւնը, անոնց հոգեւոր դաստիարակութիւնը, ծիսական 
արարողութիւնները եւ գերեզմանոցներու առնչուած հարցեր: Ժողովը վաւերացուց յառաջիկայ առցանց 
լսարանական դասախօսութիւններու հետ առնչուած առաջարկներ: Տրուած ըլլալով որ թեմական 
պատգամաւորական ժողովը տեղի պիտի ունենայ Մայիսի 14ին Մելպուրնի մէջ, ժողովը զբաղեցաւ 
տեղեկագիրներու եւ ժողովին կազմակերպչական հարցերով:  
 

Եշ., 3 Փետրուար – Սրբազան Հօր եւ Թեմական 
խորհուրդի ճաշի հիւրն էր Ուիլուպիի նահանգային 
խորհրդարանական մասնակի ընտրութեանց թեկ-

նածու Պրն Թիմ Ճէյմս, որ 12 Փետրուարի ընտրու-

թեանց, ժողովրդային քուէներու մեծամասնու-

թեամբ, փոխարինեց Նիու Սաութ Ուէյլզ նահանգի 
հրաժարեալ նահանգապետուհի եւ Ուիլուպի 
քաղաքի նահանգային ներկայացուցիչ Օրիորդ 
Գլատիս Պէրէճիքլեանը: Հրաւիրեալներուն շարքին 
էին նաեւ Վերապատուելի Գրիգոր Եումուշաքեան, 
Պրն Ճէյմսի երկու Հայ խորհրդատու անդամներ 
յանձինս՝ Օրիորդ Թալին Շամլեանի եւ Պրն Ժօզէֆ 
Օփոյեանի: Մաքիավէլլիի  ճաշարանատէրը յատուկ 
անկիւն մը վերապահած էր հիւրերուն: Սրբազան 
հօր կ'ընկերակցէին Թեմական խորհուրդի ատենապետն ու փոխատենապետը, տիարք Սարգիս Տէր 
Պետրոսեան եւ Ստեփան Գրգեաշարեան եւ Պրն Սարգիս Մուրատեան: Ճամբորդութեան պատճառով 
ներկայ չկարողացան ըլլալ Հայ Կաթողիկէ եւ Հայ Աւետարանական համայնքապետեր՝ Գերյարգելի 
Բարսեղ Ծ. Վարդապետ Սուսան-եան եւ Վերապատուելի Յակոբ Սարգիսեան: Օրիորդ Շամլեան 
հակիրճ խօսքերու մէջ ներկայացուց պարոն Ճէյմսը: Իր կարգին, վերջինս նախ իր շնորհակալութիւնը 
յայտնեց իրեն ի նպաստ տրուած այս պատիւին համար եւ խոստացաւ, որպէս խորհրդարանի անդամ, 
ամէն ճիգ ի գործ դնել զօրակցելու Հայ համայնքին եւ Հայ եկեղեցւոյ: Ան մեծ գովասանքով 
արտայայտուեցաւ Օրիորդ Պէրէճիքլեանի մասին, որպէս անխոնջ եւ անկեղծ ծառայող նահանգին 
մասնաւորապէս    եւ   Աւստրալիոյ՝    ընդհանրապէս:      Ան    բարձր    գնահատեց    զինք    նախորդողին  
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իւրայատկութիւններն   ու  ձեռք   բերած   յաջողութիւնները   եւ խոստացաւ անոր քայլերուն հետեւիլ: 
Սրբազան Հայրը յանուն Հայ համայնքին, Թեմական խորհուրդին եւ եկեղեցւոյ իր օրհնութիւնը տուաւ եւ 
քաջալերանքը արտայայտեց եւ ի սրտէ յաջողութիւն մաղթեց թեկնածու քաղաքագէտին: Զօրակցութեան 
խօսք արտասանեց նաեւ Վերապատուելի Եումուշաքեան: Պրն Ճէյմս խոստացաւ, յետ ընտրութեանց եւ 
ընդառաջելով թեմականներու առաջարկին, Առաջնոր-դարան այցելել, աւելի մօտէն ծանօթանալու 
Առաջնորդարանի տարած աշխատանքներուն եւ աւելի մանրամասնութեամբ ներկայացնելու իր 
աշխատանքային ծրագիրները: Սիրալիր հանդիպումի աւարտին շնորհակալութեան խօսք յայտնեց Օրդ 
Թալին Շամլեան, յուսալով որ Պրն Ճէյմս - Հայ համայնք համագործակցութիւնը տարուէ տարի աւելի եւ 
աւելի կը զարգանայ:  
 

Եշ., 3 Փետրուարի երեկոյեան – ՀՅԴ Աւստրալիոյ 
Կեդրոնական Կոմիտէի անդամներէն պատուի-

րակութիւն մը այցելեց Առաջնորդարան, որ 
հիւրընկալուեցաւ Սրբազան Հօր, Տէր Աւետիս 
Քահանայ Համբարձումեանի, Թեմական Խոր-

հուրդի Ատենապետ Պրն Սարգիս Տէր Պետրոս-

եանի եւ Փոխատենապետ Ստեփան Գրգեաշար-

եանի կողմէ: Կերդրոնական Կոմիտէի ներկայա-

ցուցիչ Պրն Ներսէս Պալիօզեան ներկայացուց 
Կոմիտէի նորընտիր կազմը: Կողմերը անդրա-

դարձան Պսակաձեւ ժահրի սահմանափակում-

ներուն պատճառով բնական կեանքի դանդաղեց-

ման եւ քննարկեցին միասնական աշխատանքի 
կարելիութիւնները Համայնքը, հայրենիքը, 
Արցախը, երիտասարդութիւնը, Հայ մշակոյթն ու հայեցի դաստիարակութիւնը յուզող բնագաւառներէն 
ներս եւ յայտնեցին համագործակցութեան իրենց պատրաստակամութիւնը յատկապէս համագաղու-

թային աշխատանքներու մէջ: Կոմիտէի ներկայացուցիչը հակիրճ տեղեկութիւն տուաւ ՀՅԴի Արցախի 
մէջ զանազան մարզերու մէջ տարած կառուցողական աշխատանքին մասին իսկ Սրբազան Հայրը Մայր 
Աթոռին եւ Առաջնորդարանի Արցախի ի նպաստ տարած աշխատանքներուն մասին: Կողմերը 
անհրաժեշտ նկատեցին Աւստրալահայ համայնքին Արցախի ի նպաստ աշխատանքներ ծրագրելը եւ 
զանոնք իրականացնելը: Կողմերը հաստատեցին Հայ երիտասարդն ու Հայ պատանին համայնքային  
միութենական աշխատանքներուն մէջ ներառելու անյետաձգելիութիւնը ինչպէս նաեւ նոր սերունդը 
հայեցի դաստիարակութեամբ սպառազինելու միջոցները:  
Մօտ մէկուկէս ժամ տեւած մտերմիկ հանդիպումի աւարտին, Սրբազան հայրը իր շնորհակալութիւնը 
յայտնեց եւ օրհնութիւնը տուաւ Կեդրոնական Կոմիտէի անդամներուն եւ յաջողութիւն մաղթեց անոնց 
ազգանուէր գործունէութեան:  
 

Եշ., 10 Փետրուար – Կարճ դադարէ մը ետք Սրբա-

զան Հայրը 3 Փետրուարին վերսկսաւ շաբաթա-

կան հերթականութեամբ իր գլխաւորած Սուրբ 
Գրոց սերտողութեանց, որուն կը մասնակցին 15-ի 
շուրջ հաւատացեալներ՝ առցանց եւ դէմ առ դէմ: 
Յաւարտ այսօրուան սերտողութեան պահուն, 
Սուրբ Գրոց խմբակը տօնեց Սրբազան հօր եօթա-

նասունամեակը, մասնակից տիկիններու ձեռքով 
պատրաստուած զանազան քաղցրաւենիներով: 
Նկատի առնելով Սրբազան հօր պատմագիտու-

թեան  յատկութիւնները,   խումբը   Սրբազան  հօր  
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նուիրեց Հայոց պատմութիւնը հետաքրքրող գիրքեր: Ներկաները, 
Առաջնորդարանին մէջ թէ առցանց, կատարեցին իրենց բարեմաղ-

թանքները: Սրբազան հայրը իր սրտաբուխ շնորհակալական խօսքին մէջ 
նշեց. «Այս խումբը հազուագիւտ անձերէ կազմուած խումբ մըն է, որուն 
շնորհիւ, հակառակ մեր դիմագրաւած տարբեր դժուարութիւններուն՝ 
կարողացանք շարունակել մեր տարիներ առաջ սկսած աշխատանքը, լսել 
Աստուծոյ խօսքը եւ զայն մեր հոգիներուն մէջ արժեւորել: Շնորհա-

կալութեան խօսք ձեր բոլորին այս վերաբերումին համար սակայն աւելի՛ 
եւս շնորհակալ եմ որ դուք խթան հանդիսացաք Սուրբ գիրքը վերստին 
կարդալու, զայն ձեզի հետ կիսելու, որու շնորհիւ իմ կեանքս ալ աւելի 
հարստացաւ: Թող Աստուած առողջ պահէ ձեզ եւ ձեր ընտանիքի 
անդամները եւ մեր բոլորին տայ ուժ ու կորով՝ նոյն թափով շարունակելու 
մեր աշխատանքները»:    
 

Ուրբ., 11 Փետրուար – Հայ Համայնքի Բարեկեցութեան Կեդրոնի(ՀՀԲԿ) խնամակալ վարչութիւնը 
մեծարանքի եւ երախտագիտութեան երեկոյ կազմակերպեց ի պատիւ Տէր եւ Տիկին Ստեփան եւ Հիլտա 
Գրգեաշարեանի: Պարոն Գրգեաշարեան վերջին 5 տարիներուն ձեռներէցութեամբ ատենապետեց ՀՀԲԿ-

ի խնամակալ մարմինը եւ իր նախաձեռնութիւններուն շնորհիւ հաստատութիւնը հսկայաքայլ 
յառաջդիմութիւն արձանագրեց: Հանգրուանի մը հասցնելէ ետք ՀՀԲԿ-ն, Պրն Գրգեաշարեան դրօշը 
փոխանցեց այլ ձեռներէց եւ այս մարզին մէջ 
թրծուած անձնաւորութեան մը, յանձին Տիկին 
Հերմինէ Փարթամեանի: Սրբազան հօր կող-

քին հրաւիրեալներու շարքին էր Արժ Տէր 
Աւետիս Քահանան, խնամակալութեան բոլոր 
անդամները, պաշտօնէութեան անդամներ՝ 
Երէցկին Յասմիկ Համբարձումեան եւ Մարի-

նա Չափրազեան իրենց ամուսիններու ընկե-

րակցութեամբ: Իրենց սրտի խօսքերը արտա-

սանեցին Տիկին Զեփիւռ Մուրատեան, Տիկին 
Հերմինէ Փարթամեան, որոնք բարձր գնահա-

տեցին Պրն Գրգեաշարեանի լիտըրշիփի 

կարողութիւնները եւ կատարած նախաձեռ-

նութիւնները եւ խոստացան քալել անոր գծած 
ուղիով: Պրն Գրգեաշարեան իր կարգին իր շնորհակալութիւնը յայտնեց իր հեռաւոր եւ մօտաւոր 
անցեալի գործակիցներուն եւ պաշտօնեաներուն, որոնց շնորհիւ հսկայ աշխատանք տարուեցաւ եւ կը 
տարուի ծառայութեան բնագաւառէն ներս: Իր եզրափակիչ խօսքին մէջ Սրբազան հայրը բարձր որակեց 
Պրն Գրգեաշարեանի տրամադրած ժամանակը եւ տարած արդիւնաբեր եւ աստուածահաճոյ 
աշխատանքը ի նպաստ մեր մեծահասակ մայրիկներուն ու հայրիկներուն եւ մաղթեց որ ան ՀՀԲԿ-ի 
մօտիկ կը մնայ միշտ եւ իր ծառայութիւնը չի զլանար երբ պէտքը զգացուի: 
 
Կիր., 13 Փետրուար – Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ Տէր Միւռոն Քահանայ Աւետիսեանի 
եւ Ծխական Խորհուրդի հրաւէրով Սրբազան Հայրը մասնակցեցաւ Սուրբ Պատարագին եւ կատարեց 
օրհնութիւնը սրբապատկերի մը նուիրուած Տէր եւ Տիկին Ժագ եւ Ռիթա Ներսէսեանի կողմէն: 
Սրբանկարը կը խորհրդանշէր Աստուածամայրն ու մանուկ Յիսուսը, որ, միւռոնով օրհնուելէն ետք, 
զետեղուեցաւ մոմավառութեան սենեակին մէջ: 
 

 



 

 - 4 - 

 

 

Սրբազան Հայրը օրհնեց նուիրա-

տուները եւ շնորհաւորեց եկե-

ղեցին ու հաւատացեալները  
եկեղեցին նոր սրբանկարով մը 
հարստանալուն առիթով: Ապա, 
Սուրբ Սարգիսի տօնին առիթով 
Սրբազան հայրը քարոզեց եւ 
օրհնեց Սարգիս եւ Մարտիրոս 
անուն կրող հաւատացեալները 
մաղթելով որ Աստուած զանոնք 
այդ սուրբերուն շնորհքով օժտէ: 
Իր քարոզին մէջ Սրբազան Հայրը 
պատմականը կատարեց Սուրբ 
Սարգիսին եւ  անոր որդւոյն Մար-

տիրոսի քաջութեան եւ նահատակութեան: 
«Սուրբ Սարգիս Հայ ժողովուրդին համար 
սիրուած, հայացած սուրբ է, որոնց մասին կան 
պատմական տարբեր աղբիւրներ: Սուրբերը մեզ 
նման Քրիստոնեաներ են, որոնք կը զանա-

զանուին իրենց բացառիկ գործունէութեամբ եւ 
մանաւանդ իրենց նահատակութեամբ» ըսաւ 
Սրբազանը: «Սուրբ Սարգիսի աճիւններէն մաս 
մը Հայաստան բերուեցաւ Մեսրոպ Մաշտոցի 
շրջանին եւ անկէ ետք Ս. Սարգիսի աւանդու-

թիւնը մեծ տեղ գտաւ Հայաստանի մէջ: Կառու-

ցուեցան եկեղեցիներ, բերդեր եւ գիւղեր Ս. 
Սարգիսի անունով: Ներսէս Շնորհալի Կիլիկիոյ 
մէջ աշխուժացուց Սուրբ Սարգիսի պաշտա-

մունքը եւ փաստեց Յոյներուն որ Սուրբը նաեւ 
պաշտամունքի առարկայ է Ասորիներու մօտ: 
Այսօր ապրող աւանդութիւն է Ս. Սարգիսի 
տօնը: Զանազան երկիրներու մէջ քաղցրեղէն-

ներ, աղի բլիթներ կը պատրաստուին այս 
առիթով եւ մուրազներ կը խնդրուին ''Մու-

րազատու եւ Արագահաս'' Ս. Սարգիսին» բացա-

տրեց Սրբազանը: Սրբազանը զգուշացուց նաեւ 
օտարամուտ աւանդութիւններէն, որոնց համա-

հաւասար հայկականները ունինք: « Գիտնանք 
անոնց արժէքը եւ տէր կանգնինք անոնց» 
պատուիրեց Առաջնորդ Սրբազան Հայրը:    
Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ օրուան 
պատարագիչն էր Արժ Տէր Պարթեւ Քահանայ 
Գարագաշեան: Յաւարտ պատարագին տեղի 
ունեցաւ նշանուած, նոր ամուսնացած զոյգերու,  
երիտասարդներու, Սարգիս եւ Մարտիրոս 
անուն կրող հաւատացեալներու օրհնութիւն: 
Ապա, առաջնորդութեամբ երեք քահանայ հայ-
րերուն, թափօրով ժողովուրդը դուրս եկաւ ուր 
յարակից պարտէզին մէջ տեղի ունեցաւ 
անդաստան իսկ Տեառնընդառաջի տօնին 

առիթով բոցավառուեցաւ աւանդական 
խարոյկը: Աւանդապահ հաւատացեալ-
ներ, երիտասարդ թէ տարեց, ցատկե-

ցին խարոյկին վրայէն վերահաստա-

տելով իրենց ընծայումը եկեղեցւոյ: ՍՅ 
եկեղեցւոյ Երիտասարդները դրամա-

հաւաքի սեղան մը պատրաստած էին, 
ուր կը վաճառէին զանազան քաղցրե-

ղէններ եւ աղի բլիթներ: Ներկաները 
քաջալեր հանդիսացան երիտասար-

դութեան կազմակերպած աշխատանք-

ին: 
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Երեկոյեան, Տեառնընդառաջի տօնակատա-

րութիւն տեղի ունեցաւ Սուրբ Երրորդութիւն 
եկեղեցւոյ մէջ նաեւ: Միւռոն Քահանայ Աւե-

տիսեան ժամերգութեան ընթացքին կատարեց 
Անդաստան ապա տուաւ ոգեշունչ քարոզ: Ան 
բացատրեց Քրիստոսի Տաճարին ընծայման 
խորհուրդը եւ հրաւիրեց նորածիններէն մին-

չեւ պատանեկութեան տարիքի երեխաները 
խորան՝ որպէս ընծայում եկեղեցւոյ, յօրինակ 
Քրիստոսի: Ապա թափօրը դուրս ուղղուեցաւ 
եւ եկեղեցւոյ շրջափակին մէջ, նոր ամուսնա-

ցեալ եւ նշանուած զոյգերու հետ միասին, 
Քահանայ հայրը վառեց աւանդական խա-

րոյկը: Ան հակիրճ բացատրեց խարոյկին 
վրայէն ցատկելու իմաստը, որ կը նշանակէր 
թէ մեր պաշտամունքը կրակը չէր, որովհետեւ կեանքի կրակը Քրիստոս էր, մեր պաշտամունքի 
առարկան կրակի արարիչն էր՝ Աստուած: «Խարոյկին վրայէն ցատկելով մենք կրակը ոտնակոխ կ'ընենք 
եւ զայն արարողը կը փառաբանենք» եզրակացուց Տէր Միւռոն: Ապա նշանուած եւ նոր ամուսնացեալ 
զոյգերը հերթով ցատկեցին խարոյկին վրայէն: Տիկնանց յանձնախումբը պատրաստած էր յատուկ մոմեր, 
որոնք վառելով հաւատացեալները Քրիստոսի լոյսը իրենց հետ տարին իրենց տուները:       
 

Գշ., 15 Փետրուար – Սրբազան հայրը նախագահեց Կալուածոց Յանյնախումբի հերթական ժողովին: 
Երկար տարիներու Կալուածոցի, Թեմականի եւ Ս. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի 
անդամ Պրն Կարապետ Ալաճաճեան, առողջական պատճառներով, հրաժարեցաւ իր պաշտօնէն որպէս 
խորհրդական անդամ Կալուածոց Յանձնախումբի: Սրբազան հայրը, յանուն թեմական կազմին, իր 
շնորհակալութիւնը յայտնեց Պրն Ալաճաճեանին իր երկարամեայ ծառայութեան համար եւ 
առողջութեան մաղթանքով տուաւ նաեւ իր օրհնութիւնը: Պարոն Ալաճաճեանը մեծ քաջալերանք ցոյց 
տուած է Փարոսին իր հիմնումէն մինչեւ օրս: Խխմբագրութիւնս իր շնորհակալութիւնը կը յայտնէ եւ Պրն 
Ալաճաճեանին կը մաղթէ առողջ ու արեւշատ օրեր: 
  

Դշ., 16 Փետրուար – Ընդառաջելով 
Համազգային Արշակ եւ Սօֆի Գօլստըն 
Ճեմարանի տնօրէնութեան հրաւէրին, 
Սրբազան Հայրը Գօլստըն Ճեմարանի 
շրջափակին մէջ հանդիսապետեց Ճե-

մարանի բարերարներուն հոգւոյն 
կատարուող աւանդական հոգեհանգս-

տեան պաշտօնին: Հրաւիրեալներուն 
մաս կը կազմէին Արժանապատիւ Տէր 
Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան եւ 
Տէր Միւռոն Քահանայ Աւետիսեան 
ինչպէս նաեւ Թեմական Խորհուրդի 
ատենապետ Պրն Սարգիս Տէր Պետ-

րոսեան: Այլ հրաւիրեալներ՝ Վերա-

պատուելի Գրիգոր Եումուշաքեան, ՀՅԴ Դրօ Կեդր. Կոմիտէի, Համազգայինի, ՀՕՄի, ՀՄԸՄի, 
Երիտասարդաց Միութեան ներկայացուցիչներ, Ճեմարանի բարերարներ: Հոգեհանգստեան 
արարողութիւնը կատարեցին Քահանայ հայրերը, որմէ ետք բոլոր մասնակիցները հրաւիրուեցան 
Նալպանտեան   սրահ,   ուր  տեղի  պիտի   ունենար   Ճեմարանի   վերամուտի   պաշտօնական   բացման  
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հանդիսութիւնը եւ աշակերտական պետերու եւ 
աշակերտական խորհուրդին նշանակներու օրհ-

նութիւնն ու տուուչութիւնը: 
Աւստրալիոյ եւ Հայաստանի քայլերգներու 
յոտնկայս ունկնդրութենէն ետք, 2021 տարուան 
պետեր Նանար Մարաշլեան եւ Լարա Մկրտիչ-

եան բացուած յայտարարեցին հանդիսութիւնը: 
Անոնք նոր խորհուրդին ու պետերուն պատգա-

մեցին աշխատիլ որպէս խումբ, նպատակա-

ուղղուած եւ ծառայել առանց վարանելու: Անոնց 
խորհուրդն էր իրենց կրտսեր ընկերներուն ունե-

նալ որպէս նշանաբան՝ «Կամենալը Կարենալ Է»: 
Անոնք խրատեցին Ճեմարանի աշակերտական 
նոր ղեկավարութիւնը, որ առաջնահերթութիւն 
տայ Մայրենի լեզուի պահպանման եւ Հայ 
համայնքին ծառայութեան եւ ոչինչ խնայէ հայա-

պահպանման ի նպաստ տարուած աշխատանք-

ներուն: 
Հանդիսութեան ընթացքին գեղեցիկ առոգանու-

թեամբ ասմունքեցին Լիւսի Հայրապետեան, 
Համօ Սահեանի «Մեր Լեզուն»  եւ Թիանա Մա-

նուշեան՝ «Հայրենի Երկիր» բանաստեղծութիւն-

ները: 
Ճեմարանի Տնօրէն Պրն Էտի Տէմիրճեան իր 
խօսքը ուղղելով աշակերտական նոր ղեկա-

վարութեան ըսաւ որ այս տարին ինքնագիտակ-

ցութեան եւ նոր մարտահրաւէրներու տարի է եւ 
յանուն տնօրինութեան եւ ուսուցչական կազմին 
պատրաստակամութիւն յայտնեց սատար հան-

դիսանալու անոնց բոլոր մարզերու մէջ, որպէս-

զի անոնք իրենց պարտականութիւնը լաւագոյնս 
կարենան կատարել: Պրն Տէմիրճեան իր շնոր-

հակալութիւնը յայտնեց անցեալի եւ այժմու 
բարերարներուն հայապահպանման ի նպաստ 
իրենց գիտակից զօրակցութեան եւ առատա-

ձեռնութեան համար եւ հակիրճ տեղեկութիւն 
տուաւ 2021-ին HSC-ի քննութեանց Ճեմարանի 
բերած յաջողութեանց մասին: 
Հալէպի Ազգային Քարէն Եփփէ Ճեմարանի 
Աւստրալիոյ Շրջանաւարտից Միութեան կողմէ 
Պրն Վիգէն Գալլօղլեան տնօրէնին յանձնեց 1000 
Տոլարի չէք մը, որ 2016 թուականէն ի վեր տեղի 
կ'ունենայ ամենամեայ դրութեամբ: 
Սէրլի Պէօճիւքեան եւ Գրիգոր Նալպանտեան, 
հայերէն եւ Անգլերէն լեզուներով Աստուածա-

շունչէն կատարեցին ընթերցումներ, որմէ ետք 

տեղի ունեցաւ Ճեմարանի հիմնադիր անդամ-

ներու եւ բարերարներու պարգեւատուոթեան 
արարողութիւն: Համազգայինի Կեդրոնական 
վարչութեան կողմէ Աւստրալիոյ Համազգայինի 
Շրջանային Վարչութեան ատենապետ Պրն 
Հերոս Գրիգորեան Կեդր. վարչութեան շքանշան-

ներով զարդարեց Տոքթ. Փօլ Սարեանի եւ Պրն 
Վազգէն Փայլակեանի կուրծքերը: Յուզիչ երեւոյթ 

էր երբ երկու պարգեւատրեալներուն ճեմարան 
յաճախող թոռները բեմ հրաւիրուեցան իրենց 
մեծ հայրերուն յանձնելու Պէյրութէն ուղար-

կուած շնորհաւորագրերը: Պրն Գրիգորեան 
բարձր գնահատեց պարգեւատրուող զոյգին մօտ 
40 տարի առաջ ունեցած տեսլականը 
ամէնօրեայ երկրորդական վարժարան հիմնելու: 
Յիշեցնենք որ Գօլստըն Ճեմարանը արդէն կը 
թեւակոխէ իր 36րդ տարին: Շրջանային 
վարչական Տիկին Ալիս Մանուկեան կարդաց 
յոբելեարներուն կենսագրականները: 
Խօսք առնելով, Պրն Փայլակեան ըսաւ որ շնոր-

հիւ իրերայաջորդ խնամակալ մարմիններու, 
տնօրէններու, ուսուցիչներու, ծնողներու եւ 
աշակերտներու իրենց տեսլականը իրականու-

թիւն դարձաւ: Ճեմարանը հիմ եղաւ Հայ 
ընտանիքներու կազմութեան, Հայ ղեկավա-

րութեանց եւ Հայկական պահանջատիրութեան 
գործիչներու դարբնումին: Իր կարգին, Տոքթ 
Սարեան ըսաւ որ այս շքանշանը կ'ընդունի 
յանուն անցեալի բոլոր ռահվիրաներուն եւ 
բարերարներուն եւ իր ուրախութիւնն ու 
երախտագիտութիւնը յայտնեց եզրակացնելով. 
«բոլորին համագործակցութեամբ, մեր բոլոր 
ցանած հունտերը այսօր դարձած են ծառեր»:  
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Պրն Տէմիրճեանի ընկերակցութեամբ Սրբազան Հայրը բեմ բարձրացաւ եւ կատարեց օրհնութիւնը 
պետերուն եւ աշակերտական խորհուրդի անդամներու նշանակներուն: Աշակերտները մէկ առ մէկ բեմ 
բարձրացան եւ Սրբազան հօր ձեռքէն ստացան իրենց օրհնուած նշանակները: Ապա, եկաւ այն յուզիչ 
պահը երբ խորհուրդի անդամ աշակերտները դարձան դէպի իրենց աշակերտ ընկեր-ընկերուհիները եւ 
երդուեցան Քրիստոսի առաջ որ հաւատարիմ պիտի մնան իրենց պաշտօնին եւ անսակարկ պիտի 
ծառայեն իրենց ընկերներուն եւ վարժարանին: Ընտրուած նոր պետերուն անունները յայտարարուեցան՝ 
Օրդ. Գառնի Պօղոսեան եւ Պրն Յակոբ Լեւոնեան, որոնք այդ ժամէն ստանձնեցին հանդիսավարութեան 
պաշտօնը: 
Իրենց խօսքերուն մէջ, նոր պետերը խոստացան ըլլալ օրինակելի, ըլլալ  ձայնը աշակերտութեան եւ 
բարձր պահել դպրոցին անունը: Անոնք խոստացան անմնացորդ ծառայել Հայ համայնքին: 
Բեմ հրաւիրուեցաւ Սրբազան Հայրը: Ան իր սրտի խօսքը սկսաւ « Փառք Աստուծոյ որ վերջապէս 
ունեցանք առիթը Հայ շունչը զգալու այս սիրելի յարկէն ներս»: Խօսքը ուղղելով նորընտրեալ 
աշակերտական խորհուրդին, Սրբազանը ըսաւ. «Կեանքը լեցուն է անակնկալներով որոնց պէտք է միշտ 

պատրաստ ըլլալ եւ նոր ձեւեր գտնել 
զայն շարունակելու: Եւ այս Ճեմա-

րանը ուսման կողքին ձեզի նաեւ այդ 
կը սորվեցնէ»: Շարունակելով՝ «Քիչ 
առաջ հոգեհանգիստ կատարեցինք 
բարերարներուն: Սակայն անոնք չեն 
մեռած, անոնք կ'ապրին, որովհետեւ, 
ինչպէս արտայայտուեցան այսօր-

ուան երկու յոբելեարները, անոնց 

տեսլականը, շնորհիւ նուիրեալ-
ներու, իրականութիւն դարձաւ: Այս-

օրուան պայմաններուն մէջ գործող-

ները իրե՛նց տեսիլքը ունին եւ աւելի 
մեծ երազներ, որոնք պիտի իրակա-

նացնեն մեր այսօրուան աշակերտները՝ վաղուան ղեկավարները: Կը շնորհաւորեմ բոլորդ, մենք բոլորս 
հաւատք ունինք Հայ դպրոցի առաքելութեան: Հայու հաւատքով եւ միասնական աշխատանքով կրնանք 
յաղթահարել մեր առջեւ ցցուող բոլոր դժուարութիւնները եւ կերտել վաղուան պայծառ ապագան», 
եզրակացուց Սրբազան հայրը: 
Յաւարտ հանդիսութեան տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն: 
 

Դշ 16 Փետրուար – Սրբազան Հայրը Առաջնորդարանին մէջ ընդունեց Տէր եւ Տիկին Լէն եւ Արմինէ 

Ուիքսը, որոնք, Պրիսպընը թողելով կը մեկնին Հայաստան վերջնականօրէն հաստատուելու այնտեղ, 
յաջողցնելու համար երկու կարեւոր ծրագիրներ, զորս սկսած են գործնականացնել արդէն մի քանի 
տարիէ ի վեր: Փարոսի մէջ անդրադարձած ենք այս ծրագիրներուն մի քանի անգամ, անոնք են՝ 
«Որդեգրիր Գիւղ Մը»   եւ Բացօթեայ Մշակութային Թանգարան մը Արենիի շրջանին մէջ:   Փետրուար 19- 

      ին, Ֆրէնչս Ֆօրէսթի Արարատ Կեդրոնին մէջ կազմակերպուեցաւ դրամահաւաք, ոչ 
միայն դէմ առ դէմ այլ նաեւ առցանց:  

Սրբազան Հայրը իր օրհնութիւնը տուաւ Ուիքս ամոլին: Իր պատգամին մէջ 
Սրբազանը շնորհաւորեց Ուիքս ընտանիքը որ այս օրերուն կը մեկնին նեցուկ 
հանդիսանալու Հայաստանին եւ Արցախին, օրինակ հանդիսանալով բոլորիս: 
Սրբազանը ըսաւ որ Աւստրալիոյ Հայ համայնքին հետ կապը յարատեւ ըլլայ եւ 

վստահեցուց որ համայնքը պիտի քաջալերէ եւ նեցուկ կանգնի անոնց հոյակապ 
ծրագիրներուն: 
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Եշ., 17 Փետրուար – Սրբազան հօր 70 
ամեակի շնորհաւաորանքի համար Առաջ-

նորդարան այցելեցին Սուրբ Յարութիւն 
Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի անդամ-

ները գլխաւորութեամբ Հոգեւոր հովիւ Արժ 
Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի: 
Յանուն ծխական խորհուրդին, ատենապետ 
Պրն Պետրոս Զօրլու կատարեց իր բարե-

մաղթանքները, վեր առնելով Սրբազան հօր 
օրհնաբեր աշխատանքին դրական ար-

դիւնքները, եկեղեցական թէ համայնքային 
մակարդակներով: Իրենց սրտի խօսքերը 
ըսին նաեւ վարչական անդամները: Քննար-

կուեցան եկեղեցական եւ ծխական հարցեր, 
մանաւանդ՝ Պսկաաձեւ ժահրի սահմանափակումներու հեշտացման հետ առնչուած: 
 

Ուրբ., 18 Փետրուար – Նոյն առիթով, Առաջնորդարան այցե-

լեցին Առաջնորդարանի Տիկնանց Յանձնախումբի անդա-

մուհիները: Սիրալիր մթնոլորտի մէջ, ընթրիքի սեղանին 
շուրջ, յանուն Յանձնախումբին, ատենապետուհի Երէցկին 
Սօնա Բաթանեան արտասանեց սրտի խօսք, շնորհաւորեց 
եւ կատարեց անկեղծ բարեմաղթանք արեւշատութեան եւ 
առողջ կեանքի: Իր կարգին, Սրբազան Հայրը իր երախ-

տագիտութիւնը յայտնեց Տիկնանց Յանձնախումբի բոլոր 
անդամներուն, անցեալի թէ ներկայի, որոնք իրենց ճաշա-

կաւոր եւ որակաւոր հիւրասիրութեամբ բարձր մակար-

դակի ձեռնարկներ կազմակերպեցին Առաջնորդարանին 
մէջ, հպարտութիւն պատճառելով իրեն եւ Թեմական 
Խորհուրդին: «Դուք Առաջնորդարան կը մտնէք ձեր տան 
պէս, աշխուժ, ծառայելու բարձր գիտակցութեամբ, նուի-

րումով» եզրակացուց Սրբազանը: Աւելի քան երկու ժամ 
տեւած մտերմիկ այս հանդիպումը աւարտեցաւ Սրբազան 
Հօր 70 ամեակի կարկանդակի հատումով: Աւարտին՝ 
Սրբազան հայրը Էջմիածնի կրծքանշանակներով պատուեց 
տիկինները, որոնք վերահաստատեցին Առաջնորդարանին 
իրենց զօրակցութիւնը, գիտակից՝ Առաջնորդարանի առա-

քելութեան:     
 

Կիր., 20 Փետրուար – Շաբաթ 19 Փետրուարը տօնն էր Սուրբ Սահակ Պարթեւ Հայրապետին: Հայկազուն 
Սրբազան այսպիսի առիթներ չի փախցներ ժողովուրդը լուսաւորելու, դաստիարակելու կարեւոր 
սուրբերու, անձնաւորութիւններու կամ իրադարձութիւններու մասին: Արդ, Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ  
մէջ, ուր պատարագիչն էր Արժ. Տէր Պարթեւ Աւագ Քահանայ Գարագաշեան, քարոզեց Սրբազան Հայրը 
բնաբան ունենալով՝ «Ով որ ծարաւ է, թող գայ ինծի իր ծարաւը յագեցնելու համար»: Տառացիօրէն 
գործադրուած մեր հոգեւոր հայրերուն կողմէ, անոնք մօտեցած են Տիրոջ՝ հոգեկան յագեցում գտնելու 
նպատակով: Ասոնցմէ մին է, իր հսկայ գործերուն եւ իր ազգին ու Աստուծոյն համակ նուիրուածութեան 
համար սրբութեան արժանացած Սուրբ Սահակ Պարթեւ հայրապետը: «Սահակ հայրապետ ունեցաւ 
հոգեկան  թռիչք  տառապանքի  պայմաններուն  մէջ,  սակայն  դիմացաւ  զօրանալով  Քրիստոսով»  ըսաւ  
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Սրբազանը: Սուրբ Սահակ վերջին կաթողիկոսը 
եղաւ Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի տոհմէն, իշ-

խելով 50 տարի: Ան տեսաւ Հայաստանի փառքի 
օրերը եւ անոր տկարացումը, տեսաւ նախա-

րարներու անմիաբանութիւնը եւ պառակտումը: 
Վռամշապուհ արքային զաւակը չեղաւ արժանի 
ժառանգողը գահին, ան խելամիտ չէր, ոչ ալ 
փորձառու: Այնքան տկար էր որ նախարար-

ները որոշեցին երթալ Պարսկաստան եւ Պարսից 
արքային թագաւորութիւնը խնդրել Հայաստանի 
վրայ: Սակայն ուրիշ կարծիքի էր Կաթողիկոսը: 
Այն ատեն էր որ ըսաւ իր նշանաւոր խօսքը որ 
մինչեւ օրս ի զօրու խրատ է բոլորիս՝ «ՄԵՐ 
ՀԻՒԱՆԴ ԳԱՌՆՈՒԿԸ ՆԱԽԸՆՏՐԵԼԻ Է ՔԱՆ 
ՕՏԱՐԻՆ ԱՌՈՂՋ ԳԱՅԼԸ»: Նախարարները 
չհասկցան պատգամը եւ Հայաստանը անգամ մը 
եւս ինկաւ պարսկական ուղիղ լուծին տակ: Սահակ Պարթեւ, որ սատար հանդիսացողն էր Մեսրոպ 
Մաշտոցի, գործակիցը՝ Վռամշապուհ արքային, գահընկեց եղաւ Պարսիկ իշխանութեան կողմէ եւ 
փոխարինուեցաւ Քորեպիսկոպոսով մը, որպէս տեղապահ եւ դրուեցաւ տեսակ մը տնային կալանքի 
տակ՝ աքսորի մէջ: Սակայն ժողովուրդը զի՛նք համարեց իր կաթողիկոսը: «Սահակ Պարթեւ հոգեւոր 
արժէքներով եւ գրականութեամբ զինեց Հայ ժողովուրդը, շարունակական աշխատանքով հոգեւոր գիր ու 
գրականութիւն եւ հոգեմտաւոր միջնաբերդ ստեղծեց եւ սրբացաւ, ան իր ծարաւը յագեցնելու համար 
խմեց Քրիստոսի անմահական ջուրէն: Մենք ալ, տարբեր սերունդներ, ունինք եւ պիտի ունենանք մեր 
դժուարութիւնները, հետեւաբար պիտի գիտնանք նայիլ Քրիստոսի ու խմել Անոր անմահական ջուրը, 
յօգուտ յաղթակա՛ն ապագայի» իր խօսքը եզրափակեց Սրբազան հայրը:  
 

Գշ., 22 Փետրուար – Սրբազան հայրը նախագահեց Թեմական Խորհուրդի առցանց արտահերթ ժողովին, 
որուն օրակարգը կը վերաբերէր գերեզմանատուներու հայկական բաժիններու մէջ վերադասաւորում-

ներու:  
 

Դշ., 23 Փետրուար – Սրբազան հայրը նախագահեց Լսարա-

նական աւանդական ձեռնարկին: «Լսարանական առցանց 
երեկոները» տեղի կ'ունենան ամսուան վերջին Չորեքշաբթին: 
Նոր Տարուան, Սուրբ Ծննդեան եւ Աւստրալիոյ մէջ ընդհան-

րապէս արձակուրդի եղանակին` Դեկտեմբեր 2021-ին եւ 
Յունուար 2022-ին լսարանական հանդիպումներ տեղի չունե-

ցան: 2022-ի առաջին ձեռնարկին դասախօսն էր Հայկազուն 
Սրբազան Հօր Էջմիածնի մէջ աշակերտած, երաժիշտ, երգե-

հոնահար եւ խմբավար Նիւ Եորք բնակող, ԱՄՆ Արեւելեան 
թեմի միաբան՝ Հոգեշնորհ Տէր Մամիկոն Վարդապետ Քիլէճ-

եան: Հանդիսավար՝ Բարեշնորհ Պօղոս Սարկաւագ Քէլէշեան: 
Նիւթ՝ «Հայ Հոգեւոր Երաժշտութիւնը»: Ակնդիրներու եւ ունկն-

դիրներու մեծամասնութիւնը Սիտնիաբնակ Հայեր էին, 
սակայն առցանց միացած էին Պէյրութէն, Երեւանէն, 

Պարսկաստանէն, Քուէյթէն, Տուպայէն, Նոր Զելանտայէն, Թորոնթոյէն, Նիւ Եորքէն եւ Լոս Անճելըսէն 
հաւատացեալներ եւ հոգեւոր հայրեր: Սակաւ թիւով, Հայ հոգեւոր երաժշտութեան հանդէպ յարգանք 
ցուցաբերող ոչ Հայեր ալ միացան Նոր Զելանտայէն: 
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Հանդիսավար Պօղոս Քէլէշեան կարդաց Հայր 
Սուրբին կենսագրութիւնը որմէ ետք Հոգեշնորհ 
Հայր Սուրբը նախ իր շնորհակալութեան եւ 
երախտագիտութեան զգացումները փոխանցեց 
իր ուսուցչին՝ Հայկազուն Սրբազան հօր, որուն 
երկար տարիներէ ի վեր չէր հանդիպած: 
Երկլեզու դասախօսութիւնը սկսաւ Եկմալեան եւ 
Կոմիտասեան Պատարագներու մասին բացա-

տրութիւններով: Բաղդատութիւն մը ընելով այլ 
եկեղեցիներու մէջ տեղի ունեցող ամէն Կիրակի 
փոփոխութիւն կրող պատարագներու հետ, Հայր 
Սուրբը ըսաւ որ մեր Պատարագներուն նոյն 
երգեցողութիւնը կը կրկնուի, եւ որ հաւատաց-

եալները բնաւ ձանձրոյթ չեն զգար «որովհետեւ, 
այս Պատարագները Աստուծոյ կողմէ ներշն-

չուած են ինչպէս մեսրոպեան այբուբենը: Երբ 
Պատարագ կ'ունկնդրենք՝ այլ բան չենք ուզեր 
լսել, ան մեր հոգիներուն խորքն է որ կը 
թափանցէ» բացատրեց Հայր Սուրբը:   Ոչ Կոմի-

տաս, որ Եկմալեանի աշակերտն էր, ոչ Մակար 
Եկմալեան երգեհոնահար չէին, անոնք դաշնա-

մուրին ծանօթ էին եւ դաշնամուրի համար գրած 
են իրենց ստեղծագործութիւնները: Մինչդեռ 
Հայր Սուրբը կ'աշխատի քառաձայն եւ եռաձայն 
երկու պատարագները գրել երգեհոնի համար, 
որոնց վրայ տարիներէ ի վեր կ'աշխատի եւ կը 
յուսայ յառաջիկային զայն ամբողջացնել: Այս 
եղանակները, որոնք հիմնուած են մեր 
հայկական 8 ձայներուն վրայ (բձ, դկ, գկ եւայլն) 
հանճարեղ անձերու կողմէ համադրուած են եւ 
հասած են մեզի: 
Հայր Սուրբը բացատրեց նաեւ թէ մեր հոգեւոր 
երաժշտութիւնը շաղախուած է մեր ազգային 
երաժշտութեան հետ եւ հոն է անոր ակունքը: 
Այսպէս, ան ունկնդիրներուն լսել տուաւ Ճիւան 
Գասպարեանի տուտուկով մեկնաբանուած «Տլէ 
Եաման»ը եւ երգեհոնի վրայ դիւթիչ հանդար-

տութեամբ ինք նուագեց «Տէր Ողորմեա»ն: 
Բաղդատելով երկուքը ի յայտ բերաւ որ երկուքը 
նոյն «մօտը» ունէին: Հայր Սուրբը նաեւ տուաւ 
բազում այլ օրինակներ, ուր բացայայտօրէն կը 
տեսնուի թէ եկեղեցական երաժշտութիւնը որ-

քան մեր աշխարհիկ մշակոյթին արտացոլա-

ցումն է: Երաժշտասէրներուն համար որքան 
հետաքրքրական իրականութիւններ պարզուե-

ցան Հայր Սուրբին դասախօսութեամբ, որոնցմէ 
մին էր Ռուսական ազդեցութիւնը Եկմալեանի 
Պատարգին մի քանի շարականներուն եղանակ-

ներուն վրայ: Պատճա՞ռ: Եկմալեան եղած էր 
աշակերտը յայտնի երաժիշտ Րիմսքի Քորսա-

քոֆին եւ կրած անոր ազդեցութիւնը: Այլ 
օրինակ, որուն համար Եկմալեանի աշակերտը՝ 
Կոմիտաս քննադատած է իր ուսուցիչը, որն է 
Տէրունական աղօթքի մէջ բառերու վրայի 
շեշտաւորումը: Եկմալեանի «Հայր մերը» երբ 
կ'երգենք, «մեր»ը կ'երկարենք, «մեր» բառին վրայ 
է շեշտը, մինչ Կոմիտասեանի պարագային 
«Հայր» բառն է շեշտուած: Եւ իրօք, թէեւ մենք 
ատոր չենք անդրադառնար, սակայն տրամա-

բանօրէն «Հայր» բառն է կարեւոր բառը եւ ոչ 
«մեր»ը: Հայր Մամիկոն իր տպաւորիչ ձայնով 
երգեց երկու «Հայր Մեր» ները եւ արդէն 
բացատրութիւնը հասկնալի դարձաւ բոլորին: 
Այսպիսի ուսանելի բաւական մանրամասնու-

թիւններ կը պարունակէր դասախօսութիւնը: 
Հայր Սուրբը նաեւ ուզեց որ զինք ունկնդրողները 
մտիկ ընեն ամերիկահայ երաժիշտ Ալան 
Յովհաննէսի (1911-2020) Հայկական Րափսոտի-

ներէն մին, ուր դարձեալ «մօտը» նոյնն էր ինչ որ 
կարգ մը եկեղեցական շարականներ: Դարձեալ 
պիտի հարցնենք ի՞նչ է պատճառը. Ալան 
Յովհաննէս 10 տարի որպէս երգեհոնահար 
ծառայած է Պոսթոնի մէջ Հայ Առաքելական 
եկեղեցւոյ...: 
Հայր Սուրբին պատգամն էր օտարին ցոյց տալէ 
աւելի մե՛նք պէտք է սորվինք մեր երաժշտու-

թիւնը եւ անդրադառնանք անոր հարստութեան: 
Պօղոս սարկաւագ, արհեստավարժ հանդիսա-

վար, Հայերէնով եւ անգլերէնով կատարեց 
տեղին միջամտութիւններ եւ տուաւ յաւելեալ 
բացատրութիւններ: Ան առիթ տուաւ մասնակ-

ցողներուն ուղղելու իրենց հարցումները, որոնց 
Հայր Սուրբը տուաւ սպառիչ պատասխաններ: 
Աւարտին՝ իրենց գոհունակութիւնը յայտնեցին 
Փրոֆ Արամ Մինասեան, Դոկտ Հրայր 
Ճէպէճեան, Տէր Աւետիս Քհնյ Համբարձումեան:  
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Սրբազան հայրը իր փակման խօսքին մէջ անդրադարձաւ իր աշակերտին փրոֆէսիոնալիզմին եւ անոր 
հարուստ պաշարին, որմէ մեզի այսօր փոքր բաժին հանած էր սակայն «ասով չենք գոհանար» ըսաւ 
Սրբազանը: Ան առաջարկեց Հայր Սուրբին որ կարգ մը եկեղեցական եզրոյթներ բացատրէ 
ունկնդիրներուն, աւելի մատչելի դարձնելու համար դասախօսութիւնը: Սրբազանը բարձր գնահատեց 
Հայր Սուրբին յամառ աշխատանքը երաժշտական մարզին մէջ՝ հակառակ դիմագրաւած բազում 
դժուարութիւններուն եւ խոչնդոտներուն: «Հակառակ այն իրողութեան որ հոգեւոր երաժշտութիւնը իմ 
բնագաւառս եղած է, սակայն այս դասախօսութենէն շատ բան սորվեցանք բոլորս եւ անձամբ՝ ես» 
եզրակացուց Սրբազանը: Սրբազան հօր շնորհակալական խօսքերն ու քաջալերանքը հրճուանքով 
լեցուցին Հայր Սուրբին հոգին:  
Հայր Սուրբը ունկնդիրներուն ի սպաս դրաւ, իրենց նօթաներով, Կոմիտասի Հայր Մերը, Գարուն ա, 
Այսօր ուրբաթ է, Հայր Առաքող եւ Տաղ Ոտնլուայի, զորս Առաջնորդարանը իմէյլով յղեց բոլոր 
մասնակիցներուն: 
Հայր Սուրբը իր դասախօսութեան երկրորդ մասը պիտի տայ առցանց՝ Մարտ 30-ին: 

Սրբազան Հօր «Պահպանիչ»ով վերջ գտաւ համարեա երկու ժամ տեւած այս անզուգական երեկոն:  
 

Եշ., 24 Փետրուար – Փառք Աստու-

ծոյ որ այս տարի եւս կարելի եղաւ 
Սուրբ Վարդանանց Հերոսներու 
յիշատակին մատուցել Եպիսկո-

պոսական Պատարագ, մասնակ-

ցութեամբ Սիտնիի հայկական եր-

կու ամէնօրեայ վարժարաներու՝ 
Համազգայինի Գօլստըն Ճեմա-

րանի եւ ՀԲԸՄ Ալեքսանտր Վար-

ժարանի 200-ի շուրջ աշակերտու-

թեամբ եւ ուսուցչական կազմին: 

Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ 
Պատարագիչ Առաջնորդ Սրբազան 
հօր՝ Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն 
Արք Նաճարեանին սպասարկեցին 
Արժանապատիւ հոգեւոր հայրեր՝ 
Տէր Նորայր Աւագ Քահանայ 
Բաթանեան, Տէր Պարթեւ Աւագ Քահանայ Գարագաշեան, Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան եւ 
Բարեշնորհ Սարկաւագներ՝ Վարդան Էլմասեան եւ Պօղոս Քէլէշեան: Ճաշու գիրքը կարդացին 
Հայերէնով՝ Ալեքսանտր Վարժարանի տնօրէն Պրն Մանուկ Տէմիրճեան իսկ անգլերէնով՝ Գօլստըն 
Ճեմարանի տնօրէն Պրն Էտի Տէմիրճեան:  Տեղի ունեցաւ Հայրապետական Մաղթանք: Յուզիչ երեւոյթ էր 
տեսնել եւ ունկնդրել աշակերտութեան մասնակցութիւնը Պատարագին «Հայր Մեր»ով, յոյսը ներշնչելով 
որ Աւստրալահայ եկեղեցին իր ապագայ պահապանները իր գրկին մէջ արդէն ունի: 
Սրբազան հայրը իր քարոզին որպէս բնաբան ունէր պատմահայր Մովսէս Խորենացիի «Թէպէտ փոքր 
ածու ենք եւ թիւով շատ սահմանափակ ու զօրութեամբ թոյլ եւ շատ անգամ օտար թագաւորութիւններու 
կողմէ նուաճուած, բայց եւ այնպէս աշխարհի մէջ գրելու եւ յիշատակելու արժանի շատ 
սխրագործութիւններ ենք կատարած»:  Այս ցուցանիշով Խորենացին գրեց իր պատմութիւնը Ադամ 
Եւայէն սկսեալ մինչեւ 428 թուական՝ Արշակունեաց անկումը: Սրբազանը անդրադարձաւ այն 
իրողութեան որ 1500 տարիէ ի վեր կը տօնենք յիշատակը Վարդանանց: Բնական է որ պատճառ ունինք: 
Կը տօնենք, որովհետեւ Աւարայրի ճակատամարտը ՀԱՅ ՀՈԳԻԻՆ յաղթանակն էր: «Երբ Պարսից արքայ 
Յազկերտ նամակ գրեց Հայ ղեկավարութեան ընդունելու Մազդէական կրօնքը, արդէն ուշացած էր, 
որովհետեւ  Հայ հասարակ մարդն  իսկ Քրիստոնէութիւնը  իր սրտին մէջ  ընդունած էր  շնորհիւ Գիրերու  
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Գիւտին եւ իւրաքանչիւր Հայու երդիքին վրայ կը ծածանէր ապստամբութեան դրօշ, հետեւաբար 
Պարսիկները տեղի պիտի տային ժողովրդային այս կեցուածքին առաջ: Նոյնը պատահեցաւ 
Սարտարապատի, Բաշ Ապարանի եւ Ղարաքիլիսէի ճակատամարտերուն պարագային, երբ, յանուն 
հայրենիքին, իւրաքանչիւր Հայ նահատակութեան պատրաստակամութիւն յայտնած էր, Կաթողիկոսէն 
մինչեւ ղեկավարութիւն եւ պարզ շինական»: Իր պատգամը տալով աշակերտութեան Սրբազանը ըսաւ .« 
Այսօր պատմութիւնը կը կրկնուի: Դուք այսօր պիտի գիտակցիք թէ ինչ կը նշանակէ Հայ ըլլալ եւ Հայ 
մնալ: Այդ չի պատահիր Հայ անուն կրելով միայն այլ ՀԱՅ ԶԳԱԼՈՎ ԵՒ ԱՊՐԵԼՈՎ: Մեր բոլորին 
պայքարը մեր տուներուն, դպրոցներուն, միջավայրին մէջ կը տարուի ամէն օր: Այս 
ճակատամարտերուն մէջ յաղթական դուրս պիտի գաք դուք: Այսօր եկած էք հաղորդուելու, ինչպէս 
Վարդանանք հաղորդուեցան պատերազմի դաշտ չգացած: Դուք ալ իրենց նման բոլոր 
դժուարութիւններուն պիտի դիմանաք: Ամէն մէկ սերունդ իր կռիւը ունի, դիւանագիտութեան, մշակոյթի 
եւ ուսման բնագաւառներուն մէջ: Մեր իրաւունքներուն տիրանալու համար Հայ դպրոցը մեծ գործ կը 
կատարէ: Ափսոս որ քաղքենի եւ կենցաղային պատճառներով շատ Հայեր իրենց զաւակները Հայկական 
վարժարան չեն ուղարկեր: Հայ դպրոց յաճախելով դուք արժանի զաւակներն ու փոխանորդները պիտի 
ըլլաք Վարդաններու եւ Սարտարապատի ու Արցախի մեր հերոսներուն»: 
 

Սրբազան հօր ոգեշունչ եւ խրախուսող քարոզէն 
ետք աշակերտութիւնը կատարեց խոստովանանք 
եւ հաղորդուեցաւ: Տնօրէն Մանոււկ Տէմիրճեան 
ծնկաչոք կարդաց «Խոստովանանք»ը:    
Յաւարտ Սուրբ Պատարագին, աշակերտութիւնն 
ու ուսուցչական կազմը ճաշի հիւրերը եղան Ս. 
Յարութիւն եկեղեցւոյ Տիկնանց Յանձնախումբին: 
Այս շնորհակալ աշխատանքը վերջին 7 տարի-

ներուն սիրայօժար կը կատարեն Յանձնախումբի 
ազնուափայլ տիկնայք եւ օգնականներ, ցուցա-

բերելով իրենց գուրգուրանքը մեր մեծցող Հայ 
սերունդին: 
 

Ճաշէն ետք աշակերտութիւնը վերադարձաւ եկեղեցի, ուր իրագործուեցաւ ոգեւորող եւ յուզիչ 
գեղարուեստական յայտագիր մը՝ երգեր, ասմունք անհատական թէ խմբային, ինչպէս նաեւ խմբերգներ, 
համադրուած Ալեքսանտր վարժարանի Հայերէնի ուսուցչուհի Տիկին Սեդա Քէօշքէրեանի եւ Գօլստըն 
Ճեմարանի Հայերէնի ուսուցչուհի Տիկին Արփի Դաւիթեանի կողմէ: Երկու վարժարաններու 
աշակերտները միասին երգեցին «Հզօր Հայաստան» երգը, ստեղծելով մեծ խանդավառութիւն: Ստորեւ կը 
ներկայացնենք յայտագիրը: 
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ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՏՕՆ 

ՍՈՒՐԲ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 

ՀԲԸՄ ԱԼԵՔՍԱՆՏՐ ՎԱՐԺԱՐԱՆ և ԳՕԼՍՏԸՆ ՃԵՄԱՐԱՆ 

24-2-2022 

 

 Բացման Խօսք Գրիգոր Նալպանտեան      ԺԱ Կարգ   ԳՃ 

 Արտ. «Քաջն Վարդան Մամիկոնեան, Լիօ Սթոպէ,   Ե.Կարգ    ԱՎ  
Սիրակ Գասսիս, Ալեքսանդր Խաչատուրեան 

 Ասմունք. «Իմաստն Աւարայրի»     Ժ/ԺԱ Կարգ   ԳՃ  

Ցոլեր Նազարեան, Վանի Կարապետ, Մարինա Պոսնոյեան,  
Ռոզի Մարտիրոսեան, Շահէն Վարժապետեան 

 Երգ  «Վարդանանց Տօն»     Աշակերտութիւն   ԱՎ 

 Արտ. «Եկեղեցին Հայկական»    ԺԱ Կարգ   ԳՃ                 

Սօսի Միքայելեան, Ճեսիքա Միսիսլեան,  
Վարդի Կարապետ, Ցոլեր Նազարեան 

 Արտ. «Արի Հայեր»      Դ. Կարգ   ԱՎ 

Սեվանա Բարսամեան, Ծիլա Միքայելեան 

 Արտ. «Ես Վարդանն Եմ» «Հայ Եմ Ես»   Մ/Պ    ԱՎ 

 Երգ «Կամաւորներ»   Պետ Աշակերտ- Յակոբ Լեւոնեան      ԳՃ 

 Արտ. «Վարդան Մամիկոնեան»    Բ. Կարգ   ԱՎ              

Սօֆիա Իւրիօլա, Էլենա Ճիպեան, Սարգիս Տէմիրճեան,  
Սգարլէթ Հիրլեան, Գոհար Համբարձումյան 

 Ասմունք «Արծիւ Հայաստանի» Արաբօ Եագուպեան    ԺԱ Կարգ    ԳՃ 

 Ասմունք «Աւարայրում»      Զ. Կարգ   ԱՎ 

Քլօի Իւրիօլա, Մարթին Անանյան, Ադէլին Գալստեան     

 Երգ «Քաջ Վարդան»      Աշակերտութիւն   ԱՎ 

 Արտ. «Քաջն Վարդան Մամիկոնեան»   Գ. կարգ   ԱՎ 

Լիա Պալքէճեան 

Արտ. «Հպարտ Եմ Ես» Դաւիթ Էքմէքճեան   Թ. կարգ   ԳՃ 

 Արտ. «Հայորդի Եմ» Ալեքս Գալստյան   Ա. Կարգ   ԱՎ 

 Երգ    «Հզօր Հայաստան»     Աշակերտութիւն   ԳՃ և ԱՎ 

 Փակման և Երախտագիտական Խօսք   Պետ  աշակերտուհի  

Ադէլին Գալստեան  ԱՎ 
 

Նախքան Սրբազան հօր օրհնութեան խօսքը, Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան, յանուն Ս. 
Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդին, գիրքերով պարգեւատրեց վարժարաններէն երեք աշա-

կերտներ՝ Սիրակ Գասսիս, Շողիկ Ճըլըզեան եւ Արէն Գրիգոր, իրենց բարութեան, օրինակելի վարքագ-

ծին, ցուցաբերած կարեկցութեան, իրենց մասնակցութեան համայնքային կեանքին, ծառայասիրութեան 
եւ ընկերասիրութեան համար:    
Իր օրհնութեան խօսքին մէջ Սրբազան Հայրը շնորհակալութիւն յայտնեց զոյգ վարժարաններու 
տնօրինութեանց, ուսուցչական կազմերուն եւ ծնողներուն ինչպէս նաեւ աշակերտութեան: Խօսքը ուղղե-

լով աշակերտութեան՝ «Ես հպարտ եմ ձեզմով, դուք ձեր ելոյթներով եւ խանդավառութեամբ փաստը 
տուիք որ դուք Վարդանանց քաջերուն տեսլականը իրագործողներ էք, թէ անոնց ոգին սերունդէ սերունդ 
ձեզի ալ հասած է, ձեր ուսուցիչները կարողացած են ձեր սրտերուն մէջ դնել ազատատենչութեան ոգին: 
Պայքարը մեծ է մեր բոլորին համար, դուք պիտի զգաք որ իւրաքանչիւրիդ մէջ կայ 1000 անձի ուժ, 
հետեւաբար ոչ մէկ բան ձեզ պիտի սարսափեցնէ» եզրակացուց Առաջնորդ հայրը: 
Սրբազան հօր Պահպանիչով վերջ գտաւ այս գեղեցիկ հանդիսութիւնը:   
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Ուրբ., 25 Փետրուար – Սուրբ Երրորդութիւն 
Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի նախաձեռ-

նութեամբ տեղի  ունեցաւ շրջանի հոգեւոր 
հովիւ Արժանապատիւ Տէր Միւռոն Քահա-

նայ Աւետիսեանի բարի գալուստի պաշ-

տօնական Քոքթէյլ-հանդիսութիւնը ի ներ-

կայութեան Սրբազան հօր՝ Բարձրաշնորհ 
Տէր Հայկազուն Արք. Նաճարեանի, Արժ Տէր 
Նորայր Աւագ Քահանայ Բաթանեանի, Արժ 
Տէր Պարթեւ Աւագ Քահանայ Գարագաշ-

եանի, Վերապատուելի Գրիգոր Եումուշաք-

եանի,  Թեմական, Ծխական, երեք կուսակ-

ցութիւններու, Արցախի, Հայկական միու-

թիւններու ներկայացուցիչներու  եւ Քամ-

պըրլանտի Քաղաքապետուհի Տիկին Լիզա 
Լէյքի, բարերարներու եւ նախկին ատենա-

պետներու: Կամքէ անկախ պատճառով կը բացակայէր Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան: 
Երիտասարդ հանդիսավարներ Հրանդ Պէօճիւքեան (հայերէն) եւ Մարիամ Մելքոնեանց (անգլերէն) 
հմուտ ձեւով կատարեցին իրենց պաշտօնը, թարմութիւն ներշնչելով հանդիսութեան: Իրենց բացման 
խօսքին մէջ անոնք շեշտեցին որ Հայ եկեղեցին «մեր հոգեւոր ծննդավայրն է եւ զայն մեր աչքին բիբին 
պէս պիտի պահենք, որպէսզի մեր առագաստանաւը հասցնէ խաղաղ նաւահանգիստ»: Անոնք նաեւ 
շնորհակալութիւն յայտնեցին Սրբազան հօր եւ քահանայ հայրերուն իրենց տարիներու ծառայութիւնը ի 
սպաս դնելուն յօգուտ Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ:  
Նախքան Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի փոխատենապետուհի Տիկին Լալա 
Կարապետեանի խօսքը, Պրն Յարութ Մինասեան Քի Պորտի վրայ նուագեց իր երաժշտական 
ստեղծագործութիւններէն մին: 
Տիկին Լալա Կարապետեան հայերէնով եւ Պրն Կարօ Արապեան անգլերէնով իրենց 
երախտագիտութիւնը յայտնեցին Սրբազան հօր, քահանայից դասին, Թեմական խորհուրդին եւ Սուրբ 
Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդին, որոնք, ի բացակայութեան հոգեւոր հովիւին, գիտակցելով 
կարիքներուն անհրաժեշտութեան, ամէն ձեւով սատար հանդիսացան Սուրբ Երրորդութիւն ծուխին 
մինչեւ Տէր Միւռոնի ժամանումը: Անոնք ներկայացուցին հակիրճ կենսագրութիւնը Տէր Միւռոնին եւ 
իրենց ուրախութիւնը յայտնեցին անոր նշանակումին առիթով: Հուսկ ապա, յանուն Ծխական 
Խորհուրդին, նոյն մարմնի անդամուհի Տիկին Արշօ Թահմիզեան յուշանուէրներ յանձնեց Սրբազան հօր 
եւ Քահանայ հայրերուն, որպէս երախտագիտութեան արտայայտութիւն իրենց զոհողութեան: 
Խօսք առին երեք կուսակցութիւններու ներկայացուցիչները: 
Յանուն ՍԴՀԿ Աւստրալիոյ Վարիչ Մարմնին, Պրն Աւետիս Թոփուզեան, Տէր Միւռոնի կենսագրութեան 
ծանօթանալով, վստահեցուց որ շնորհիւ Տէր հօր Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցին պիտի ունենար փայլուն 
ապագայ:  
Յանուն ՌԱԿ Աւստրալիոյ ղեկավար մարմնին, Տոքթ Արթին Ճէպէճեան իր յոյսը յայտնեց որ Տէր Միւռոն 
հաւատքի ու յոյսի արմատները առաւել եւս պիտի զօրացնէ եկեղեցւոյ մէջ եւ նոր ուղի պիտի բանայ 
երիտասարդութեան: 
Յանուն ՀՅԴ Աւստրալիոյ Կեդրոնական Կոմիտէին Տիկին Ալին Պալիօզեան-Համամճեան, որ Հալէպի 
Քարէն Եփփէ Ճեմարանին մէջ երեք տարի պաշտօնակից եղած է Տէր հօր,  վստահեցուց որ Տէր Հօր 
գալուստը օրհնաբեր էր ոչ միայն եկեղեցւոյ այլ աւստրալահայ գաղութին: 
Հանդիսավար Հրանդ Պէօճիւքեան, որ Քեսապի Ազգ. Ուսումնասիրաց Ճեմարանին մէջ աշակերտած էր 
Տէր հօր, իր երախտագիտութիւնը յայտնեց անոր իր ազգային-հոգեւոր դաստիարակութեան մէջ ունեցած 
ներդրումին համար եւ հրաւիրեց Տէր Հայրը արտասանելու իր սրտի խօսքը: 
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Տէր Միւռոն նախ շնորհաւորեց Սրբազան հօր եւ քահանայ հայրերուն 
Ղեւոնդեանց Տօնը եւ Աւարայրի ճակատամարտը օրինակ առնելով, ուր 
հոգեւորականներ թէ ժողովուրդ միասին պատերազմեցան, Տէր հայրը 
հրաւիրեց բոլորը միասին աշխատելու եւ միասին մղելու Աւստրալիոյ մէջ 
իրենց «պատերազմը» ի նպաստ գաղութին եւ սերունդներուն: Ան 
հաստատեց իր անվերապահ գործակցութիւնը անխտիր բոլորին հետ: 
Շնորհակալութիւն յայտնելէ ետք Սրբազան հօր, Թեմական եւ ծխական 
խորհուրդներուն, քահանայ հայրերուն, ան շուտափոյթ ապաքինում 
մաղթեց ատենապետ Մարգար Մկրտիչեանին, որ հիւանդանոց 
գտնուելուն պատճառով չէր կարողացած մասնակից դառնալ այս 
հանդսութեան: Տէր հայրը իր խօսքը եզրափակեց Կէօթէյի մէկ պատգամով՝ 
«կ'ապրի այն մարդը որ կ'ապրի ուրիշին համար»: 
Խօսք առնելով, Սրբազան հայրը, ի յարգանք քաղաքապետուհիին, նախ 
անգլերէն լեզուով բացատրութիւն տուաւ թէ ինչպիսի հանգրուաննրէ 
անցած էր այս եկեղեցին, շինարարական աշխատանք, ծխական 
կազմակերպութիւն, եւ վերջապէս թէ ինչու թափուր մնացած էր հոգեւոր 
հովիւի պաշտօնը մինչեւ Տէր Միւռոնի ժամանումը: Ան նաեւ հակիրճ 
բացատրութիւն տուաւ ամուսնացեալ եւ կուսակրօն քահանայութեանց 

մասին, որ յաւելեալ գիտելիք էր ներկաներուն համար որպէս ընդհանուր զարգացում: Իր խօսքը 
հայերէնով շարունակեց Սրբազանը եւ ըսաւ « Սիրելի Տէր հայր, ձեր մասին լսած էինք եւ լսեցինք 
գովասանք միայն, այդ կը նշանակէ որ ձեզմէ շատ բան կ'ակնկալենք բոլորս: Ձեր ժամանած օրէն արդէն 
դուք սիրտը շահած էք ոչ միայն ձեր ծուխի անդամներուն այլ բոլոր կազմակերպութեանց եւ 
կուսակցութիւններուն: Ես վստահ եմ որ ձեր աշխատանքին մէջ զօրաւիգ պիտի կանգնին ձեզի բոլորը 
անխտիր: Բաւական երկար ճամբայ ունինք կտրելիք: Մի մոռնաք որ դուք միշտ պիտի վայելէք իմ 
աջակցութիւնս: Ձեր յաջողութիւնը մեր թեմին յաջողութիւնն է, հետեւաբար՝ աւստրալահայ համայնքի՛ն 
յաջողութիւնը, որովհետեւ եկեղեցիին ամենէն կարեւոր առաքելութիւնն է անսակարկ ծառայութեան 
մատուցումը  Հայ համայնքին»:  
Ապա, յանուն քահանայ հայրերուն եւ սրբազնութեանը, Սրբազանը շնորհակալութիւն յայտնեց Ս. 
Երրորդութիւն եկեղեցւոյ ծխական խորհուրդին իրենց նուիրուած յուշանուէրներուն համար: 
Եկեղեցւոյ Տիկնանց օժանդակ մարմնին կողմէ պատրաստուած էին առատ կերակուրներ. Տէր Միւռոն, 
աղին ու հացին իրարու հետ բաժնելու խորհրդանիշը առնելով որպէս սիրոյ եւ միասնականութեան 
արտայայտութիւն,  հրաւիրեց ժողովուրդը եղբայրական սիրով բաժնելու համադամ կերակուրները: 
Գեղարուեստական կոկիկ  յայտագիրը ի գործ դրին սիրուած երգիչ Րաֆֆի Ատուրեան եւ դաշնակահար 
Յարութ Մինասեան: 
Հանդիսութիւնը աւարտեցաւ ուրախ մթնոլորտի մէջ: 
 

Կիր., 27 Փետրուար – Բուն Բարեկենդան: Պատարագ թեմի բոլոր 
եկեղեցիներուն մէջ եւ փակեալ խորան մինչեւ Ծաղկազարդ: 
Փարոսի խմբագրութիւնը իր հաւատացեալ ընթերցողներուն կը մաղթէ որ Մեծ 
Պահքի շրջանը իրենց համար ըլլայ հոգեկան ներուժ ամբարելու եւ հաւատքի 
զօրացման շրջան: Թող յանուն հաւատքի նահատակուած Վարդանանք, Ղեւոն-

դեանք մեզի քաջութիւն ներշնչեն դիմակայելու  բոլոր այն մարտահրաւէրները 
որոնք մեր առջեւ ցցուած են եւ կը խոչնդոտեն մեր քրիստոնէական հաւատքը 
եւ մեզ առաջնորդեն յաղթանակ արձանագրելու այդ հաւատքէն մեզ 
մոլորեցնող բոլոր հանգամանքներուն վրայ:  
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 ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ  
ՄԵԿՆԵՑԱՒ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԻԱՑԵԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ 

 

Փետրուարի 1-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը հայրապետական այցով 
մեկնեցաւ ԱՄՆ, ուր հանդիպումներ ունեցաւ Մայր Աթոռի բարերարներու հետ եւ անոնց հետ քննարկեց 
իրականացուող ծրագիրները: 
 

ԴԱՏԱՊԱՐՏՈՒԹԵԱՆ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ 
 

Ատրպէյճանի Մշակոյթի նախարարի յայտարարութեան 

համաձայն` Ատրպէյճանի մէջ ստեղծուած է «Աղուանա-

կան պատմութեան եւ ճարտարապետութեան մասնագէտ-

ներու աշխատանքային խումբ», կազմուած Ազերի եւ 
արտասահմանցի մասնագէտներէ որուն նպատակն է, 
այսպէս կոչուած, աղուանական կրօնական տաճարներէն 

հեռացնել «հայերու թողած կեղծ հետքերը»:   

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը խստօրէն կը դատապարտէ 
սոյն նախաձեռնութիւնը եւ զայն կ'որակէ հակամարդ-

կային ու հակաքաղաքակրթական գործողութիւն, ինչպէս 
նաեւ Հայաստանի, Արցախի եւ հայ ժողովուրդի 

նկատմամբ շարունակական թշնամանք ու ատելութիւն:  

Ատրպէյճանի վերահսկողութեան տակ անցած Արցախի քրիստոնէական սրբավայրերու հայկական 
ինքնութիւնը գիտականօրէն հաստատուած իրողութիւն է եւ կարելի թէ վիճարկման առարկայ դառնալ 
խելամիտ ու առարկայական մտածողութեան շրջանակներուն մէջ: 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը կը դիմէ Ղարաբաղեան հակամարտութեան կարգաւորման մէջ 
ներգրաւուած բոլոր երկիրներուն, առաջին հերթին ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահող պետու-

թիւններուն, քոյր եկեղեցիներուն ու կրօնական կառոյցներուն, միջազգային մասնագիտացուած կազմա-

կերպութիւններուն` խստագոյնս արձագանքելու Ատրպէյճանի կողմէն իրականացուող մշակութային 
եղեռնագործութեան անթաքոյց այս փաստին` կասեցնելու եւ կանխելու համար վանդալիզմի այս ու 
նմանօրինակ դրսեւորումները: 
  

ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋԻ ՆԱԽԱՏՕՆԱԿԸ 
 

Փետրուար 13-ի երեկոյեան, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիա-

ծնի միաբանութիւնը, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Վեհափառ Հայրա-

պետին օրհնութեամբ, Սուրբ Գայանէ վանքին մէջ 

մասնակցեցաւ Երեկոյեան ժամերգութեան, որմէ ետք 

տեղի ունեցաւ Տեառնընդառաջի նախատօնակը: Ապա, 
Մայր Աթոռի շրջափակին մէջ վառուեցաւ Տեառնըն-

դառաջի խարոյկը: 
Փետրուար 14-ին  40-օրեայ  մանուկ  Յիսուս Քրիստոսի  

 ԼՈՒՐԵՐ  
ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԷՆ 
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տաճարին ընծայման տօնին Սուրբ Գայանէ վանքին մէջ մատուցուեցաւ Սուրբ Պատարագ: Պատարա-

գիչն էր հոգեշնորհ Տ. Գարեգին վարդապետ Համբարձումեան:  
Յաւարտ Սուրբ Պատարագի, հանդիսապետութեամբ Մայր Աթոռի լուսարարապետ Գերաշնորհ Տ. 
Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայեանի, կատարուեցաւ նորապսակ զոյգերու օրհնութեան կարգ: 
  

ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ ԵՒ ՇՆՈՐՀԱԲԱՇԽՈՒԹԻՒՆ 
ՍՈՒՐԲ ՂԵՒՈՆԴԵԱՆՑ ՔԱՀԱՆԱՆԵՐՈՒ ՏՕՆԻՆ ԱՌԻԹՈՎ 

 

Փետրուարի 22-ին Սուրբ Ղեւոնդեանց քահանաներու յիշատակին Արմաւիրի թեմի Սուրբ Աստուածա-

ծին եկեղեցւոյ մէջ, հանդիսապետութեամբ Վեհա-

փառ Հօր, մատուցուեցաւ Սուրբ Պատարագ:  
Ներկայ էին Հայաստանի տարբեր թեմերէն ու 
Արցախէն Սուրբ Էջմիածին համախմբուած 233 
եկեղեցականներ, թեմակալ առաջնորդներ, Մայր 
Աթոռի միաբանութիւնը եւ բազմաթիւ հաւատաւոր 
հայորդիներ:  
Պատարագիչն էր Վայոց Ձորի թեմի Սուրբ Աստուա-

ծածին եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Արժանապատիւ Տ. 
Ներսէս քահանայ Աշուղբաբեանը: 
Ընդգծելով Սրբոց Ղեւոնդեաց սխրանքը`Տէր Հայրը ի 
մասնաւորի նշեց․ «Այսօր մեր հայեացքները կրկին 

ուղղուած են դէպի մեր քաջարի նախնիները, որոնց 
մտքերուն մէջ դաջուած էր Աւետարանի խօսքը՝ «ով որ զիս կը դաւանի մարդոց առջեւ , ես ալ զինք պիտի 
դաւանիմ Հօրս առջեւ» (Մատթ․10․32), եւ այս խօսքերը ձուլուած էին անոնց սրտերուն մէջ բաբախող մեծ 

ու աննկուն հաւատքին հետ:   

Այսօր էլ մենք նոյն պայքարը կը մղենք մեր պետականութեան եւ հաւատքին համար, ինչպէս մեր 
հայրերը: Եւ ընդամէնը երկու տարի առաջ մեր երիտասարդները ցոյց տուին, որ անոնք արժանի 
յետնորդներն են Վարդանանց նահատակներուն, իսկ անոնց կողքին Սուրբ Ղեւոնդ երէցի օրինակով 
կանգնած էին մեր գնդերեց տղաներն ու հայ հոգեւորականները, որոնց մէկ ձեռքին զէնք, միւսին խաչ՝ կը 
պաշտպանէին մեզ բոլորս»:  
Սուրբ Պատարագի աւարտին Գեւորգեան 
հոգեւոր ճեմարանի հանդիսութիւններու դահ-

լիճին մէջ տեղի  ունեցաւ քահանաներու 
հաւաք եւ պարգեւաբաշխութիւն: 
Այնուհետեւ տեղի ունեցաւ աւանդական 
շնորհաբաշխութիւնը:  
Աւագ քահանայութեան պատուի արժանացան 
Շիրակի թեմէն Արժ Տ․ Վարուժան քահանայ 
Տէրտէրեանը եւ Գուգարաց թեմէն Արժ Տ․ 
Վահան քահանայ Ազարեանը: 

Ծաղկեայ փիլօն կրելու իրաւունք շնորհուե-

ցաւ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի կառոյցնե-

րուն մէջ սպասաւորող Արժ Տ․ Հովել քահանայ 
Օհանեանին, Տ․ Սիփան քահանայ Գրիգորեանին, ՀՀ Զու Հոգեւոր առաջնորդութենէն Արժ Տ. Մանուկ 

քահանայ Զեյնալեանին, Արթիկի թեմէն Տ․ Սողոմոն քահանայ Մինասեանին, Կոտայքի թեմէն Տ․ Շահան 

քահանայ Միրզոյեանին եւ Տ․ Ժիրայր քահանայ Խաչատրեանին: 
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Քահանայական լանջախաչ կրելու իրաւունքի արժա-

նացան Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի կառոյցներուն 
մէջ պաշտօնավարող Արժ Տ․ Սահակ քահանայ 
Սահակեանը, Տ․ Հայասայ քահանայ Ղարագեօզեանը 

եւ Տ․ Արմէն քահանայ Կիրակոսեանը, Գուգարաց 

թեմէն Տ․ Արարատ քահանայ Շահուերդեանը եւ Տ․ 
Մասիս քահանայ Առաքելեանը, Արցախի թեմէն Տ․ 
Մխիթար քահանայ Հարոյեանը, Մասեացոտնի թեմէն 

Տ․ Տիրան քահանայ Նահապետեանը, Սիւնեաց թեմէն 
Տ․ Խաչատուր քահանայ Հայրապետեանը: 

Շնորհաբաշխութեան աւարտին՝ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը, անդրադառնալով Սրբոց Ղեւոնդեանց 
տօնի խորհուրդին, նշեց․ «Ղեւոնդ Երէցը դարձաւ 

հաւատքի ու հայրենիքի համար ազգային պայքարի գաղափարակիր`  հանգամանք մը, որը խորհուրդ եւ 
առաքելութիւն հաղորդեց անոր կերպարին: 
...Այսօր Սուրբ Ղեւոնդ Երէցի նախաձեռնած ազգային ինքնապաշտպանութեան հրամայականը չէ 
վերացուած: Փոխուած են ժամանակները, սակայն անփոփոխ են մարտահրաւէրները: Եկեղեցին մեծ 
առաքելութիւն, աւելին` պատասխանատուութիւն ունի մեր արժէքներուն պաշտպանութեան ու 
զօրացման գործին մէջ»: 
Ամենայն Հայոց Հայրապետը գոհունակութեամբ արձանագրեց նաեւ, որ այսօր ալ եկեղեցականութեան 
մէջ կան մերօրեայ Ղեւոնդ երէցնէր: 
«Իբրեւ Եկեղեցի` չենք կրնար անտարբեր եւ անհաղորդ մնալ այս օրերուն մեր ժողովուրդի կեանքին մէջ 
տեղ գտնող տարատեսակ երեւոյթներուն նկատմամբ, որովհետեւ մեր սրբազան առաքելութիւնն է ոչ 
միայն մասնակիցը դառնալ առկայ խնդիրներու յաղթահարման աշխատանքներուն, այլեւ կրողը ծանր 
լուծի, ամոքողը ցաւի, սփոփողը վիշտերու, ցրողը մեր ժողովուրդի հոգին պատած յուսահատութեան եւ 
տրտմութեան: Մեզ պատուհասած պատերազմը, որը մեծ կորուստնէր պատճառեց մեր հայրենիքին ու 
ժողովուրդին, դեռ աւարտած չէ: Այն կը շարունակոի` ոչ մարտի դաշտին մէջ, սակայն ամենատարբեր 
ոլորտներու մէջ: Չէ դադարած հայատեացութեան եւ թշնամանքի սերմանման քարոզչութիւնը սահմանի 
միւս կողմէն, յաղթահարուած չեն պատերազմի առաջ բերած մարտահրաւէրները, վտանգուած է մեր 
սրբազան ժառանգութիւնը Ատրպէյճանի վերահսկողութեան տակ անցած տարածքներուն մէջ, կը 
շարունակուի ներքաղաքական կեանքին մէջ լարուածութիւնը, բեւեռացումը, արտագաղթը, կը խորանայ 
ապագայի հանդէպ ժողովուրդին մէջ տիրող անորոշութիւնը»,- ընդգծեց Հայոց Հովուապետը: Ան 
մեծապէս կարեւորեց նաեւ քրիստոնէական դաստիարակութեան եւ կրթութեան ծրագրերու խթանումը` 
հայորդիներու հոգիները զօրացնելու հաւատքն առ Աստուած եւ սէրն առ հայրենին ու մեր սրբազան 
արժէքները:  

 

ՍՈՒՐԲ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՏՈՆԻՆ 
ԿԱՏԱՐՈՒԵՑԱՒ 

ՔԱՀԱՆԱՅԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ 
 

Փետրուար 24-ին Սուրբ Վարդանանց զօրավար-

ներու տօնին առիթով Արմաւիրի թեմի Սուրբ 
Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ, Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսի հանդիսապետութեամբ, մատուցուե-

ցաւ Սուրբ Պատարագ, որու ընթացքին կատար-

ուեցաւ նաեւ քահանայական ձեռնադրութիւն:  
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Պատարագիչն էր Դամասկոսի հայոց 
թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ․ Արմաշ 

եպիսկոպոս Նալբանդեանը, որու 
ձեռամբ քահանայական ձեռնադրութիւն 
եւ օծում ստացան ութ սարկաւագներ 
զանոնք վերակոչելով նոր անուններով՝ :  
Սուրբ Պատարագի ընթացքում Արմաշ 
Սրբազանը, քահանայութեան կոչելով 
նորընծաներին, Սրբալոյս Միւռոնով 
օծեց նրանց ճակատներն ու ձեռքերը, 
ինչպէս նաեւ նորաօծ եկեղեցական-

ներին շնորհեց նոր հոգեւոր անուններ: 
Տէր Ղեւոնդ, Տէր Ադամ Տէր ՎարդանՏէր 
Արսեն Տէր Արտակ Տէր Յովսէփ, Տէր 
Դանիէլ եւ Տ․ Յարութիւն քահանայ: Ապա 

նորաօծ քահանաները իրենց անդրանիկ օրհնութիւնը փոխանցեցին ներկաներուն:  
Խօսքը ուղղելով նորաօծ քահանայ հայրերուն` Արմաշ եպիսկոպոս ըսաւ․ «Քահանայական օծումով 

նախ եւ առաջ ձեզի կը տրուի իշխանութիւն կանգ-

նելու  Աստուծոյ զոհաբերութեան Սուրբ խորանին 
առջեւ եւ սրբագործելու հացն ու գինին: Դուք իրա-

ւասու էք  պատրաստելու սուրբ Հաղորդութիւնը` 
Քրիստոսի իրական մարմինն ու արիւնը, եւ 
բաշխելու հաւատացեալներուն մխիթարութեան ու 
մեղքերու քաւութեան համար: Արդարեւ, դուք կոչ-

ուած էք քարոզելու Աւետարանի խօսքը եւ յայտա-

րարելու Աստծոյ փրկութիւնը: Այսպիսով,  քահա-

նայագործ ձեր ծառայութեամբ Քրիստոս է, որ պիտի 
փառաբանէք, որպէսզի ամէն ոք միանայ Փրկիչին»: 
Պատարագիչ Սրբազանը հաստատեց նաեւ, որ 
քահանաներու պարտականութիւնն է` իբրեւ սուրբ 
խորանի սպասաւորներ, մարդոց կեանքին եւ 
հոգիներուն մէջմ դրոշմել Քրիստոսի ներկայութիւնը եւ Սուրբ Հոգւոյ զօրութիւնը:  

«Դարձէ՛ք քաջ հովիւներ, մխիթարեցե՛ք 
բոլորին, կարեկից ոգիով օգնեցէ՛ք կարօտ-

եալներուն, այցելեցէ՛ք հիւանդներուն, ընկե-

րակի՛ց եղէք անոնց ցաւերուն եւ ուրախու-

թիւններուն: Բայց մանաւանդ սիրեցէ՛ք 
բոլորը: Յիշեցէ՛ք, որ դուք զգեցաք Քրիս-

տոսը: Եղե՛ք անոր համեստ, հաւատարիմ, 
հզօր եւ կարող ծառաները», -  
Ապա «Ողջոյնի» ժամանակ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը եւ ներկայ հոգեւոր դասը, 
բարձրացան Սուրբ Խորան եւ շնորհա-

ւորեցին նորաօծ քահանաները` համբու-

րելով անոնց միւռոնադրոշմ ճակատներն ու 
ձեռքերը:  
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՈՒՂԵՐՁԸ 

ՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ԱՌԻԹՈՎ 
 

Սիրելի հաւատաւոր զաւակներ,  
Հոգեւոր կեանքի ճանապարհի կարեւոր հանգրուանին 
ենք վերստին: Պատրաստւում ենք Մեծ Պահքին: Այս 
խորհրդաւոր ժամանակաշրջանում զղջմամբ ու ապաշ-
խարութեամբ հայցում ենք Աստծոյ ողորմութիւնը մեղ-

քերի ներման եւ փրկութեան շնորհին արժանի լինելու 
համար: 
Սիրելիներ, պահքը համընդհանուր ապաշխարութեան, 
ինքնամաքրման եւ ինքնակատարելագործման ճանա-
պարհն է ցոյց տալիս, Աստծոյ արքայութեան ժառան-
գորդը լինելու շնորհը պարգեւում, միտքն ա զատում 
տագնապալի ու յուսահատ խոհերից, հոգուն սրբութիւն 
է բերում եւ մարմնին` օգտակարութիւն: Պահեցողու-

թիւնը օգնում է մեզանում կատարելութեան նախանձա-
խնդրութիւնը զօրացնել, սեր եւ հաճութիւն տարածել առ մերձաւորը, հաստատել բարիք ու խաղաղու-
թիւն ընտանեկան կեանքում, շրջապատում եւ հասարակութիւնում: Այսպիսի հոգեշահ իրագործումները 
ուժ են տալիս, որպէսզի զօրանանք տէրունապատուէր խոնարհութեան ու հեզութեան մէջ (Մատթ. 
11.29), հեռու մնանք կամայականութիւնից եւ կատարենք մեր Տիրոջ եւ Փրկչի կամքը: 
Իւրաքանչիւրս մեր կոչման ու ծառայութեան մէջ պէտք է դրսեւորենք այս բարի վարքը: Ամէնքս 
պահեցողութեան նախանձախնդրութեամբ զերծ լինենք անձնակենտրոն նկրտումներից ու վնասակար 
ընթացքներից, գործենք ընդհանուրի բարիքի համար: Ջանք ներդնենք` Քրիստոսաւանդ պատուիրան-
ների համաձայն ապրելու աստուածօրհնեալ մեր կեանքը, յաղթահարելու անարդարութիւնը, մխի-

թարութիւն բերելու վշտացեալներին, աջակցութիւն կարիքաւորներին: Պատերազմի դառնութիւնները 
ճաշակած մեր ժողովրդի վիրաւոր հոգուն սպեղանի է պահքը, յոյսի լուսաւոր շող, ցաւի ամոքում, քանզի 
մեզ կոչում է լաւատեսութեամբ ներշնչուելու, քաջալերուելու, աւելի լաւ իրականութիւն ստեղծելու, 
որտեղ մեղքի ու մահուան փոխարէն թագաւորում են առաքինութիւններն ու աստուածահաճոյ կեանքը: 
Աղօթենք միասին, որ մեր պահեցողութեամբ ու ապաշխարութեամբ Աստուած մեզանից հեռացնի ամէն 
անկատարութիւն ու մեղսաւոր ընթացք եւ խաղաղութեան, համերաշխութեան ու հոգեւոր ուրախութեան 
մէջ հաստատի մեր կեանքը: Հայցենք, որ արժանի լինենք Տիրոջ ամենառատ ողորմութեանը եւ Փրկչի 
հրաշափառ Յարութեան տօնը դիմաւորենք մաքուր սրտով ու հոգով: Թող մեր Տէր եւ Փրկիչ Յիսուս 
Քրիստոսի սէրը եւ շնորհները լինեն մեզ հետ եւ ամէնքի, այսօր եւ միշտ. ամէն: 
 
 

 

  



 

 - 21 - 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 Փետրուարին Նոր Զելանտայի մէջ ստացանք Տէր Աւետիս 
Քահանայ Համբարձումեանի ուղարկած Սիտնիի Սուրբ 
Յարութիւն Եկեղեցւոյ 2022-ի օրացոյցը: Տէր Հայրը ըսած էր 
ինծի թէ «այս տարուան օրացոյցը շատ գեղեցիկ» պիտի ըլլար, 
կանուխէն իմացած էի նաեւ օրացոյցը զարդարող նկարներու 
թեման, նաեւ տեղեակ էի թէ ով էր նկարիչ արուեստագէտը, ոչ 
մէկ կասկած ունէի Տէր հօր ճաշակին եւ վկայութեան, սակայն 
երբ օրացոյցը տեսայ, շշմեցայ՝ ի տես իւրաքանչիւր նկարի 
հարուստ նկարչական արուեստին, ուրախացայ՝ ի տես 
նկարներուն ներշնչող լաւատեսութեան, յուզուեցայ՝ որովհե-

տեւ նկարներուն հեղինակը 95ամեայ գլխատառ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ 
մըն էր: Ճարտարապետ Լորիս Խանճեանը: 
Լորիս եւ Սօնիա Խանճեան ամոլը Առաջնորդարանին գլխաւոր 
բարերարներն են: Ազգային-եկեղեցական գործերու մէջ փորձառու 
Լորիս Խանճեանը լաւ գիտէր թէ ինչպիսի առանցքային դերակա-

տարութիւն ունի Առաջնորդարան մը սփիւռքահայ որեւէ համայնքի 
կեանքին մէջ: Պէտք էր նեցուկ հանդիսանալ անոր կառուցման եւ  
ինք ու տիկինը նուիրեցին ինչ որ պէտք էր: 
3 Նոյեմբեր 2021-ին, Լորիս Խանճեան ամբողջացուց իր 95 տարիները, սակայն, Աստուծոյ կամքով, ան 
ամէն օր որ ֆիզիքապէս մեծցաւ՝ կարծէք հինգ տարի երիտասարդացաւ: Ան առաջարկեց 12 գծանկար 
նուիրել 2022-ի օրացոյցին համար, եւ կատարեց իր խոստումը լիովին: Գծեց ու նկարեց հանգստեան 
տան իր սենեակին մէջ, զոր դարձուցած է արուեստի աշխատասենեակ: Նկարեց, կը նկարէ ու տակաւին 
պիտի նկարէ նոյն ժրաջան կորովով, մինչեւ իր վերջին շունչը: 
Օրացոյցին նկարները ընդհանրապէս տեսակաւոր ծաղիկներ, բնութեան գիրկին մէջ տնակներ, լիճ, ծառ, 
նաւակներ եւ nature morte: Արուեստագէտին պաշտած գոյներն են վառ կարմիրը, վառ նարնջագոյնը, 
վառ դեղինը եւ վառ կանաչը: Խանճեանի վրձինը այնպիսի հմտութեամբ կարողացած է ներդաշնակել 
այս վառ գոյները, որոնք ոչ մէկ շլացում կու տան օրացոյցը մէկ տարի իր պատին կախող հայորդւոյն 
աչքերուն: Ընդհակառակը, լաւատեսութիւն, ուրախ մթնոլորտ ստեղծող մնայուն ներկայութիւն մըն է 
իւրաքանչիւր նկար: Երեւութապէս խճողուած ծաղիկներ, խոտերն ու տուները իրականութեան մէջ աչք 
հանդարտեցնող եւ բարի տրամադրութիւն ստեղծող բարձրորակ արուեստի կտորներ են: Խանճեան 
այստեղ ցոյց կու տայ իր արուեստագէտի հանճարը, իր արուեստի արտայայտութեան իւրայատ-

կութիւնը: Շնորհաւորելի՛ պարզապէս: 
Օրացոյցը պատրաստուած է Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի կողմէ, էջադրումն ու 
ձեւաւորումը կատարած է Տիկին Վերա Իվանեան: Պատրաստողներու  բծախնդիր մօտեցումը ակնյայտ 
է: Տօները յստակ եւ երեւելի ու ընթեռնելի են մանաւանդ տարեցներու համար: 
Փարոսի խմբագրութիւնը իր շնորհակալութիւնը կը յայտնէ ճարտարապետ-գեղանկարիչ Լորիս 
Խանճեանին իր մտայղացումին ինչպէս նաեւ ուրախութեան մթնոլորտ ստեղծող արուեստի գործերուն 
համար եւ իրեն ու իր կողակիցին, Տիկին Սօնիային, կը մաղթէ առողջ օրեր: Փարոս կը շնորհաւորէ նաեւ 
Տէր Աւետիս Քահանան, Ծխական Խորհուրդը եւ Տիկին Իվանեանը այս օրացոյցի իրագործման առիթով: 
 

Նշան Պասմաճեան        

Լորիս Խանճեանի Վրձինով Լաւատեսութիւն Ներշնչող 
2022 Տարին 
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DIOCESAN NEWS 
 

Tuesday 1 February – The Primate His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian presided over the periodic 

Diocesan Council meeting. The Council heard the Primate’s monthly activity report as well as the reports of the 
Parish Pastors and Parish Council representatives of the three parishes: Holy Resurrection, Holy Trinity, and St 

Mary’s Church in Melbourne. Reverend Father Miuron Avedisian, who has held the position of Pastor of Holy 
Trinity Church, Wentworthville since December 28 participated for the first time. The monthly financial report 

was tabled and the Strategy Planning Committee presented the draft framework proposal during the meeting. 

Also discussed were matters related to the spiritual education of the youth, traditional church services and 

matters related to cemeteries. The meeting accepted the suggestions in relation to the upcoming online lectures. 

As the Annual Diocesan Assembly is scheduled to be held on May 14 in Melbourne, the members also dealt with 

current reports and the organisational matters pertaining to it. 

 

Thursday 3 February – Archbishop Najarian and the 

Diocesan Council hosted a lunch with guests 

including the new Liberal candidate for the seat of 

Willoughby, Mr Tim James, (replacing the resigned 

NSW Premier and Willoughby Liberal MP Gladys 

Berejiklian), Reverend Krikor Youmoushakian, and 

two Armenian advisors from Mr James’ office, Miss 
Talin Shamlian and Mr Joseph Opoyan.  The lunch 

was enjoyed in an intimate corner of the Machiavelli 

restaurant in Sydney. Accompanying Archbishop 

Najarian were the Chairman and Vice-Chairman 

Messrs Sarkis Der Bedrossian and Stepan 

Kerkyasharian and Clr Sarkis Mouradian. Due to 

travel commitments, Very Reverend Father Parsegh 

Sousanian of the Armenian Catholic Church and 

Reverend Hagop Sarkissian of the Armenian 

Evangelical Church were unable to attend. 

Following her remarks, Miss Shamlian introduced 

Mr James, who in turn, expressed his appreciation 

for this honour, giving assurance that he will do his 

utmost as a parliamentary member, to support and 

work with the Armenian community and Armenian 

Church. He spoke highly of Miss Berejiklian, who 

served tirelessly and honestly, particularly in 

Parliament but across Australia as well; highly 

praising his predecessor for her exceptional qualities 

and her achievements, giving assurance of his 

commitment to follow in her footsteps. Archbishop 

offered his blessings, and encouragement, and on 

behalf of the Armenian community, Diocesan 

Council and Church, extended his best wishes to the 

parliamentary candidate. Reverend Youmoushakian 

expressed his support. Mr James gave his assurance 

that after the elections, and at the initiation of the 

Diocesan Council, he would visit the Diocesan 

Centre to become familiar with the projects and 

activities of the Diocese in order to apply his support 

accordingly. At the end of the warm occasion, Miss 

Talin Shamlian expressed her thanks and hope that 

the association between Mr James and the Armenian 

community would grow and develop. 

 

Thursday 3 February – In the evening, a delegation of the ARF Central Committee of Australia 

visited the Diocesan Centre, were received by Archbishop Najarian with Father Avetis 

Hambardzumyan, Diocesan Council Chairman Mr Sarkis Der Bedrossian, and Vice-Chairman 

Mr Stepan Kerkyasharian. ARF Central Committee representative Mr Nerses Baliozian 

introduced the newly elected members of the Committee.  Discussions focused on the impact the  
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pandemic restrictions placed on everyday life and the decision was unanimous, for united efforts to benefit the 

community, the homeland, Artsakh, the youth, Armenian culture and education. The representatives reported on 

the ARF’s current and proposed construction projects to support Artsakh and Archbishop reported on the 
Artsakh aid projects undertaken by the Holy See and the Diocese. All agreed it is vital that the Armenian 

community make every effort to implement and support Artsakh building projects and see them accomplished. 

Both groups affirmed the urgency of involving Armenian young adults and youth in joint community efforts and 

simultaneously equipping and nurturing the Armenian identity in the new generations. 

Before departing from the one and a half hour long intimate meeting, Archbishop expressed his thanks and 

offered his blessing to the Central Committee members and wished them every success in their patriotic 

objectives. 
 

Thursday 10 February – Following a short break 

during Christmas, the Archbishop resumed the 

weekly Bible study sessions on 3 February, where 

close to 15 community faithful gather, online and in 

person. At the close of this week’s session, the Bible 
Study group hosted a celebration on Archbishop’s 70th 

birthday, sharing refreshments and cake together. 

Taking into account Archbishop’s passion for history, 
the group gifted a series of volumes on Armenian 

history, which were greatly appreciated. All present, 

whether face to face or online, extended their 

birthday wishes to their Primate. In turn, expressing 

his heartfelt sentiments, Archbishop stated “This 
group is made up of rare individuals, who, not resisting the challenges faced, have made it possible to continue 

our decades long established Bible studies, hearing God’s Word, and strengthening their souls. I thank you for 
your stance, but more than this, I thank you for your enthusiasm to continue reading the Bible, to share together, 

which enriches my life even more. May God keep you and your families healthy and grant us the strength and 

vigor to continue our work with this same momentum.”  
 

Friday 11 February – The Armenian Community Welfare Centre (ACWC) 

committee members hosted an appreciation evening, to honour Mr and Mrs 

Stepan and Hilda Kerkyasharian. Mr Kerkyasharian held the position as 

chairman of the ACWC committee for the past five years. Thanks to his 

initiatives, the Board has made tremendous progress. After a successful term in 

the position, has passed on the baton to Mrs Hermine Partamian, who is well 

equipped in this field. Joining the Primate, Father Avetis Hambardzumyan was 

present, all members of the board, office bearers, Yeretsgin Hasmig 

Hambardzumyan and Mrs Marina Tchaprazian, accompanied by her husband. 

Sentiments were expressed by Mrs Zepur Mouradian and Mrs Hermine 

Partamian, who praised Mr Kerkyasharian’s literary skills and initiatives and 
promised to follow in his footsteps. Mr Kerkyasharian, in turn, expressed his 

gratitude to his colleagues and officials, from the past and present, by whom, a 

great deal of work has been achieved in this field. 

In his closing remarks, Archbishop Najarian commended the time Mr 

Kerkyasharian has offered to this productive and God pleasing work, for the 

benefit of our seniors, wishing he remains in touch with ACWC and offer his 

service when needed.  
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Sunday 13 February – At the invitation of the Holy 

Trinity Church Parish Pastor Father Miuron 

Avedisian and Parish Council, Archbishop Najarian 

celebrated Holy Mass and the blessing service of the 

Holy Mother of God and Child Jesus painting, 

recently gifted by Mr and Mrs Jack and Rita 

Nercessian. After the anointment of the sacred 

painting, it was hung on the wall of the candle room 

at the front of the church. The Archbishop blessed 

the donors and congratulated the church and faith-

ful on the addition of this beautiful sacred painting. 

In his sermon, Archbishop Najarian reflected on St 

Sarkis, blessed all believers named Sarkis and 

Mardiros, praying they be blessed with the virtues of 

these saints; and continuing, summarised the 

historical facts, courage and martyrdom of St Sarkis 

and his son Mardiros. “Saint Sarkis is much loved by 
the Armenian people, sources vary about the history. 

Saints are Christians like us, outstanding by their 

exceptional efforts, particularly by their martyrdom” 
stated the Archbishop. “A portion of St Sarkis’ 
remains was brought to Armenia during the period 

of Mesrob Mashdots, and following that, Saint Sarkis 

became an icon in Armenia.  Churches, palaces and 

villages were built in his honour. St Nerses the 

Gracious initiated the commemoration of St Sarkis in 

Cilicia and confirmed to the Greeks that this Saint 

was worshipped by the Assyrians. Today, com-

memorating St Sarkis is an annual tradition. In 

countries around the world sweets and savouries are 

produced for the occasion and wishes, prayers are 

directed to the Saint. Archbishop cautioned about 

foreign traditions, which are observed alongside the 

Armenian – “let us be aware, know their value” he 
stated. 

In Holy Resurrection Church, Archpriest Reverend 

Father Bartev Karakashian was the officiating 

celebrant. Following Holy Mass, the betrothed, the 

recently married, the youth, and those bearing the 

name Sarkis and Mardiros were invited to come 

before the Holy Altar for the blessing ceremony. Led 

by the three parish priests, the church procession 

made its way onto the adjacent grounds, where the 

Antasdan service was held followed by the 

traditional Diarentarach bonfire ceremony. The 

tradition upholding community faithful, both young 

and old, jumped over the bonfire, symbolising their 

commitment to the church. The Church Youth held 

a fundraising effort, delectable sweets and savouries 

were offered. All present supported the cause.  

The same evening, Diarentarach was commemorated 

at Holy Trinity Church. During the Vespers 

(evening service), Father Miuron Avedisian 

conducted the Antasdan service (blessing of the four 

corners of the earth) and delivered the day’s relevant 
sermon, reflecting on Christ’s Presentation to the 
Temple and invited the dedication of all infants, 

children and youth to the church, following Jesus 

Christ’s example. The procession was led out onto 
the church grounds and with betrothed couples, and 

newlyweds, Father Miuron lit the traditional 

bonfire. He briefly explained the meaning of leaping 

over the bonfire, which does not symbolise worship 

of the fire as in pagan times, but instead symbolises 

the fire of life, the source and creator of the fire, 

Jesus Christ our Lord. “Leaping over the bonfire, and 
left underfoot, we are worshipping its Creator”, 
concluded the Reverend Father. In turn, the engaged 

and married couples leaped over the fire. The Ladies 

Auxiliary had organised candles for the occasion, lit 

by the faithful to take home and share the Light of 

Christ in their homes. 
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Tuesday 15 February – Archbishop Najarian presided over the periodic Properties Committee meeting. After 

years of dedicated service as member in the Properties, Diocesan and Holy Trinity Church Parish Councils, Mr 

Garabed Alajajian resignէդ from his position in the Properties Committee, due to health issues. On behalf of the 

Diocesan Council, Archbishop expressed appreciation of Mr Alajajian’s years of service and offered his blessing 
and wishes for his good health. Mr Alajajian has encouraged the efforts of the Paros editorial, from its conception. 

The Editorial team of Paros extends gratitude and wishes for Mr Aladjajian good health and longevity. 

 

Wednesday 16 February – At the invitation of the 

Principal of the Hamazkaine Arshak & Sophie 

Galstaun College, Archbishop Najarian presided over 

the customary requiem service for the eternal repose 

of the benefactors of the College. Also invited to 

attend were Reverend Father Avetis Hambardzum-

yan and Reverend Father Miuron Avedisian as well 

as Diocesan Council chairman Mr Sarkis Der 

Bedrossian. In attendance were Reverend Krikor 

Youmoushakian, ARF Tro Central Committee, 

Hamazkaine, ARS, Homenetmen, Youth Federation 

representatives and College benefactors. The Parish 

Priests conducted the requiem service, followed by 

all the guests invited into the Nalbandian Hall for 

the academic year opening ceremonial assembly, 

with the swearing in and blessing of the year’s 
school captains and prefects. The Australian and 

Armenian national anthems were played and the 

2021 school captains Nanar Marashlian and Lara 

Meguerditchian opened the program, conveying 

their message to the new captains and prefects – to 

work as a unit, with purpose and without reluctance. 

Their advice to the new leaders was the motto “to 
will is to enable”, to give priority to their efforts, for 

the preservation of the Mother Tongue in service to 

the Armenian community and spare no effort to 

achieve it. 

During the ceremony, poetry by Hamo Sahian “Our 
Language” and “Homeland” were articulated beauty-

fully by Lucy Hayrabedian and Tiana Manoushian. 

The College Principal Mr Eddie Demirjian directing 

his address to the new prefect body stated that this 

year is a year of self-awareness and new challenges 

and on behalf of his office and faculty, expressed 

readiness to support them in all areas that they may 

fulfil their responsibilities. Mr Demirjian thanked 

past and present benefactors for their conscious 

support and generosity in preserving the Armenian 

identity and gave a brief overview of the success of 

the 2021 HSC results. 

On behalf of the Aleppo National Karen Jeppe 

College graduates in Australia, Mr Vicken Kallogh-

lian presented a $1000 cheque to the Principal, a 

customary award held annually since 2016. 
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Serli Boujikian and Krikor Nalbandian read passages from the Holy Scriptures in Armenian and English, followed 

by a ceremony recognising the dedicated founding members and benefactors of the College. On behalf of the 

Hamazkaine Central Committee, Mr 

Heros Grigorian, Chairman of the 

Regional Board of Hamazkaine in 

Australia, pinned medals on the chests 

of founding members, Dr Paul Sarian 

and Mr Vazken Paylagian. It was a 

moving scene to witness each of these 

recipients, have their grandchildren 

who attend the College come forward to 

present their grandfathers with the 

congratulatory certificates from Beirut. 

Mr Krikorian praised their vision dating 

back 40 years to establish a secondary 

school. We would remind our readers 

that the Galstaun College opened 36 years ago. Central Committee member Mrs Alice Manougian read the 

biographies of the recipients. 

In his acceptance remarks, Mr Paylagian stated that it was due to the efforts of the ensuing committees, 

principals, teachers, parents and students that their vision was realised. The College became a foundation for the 

forming of Armenian families, Armenian leadership and the forging of the tools for the Armenian cause. In turn, 

Dr Sarian emphasised that his acceptance was on behalf of all the pioneers and benefactors of the past and 

expressed his joy and gratitude, concluding – “with the joint efforts of everyone, all the seeds we have sown, have 
today grown into trees”.  Accompanied by Mr Demirjian, Archbishop Najarian rose to the stage and conducted 

the blessing of the new captains and prefects, who arose one by one, received their consecrated badges. The new 

leaders then turned toward their assembled fellow students and swore before Christ they would remain faithful 

to their position and would serve their fellow students and college unreservedly. The new captains, Miss Karni 

Boghossian and Mr Hagop Levonian, officially assumed their new roles. 

In their remarks, the new captains pledged to be exemplary, to be the voice of the student body and to keep the 

reputation of the campus high. They promised to serve the Armenian community without limit. 

The Archbishop was invited to the stage and began his heartfelt sentiments saying, “Praise be to God, we are able 

to gather again within the beloved walls of this building filled with Armenian spirit”. Directing his message to the 
new prefects, he stated, “Life is full of surprises for which we need to be prepared to adopt new ways to continue. 
This College, alongside education, teaches you that tool. A few moments ago, we conducted a requiem service for 

the benefactors. However, they have not ceased to exist they are alive, because as described by today’s award 
recipients, due to the commitment their vision has been realised. Those serving today, have their vision, and 

greater dreams, which will be fulfilled by today’s students, tomorrow’s leaders. I congratulate you all, we all have 
faith in the ministry of the Armenian school. With our sound Armenian faith, our united efforts we can 

overcome all the challenges presented before us and build tomorrow’s bright future” concluded Archbishop. 
Refreshments were served at the end of the ceremony.  
 

Wednesday 16 February – Archbishop Najarian received Mr and Mrs Len and Armine 

Wicks, who left Brisbane to settle in Armenia, with the intention of achieving two 

important projects, which they have been working on over the last few years. We have 

mentioned these projects in Paros on a few occasions, “Adopt a Village” and an Open-

Air Cultural Museum in Areni. On 19 February in the Frenchs Forest Ararat Centre, a 

fundraiser was  held  with  participants  attending  personally and  online.  Archbishop  
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blessed the Wicks and, in his remarks, congratulated the couple for their commitment to leave Australia during 

these challenging times, to support Armenia and Artsakh, setting the example for us all. He asserted that their 

connections with the Australian Armenian community remain active, assuring the couple that the community 

would stand by and support their outstanding projects. 

 

Thursday 17 February – On the occasion of Archbishop Najarian’s 70th 

birthday, the Holy Resurrection Parish Councillors, headed by Reverend 

Father Avetis Hambardzumyan, visited the Primate in the Diocesan 

Centre. On behalf of the Parish Council, the chairman Mr Bedros Zorlu 

conveyed his remarks, highlighting the positive impacts enjoyed by the 

Archbishop’s endeavours, both in church ministry and in the wider 
community. The Parish Councillors shared their sentiments. Conversation 

covered matters relating to church and parish, particularly in relation to 

the easing of Covid restrictions. 

 

Friday 18 February – For the same purpose, the Diocesan Ladies Guild 

members also visited the Diocesan Centre. An intimate warm visit was 

enjoyed around the dinner table. On behalf of the committee chairperson 

Yeretsgin Sona Patanian expressed her heartfelt sentiments, congratulat-

ing the Primate, with sincere wishes for his longevity enjoyed in good 

health. In turn, Archbi-

shop Najarian expressed 

his gratitude to all members of the Ladies Guild, past and 

present, who with their high quality in hospitality have hosted 

receptions of a high caliber in the Diocesan Centre, leaving a 

great sense of pride for the Primate and the Diocesan Council. 

“You enter the Diocesan Centre as you would your home, with 

enthusiasm, to serve with a sound understanding of servant-

hood,” he concluded. The warm two-hour visit concluded with 

the cutting of Archbishop's 70th birthday celebratory cake. 

Archbishop awarded each of the ladies the Etchmiadzin service 

medal, recommitted to their service, in support of the Diocesan 

Centre and its mission. 

 

Sunday 20 February – No opportunity is lost by 

Archbishop Najarian to enlighten his community, to 

educate on the saints, outstanding individuals or 

events. And so, on this commemoration date for the 

Pontiff St Sahag Bartev, in Holy Resurrection Church, 

with celebrant Archpriest Father Bartev Karakashian 

aside him, the Archbishop preached on the verse “Let 
anyone who is thirsty, come to Me and drink” (John 

7:37). Our spiritual fathers have taken this teaching 

literally having come before the Lord for sustenance – 

one such forefather, with his monumental works 

dedicated to his people and his God, worthy to be 

recognised as a Saint, was Pontiff Sahag Bartev.      



 

 - 28 - 

 
 

“Pontiff Sahag experienced spiritual exaltation in his afflictions, he withstood, strengthened by Christ” stated 
Archbishop. St Sahag was the last Pontiff from the line of St Gregory the Illuminator, reigning for 50 years. He 

witnessed the elevation and then the weakening of Armenia, the disharmony and disunity of its ministers. King 

Vramshabuh’s son who succeeded his father to the throne was neither wise nor experienced. He was so feeble 

that the ministers decided to seek the intervention of the Persian King to reign over Armenia. However, the 

Catholicos had a different view. It was at this time he uttered the powerful and resounding admonition to us all: 

“Our ailing lamb is preferable to the alien robust wolf”. The Ministers did not understand this reprimand and 

Armenia was once again under the yoke of Persia., Sahag Bartev, associate of Mesrob Mashdots and King 

Vramshabuh, was overthrown by the Persian kingdom, replaced by a chorbishop as the vicar and placed under 

house arrest in exile. Notwithstanding these circumstances, the people still considered him their Pontiff. With his 

spiritual values and writings he created a spiritual fortress; he drank of Christ’s eternal water to quench his thirst. 
We too, each generation, has had and will have our challenges, we will know to look to Christ and to drink of His 

eternal water, to achieve a victorious future”, concluded Archbishop. 
 

Tuesday 22 February – Archbishop presided over the periodic Diocesan Council meeting, held online. The main 

topic of the sitting was matters related to Armenian sections in the cemeteries.  

 

Wednesday 23 February – Archbishop presided over the month’s 
scheduled online lecture. The lectures are held on the last 

Wednesday of each month. The sessions are not run during the 

Australian Christmas and New Year break. The first lecture for 

2022 was delivered by a student of Archbishop Najarian while he 

taught in Holy Etchmiadzin, the Very Reverend Father Mamigon 

Kiledjian, a musician, organist and conductor, of the Eastern 

Diocese of the Armenian Apostolic Church of America, New York, 

The master of ceremony was Deacon Boghos Keleshian and the 

topic “Armenian Sacred Music”. The majority of the viewing and 
listening participants were Armenians from Sydney however the 

online event was joined by Armenians from Beirut, Yerevan, Iran, 

Kuwait, Dubai, New Zealand, Toronto and Los Angeles. A few 

non-Armenians with a keen appreciation for Armenian spiritual 

music joined in from New Zealand. 

Boghos Keleshian commenced the proceedings reading Father Mamigon’s biography. The guest speaker then 
expressed his thanks and appreciation to his teacher Archbishop Haigazoun Najarian, who he had not met up 

with for years. The bilingual lecture commenced with interesting insight into the Yegmalian and Gomidas 

liturgies and the comparison with other churches where the Mass varies from week to week. Although our 

Divine Liturgy is repeated each week, our believers are not tired of it, “because the liturgy is God inspired as is 
the Mesrop Mashdots Armenian alphabet. When we hear the liturgy we do not wish to listen to anything else, it 

touches the very depths of our souls” explained Father Mamigon. Neither Magar Yegmalian, nor his student 
Gomidas were familiar with the organ, but the piano, and had written their compositions for the piano. 

For several years now, Father Mamigon has been arranging both liturgies to be played on the organ for four-voice 

and three-voice choirs, and hopes to complete the arrangements in the near future. These methods, based on the 

rmenian 8 Armenian voices have been arranged by the masters and have reached us. The Holy Father also 

explained that our spiritual music is intertwined with our national folk music and that is where it originates. 

Playing a recording of Jivan Gasparian’s rendition of “Tle Yaman” on duduk, accompanied by his live playing of a 
stirring rendition of “Der Voghormia" on organ, he identified the similarities in their composition. Giving other 

examples he showed that church music is a reflection of our secular culture.   These were interesting  
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facts for music lovers. One such example was the Russian influence on the seasons of some of the hymns of 

Yegmalian’s liturgy. The reason being, Yegmalian was a student of the famous musician Rimsky Korsakoff and 
was influenced by him. Another example was Gomidas Vartabed’s apparent critique of his teacher, Yegmalian’s 
arrangement of “The Lord’s Prayer”. In Yegmalian’s “Our Father” the emphasis is on the word “Our” whereas in 
Gomidas’ arrangement, the emphasis is on “Father”. Although we will not focus on this point in this discussion 

here, “Father” is of course the important noun here and not “Our”. Father Mamigon sang the two versions of 
“Hayr Mer” impressively, clarifying his interpretations even further. The lecture covered such informative 

material. The Father also played a piece of Armenian Rhapsody by American Armenian Alan Hovhannes (1911-

2020), which once again reflected this, as a few church hymns. We ask the question, what is the reason? The 

answer is: Alan Hovhannes served for 10 years as organist in the Boston Armenian Apostolic Church ….. 
Father Mamigon’s message is that rather than showing others what we possess, we need to reflect and appreciate 
its value ourselves. 

Deacon Boghos, an experienced master of ceremonies himself, in Armenian and English, mediated and provided 

further details. He gave opportunity for the participants to direct questions and comments, which were given 

satisfying responses by Father Mamigon; Prof Aram Minasian, Dr Hrair Jebejian and Reverend Father Avetis 

Hambardzumyan expressed their satisfaction. 

In his closing remarks, Archbishop Haigazoun commented on his former student’s professionalism and wealth of 
knowledge, of which we enjoyed a small snippet during the presentation and stated, “we are not satisfied with 

just this alone”, suggesting that Father Mamigon explain a few terms to the viewing audience, to clarify the 
lecture even further. Archbishop commended the Father on his pursuit and achievement of musical distinction, 

overcoming challenges and obstacles. “Although spiritual music has been my field, as did everyone who joined 
tonight, I too personally have learnt many things listening to this lecture”, concluded Archbishop. Archbishop’s 
appreciation and encouraging remarks left Father Mamigon elated. 

Father Mamigon will deliver the second part to this lecture on 30 March. 
 

Thursday 24 March – We are thankful to God that the Holy 

Heroes of Saint Vartanants could be commemorated once again 

this year, with an episcopal Holy Mass in Holy Resurrection 

Church, and with the participation of the two Sydney 

Armenian weekday schools, Hamazkaine Galstaun College and 

the AGBU Alexander Primary School students with teachers 

numbering close to 200. The celebrant, His Eminence 

Archbishop Haigazoun Najarian, with the participation of, 

Archpriest Father Norayr Patanian, Archpriest Father Bartev 

Karakashian, Father Avetis Hambardzumyan and Deacons 

Vartan Elmasian and Boghos Keleshian. The lectionary reading 

in Armenian was delivered by the Alexander Primary School Principal Mr Manoug Demirjian and the English 

reading by Galstaun College Principal Mr Eddie Demirdjian. 

The Pontifical Blessing was conducted during the liturgy. It was 

a moving sight, to see and hear the children participate in the 

Holy Mass with the singing of the Lord’s Prayer, evoking the 
hope that the Australian-Armenian Church has in its fold the 

future protectors of its endurance. 

The source of Archbishop’s sermon was the poignant quote of 
Moses Khorenatsi “Although we are a small garden bed, and 

limited in number and fragile in strength, and often conquered 

by foreign kingdoms, we have accomplished many heroic deeds 

worthy of recording and commemoration in history”.  
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Khorenatsi wrote his history from Adam and Eve to 428AD, the fall of 

Arshakunyats Dynasty with this understanding guiding him. The Archbishop 

reflected on the fact that for 1500 years we commemorate Vartanants. 

Naturally we have every right to. We celebrate because the battle of Avarayr 

was a victory for the ARMENIAN SPIRIT. “When the Persian King 
Yazdegerd wrote a letter to the Armenian leadership to accept Zoroastrianism 

as their religion, it was too late, as the common Armenian had already 

embraced Christianity into their hearts, thanks to the creation of the alphabet 

and Holy Scriptures. Consequently, each Armenian waved the flag of 

rebellion and so the Persians responded. The same occurred in the battles of 

Sardarabad, Bash Abaran and Karakilise, when, in the name of the homeland, 

every Armenian expressed his readiness for martyrdom, from the Catholicos, 

to the leadership and the common peasants”. Articulating his message to the 
students, Archbishop continued, “History repeats itself today. Today you will 
understand what it means to be Armenian and to remain Armenian. It will 

not happen by just bearing an Armenian name, but by FEELING AND 

LIVING AS AN ARMENIAN. The struggle is there for all of us in our homes, 

schools, and surroundings each and every day. You will be victorious in these battles. You have come to receive 

Holy Communion today as Vartanank did before heading to the battlefield. You will endure all the hardships just 

as they did. Each generation has its battles to endure in the fields of diplomacy, culture and education.  The 

Armenian school does an excellent work in securing our rights. It is a great pity that many Armenians do not 

send their children to Armenian schools for bourgeois reasons. By attending an Armenian school, you will be 

worthy children and substitutes for our Vartanants, 

Sardarabad and Artsakh heroes”. 
Following the Primate’s inspiring and encouraging 
sermon, the children took part in confession and 

received Holy Communion. Principal Manoug Demirjian 

read the prayer of confession on his knees before the 

Holy Altar. Immediately following the students and 

teachers were the luncheon guests of the Holy 

Resurrection Church Ladies Auxiliary. This gracious 

service has been held annually for the last seven years by 

these noble women and their assistants; showing their 

care of our growing younger generation. 

Following lunch, the students returned to the church, where an inspiring and moving creative program was 

presented: songs, solo and group poetry recitations, and singing, arranged by Mrs Seta Keoshgerian, Armenian 

teacher of Alexander Primary School and Galstaun College Armenian teacher Mrs Arpi Tavitian. The students of 

both schools sang together, “Hzor Hayasdan”, creating a dynamic atmosphere. (Full program on page 13) 
Prior to Archbishop’s blessing, on behalf of the Holy Resurrection Church Parish Council, Father Avetis 

Hambardzumyan presented three students commendation book awards for their exemplary behaviour, kindness, 

compassion, participation in community life and service. In his message of blessing, Archbishop Najarian thanked 

the Principals of the two schools, the teachers, parents and students. Addressing the students, “I am proud of you, 
by your speeches and your enthusiasm, you proved you are the implementers of the vision of the brave 

Vartanants; that their spirit, generation by generation, has reached you. Your teachers have been able to inspire 

within you, the spirit of freedom. The struggle is great for all of us, you will feel that there is a force of 1000 

people in each of you, therefore nothing will frighten you” Archbishop concluded. 

This beautiful service ended with the prayer of protection. 
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Friday 25 February – At the initiative of the Parish 

Council of Holy Trinity Church, a cocktail reception 

was held to officially welcome the new Parish Pastor 

Reverend Father Miuron Avedisian. Present were, 

the Primate Archbishop Haigazoun Najarian, Arch-

priest Father Norayr Patanian, Archpriest Father 

Bartev Karakashian, Reverend Krikor Youmousha-

kian, Diocesan, Parish Council members, three com-

munity party representatives, Artsakh, Armenian 

organisation representatives, Cumberland Council 

Mayor Mrs Lisa Lake, benefactors and former Parish 

chairmen. 

Due to circumstances out of his control, Father 

Avetis Hambardzumyan was unable to attend. 

The young hosts, Hrant Boujikian (Armenian) and 

Mariam Melkoniants (English) performed their 

duties skilfully inspiring afreshness to the ceremony. 

In their opening remarks, they stressed that the 

Armenian Church is “our spiritual birthplace and we 
will keep it as the apple of our eye, so that our ship 

will reach port peacefully”. They thanked the 
Primate, and parish priests for their support of Holy 

Trinity Church. 

Mr Harout Minassian played a musical composition 

of his own on keyboard. Parish Councillors Mrs Lala 

Garabedian rose to speak, expressing her gratitude in 

Armenian and Mr Garo Arabian in English. They 

presented a brief biography of Father Miuron and 

expressed their joy at his appointment as the parish 

priest. On behalf of the Parish Council, Mrs Arsho 

Tahmizian presented a token souvenir to Arch-

bishop and Chatswood’s parish priests, as an 
expression of their gratitude of their continuing 

support. Representatives of the three community 

parties rose to express their sentiments. 

On behalf of the Social Democrat Hnchakian Party 

Mr Avetis Topouzian, familiar with Father Miuron’s 
biography, gave assurance that the Holy Trinity 

Church now has a bright future. 

On behalf of the Armenian Democratic Liberal Party 

governing body in Australia, Dr Artin Jebejian ex-

pressed his hope that Father Miuron would streng-

then the roots of faith and hope in church and open 

a new path for the youth. On behalf of the ARF 

Central Committee in 

Australia, Mrs Aleen 

Baliozian-Hamamjian, 

who had been a col-

league of Father Miuron 

in the Karen Jeppe Col-

lege in Aleppo, gave 

assurance that the arrival 

of the Holy Father was a 

blessing not only to the 

church but also to the Australian-Armenian 

community. The host Hrant Boujikian who himself 

was a student of Father Miuron at the Kessab 

National College, expressed his gratitude to his 

teacher for his contribution to national and spiritual 

life, inviting him to convey his message. 
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Father Miuron firstly congratulated the Archbishop and clerics on the 

Ghevontyants commemoration and the example of the Battle Avarayr 

where clerics and laypeople fought the battle together. The Father invited 

everyone to work together and take their ‘battle’ ahead in Australia for 
the benefit of the community and generations. He confirmed his 

unconditional cooperation with all. After thanking Archbishop Najarian, 

the Diocesan and Parish Councils and the clergy, he wished Parish 

Council chairman, Mr Markar Meguerditchian a speedy recovery since he 

was unable to attend, currently in hospital. Concluding with the words 

quoted from Goethe, “The man who lives for another is a man who lives".  

In his message, Archbishop 

Najarian honoured the 

Mayor, firstly in English, 

explained how the church 

came to be, the building 

efforts, the forming of the 

parish and finally why the 

position for a pastor had remained unfilled until the arrival of Father 

Miuron. He gave insight into the married and celibate priesthood, 

which was interesting general knowledge for those present. 

Then in Armenian, Archbishop continued, "Dear Father, we have 

heard about you, and we have heard only praise, which means that 

we will expect a lot from you. From the day you arrived, you have 

already won the hearts, not only of your parish members, but of all 

the community organisations 

and parties. I am confident that 

you will all work diligently. 

We have a long way to go. Do 

not forget that you will always have my support. Your success is the success 

of our Diocese, therefore the success of the Australian-Armenian 

community, because the most important mission of the church is to provide 

unparalleled service to the Armenian community.” 

On behalf of the priests, Archbishop thanked the Holy Trinity Parish 

Council for their considerate presentation of token gifts. 

The Ladies Auxiliary had prepared a fine array of foods for the occasion. 

Taking the symbol of salt and bread shared together, as a symbol of love 

and unity, Father Miuron invited all gathered to share the delicious foods. 

A musical program was performed by popular singer Raffi Adourian and 

Harout Minassian on keyboard. 

The evening closed after an intimate enjoyable time shared together. 
 

Sunday 27 February – Great Lent: Holy Mass was celebrated in all parishes and the Altar Curtains were drawn 

until Palm Sunday. Paros editorial wishes that Great Lent will be for our readers, a season of spiritual promise, 

and growing faith. May the mighty spirit of the Holy Vartanants, Ghevontyants martyrs inspire us to face all the 

challenges and obstacles that we may face. 
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            ՄԱՀԱԶԴ 
 

Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն  
Արքեպիսկոպոս Նաճարեան, 
Բարեխնամ Առաջնորդ Աւստրալիոյ 
եւ Նոր Զելանտայի Հայոց Թեմին  
եւ Թեմական Խորհուրդը խոր  
ցաւով կը գուժեն մահը Սուրբ  
Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ գլխաւոր 

բարերար  
 

Պրն Գրիգոր Պաթմանեանին 

 

Որ տեղի ունեցաւ Ուրբաթ 25 Փետրուար 2022-ին  
Հանգուցեալ Գրիգոր Պաթմանեան ծնած էր 
Գահիրէ 1916-ին: Սիտնի գաղթելէն առաջ եւ վերջ 
ան եղած է գործուն անդամ Հայ եկեղեցւոյ եւ 
բարերար:  
Առաջնորդ Սրբազան Հայրը եւ Թեմական 
Խորհուրդը իրենց ցաւակցութիւնը կը յայտնեն 
հանգուցեալին որդւոյն, Թեմական Խորհուրդի 
նախկին ատենապետ Պրն Վահան Պաթմանեանին 
եւ կը խնդրեն Բարձրեալէն հանգուցեալ Գրիգոր 
Պաթմանեանին հոգին ընդունելու Իր լուսեղէն 
յարկերէն ներս: 
 

Յիշատակն Արդարոյն Օրհնութեամբ Եղիցի: 
 

Փարոսի խմբագրութիւնը իր Մարտի թիւով 
մանրամասնութեամբ պիտի անդրադառնայ  
Գրիգոր Պաթմանեանի կեանքին եւ տարած 
ազգային եկեղեցական գործունէութեան:  
 

                IN MEMORIAM  

 

His Eminence  

Archbishop Haigazoun Najarian, 

Primate of the Armenian Church  

of Australia & New Zealand  

with the Diocesan Council are 

deeply saddened by the passing of 

Holy Trinity Church great benefactor  
 

      Mr Krikor Batmanian 

 

on Friday 25 February, 2022 

Mr Batmanian was born in 1916 in Cairo. Before  

and after nigrating to Sydney, he was an active 

member of the Armenian Church and  benefactor. 

The Primate and the Diocesan Council extend 

their condolences to the son of the deceased, 

former Chairman of the Diocesan Council, Mr 

Vahan Batmanian, and ask our Almighty Father  

to receive the soul of the late Krikor Batmanian 

into the light of His eternal kingdom.  
 

                Blessed be the  memory of the just. 

 
 In its March  issue,  

the Paros editorial will cover in detail  

the life of Krikor Batmanian  

and his national & church activities. 

 

THE ARMENIAN APSTOLIC CHURCH 

OF HOLY TRINITY 
 

It was a hope and dream to one day establish a third church in 

the Docese of the Armenian Church of Australia & New 

Zealand for the Armenian community in the western Sydney 

parish. That hope turned into a reality with the purchase of a 

building in Wentworthville in 2007 deemed suitable to 

transform into a church. However, it was not until 2012 when 

that reality became tangible thanks to the generosity of the 

Batmanian brothers Kirkor & John Batmanian as they set the 

catalyst for works to begin. We shall always honour their 

memories and remain in gratitude for their philanthropy. 

 
26 Garfield Street, Wentworthville NSW 
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On 14 February, we received the 2022 Holy Resurrection Church 

Calendar in New Zealand, sent to us by Reverend Father Avetis 

Hambardzumyan. Father Avetis had told me that “this year’s 
calendar will be very beautiful”. I was aware of the theme and also 

the artist, so I had no doubt in Father Avetis’ appreciation or 

observation. However, when I saw the calendar, I was stunned at 

the level of mastery, the enchanting level of positivity captured in 

each piece and was moved in knowing the artist is 95 years YOUNG 

Architect, Loris Kanjian.  

Mr and Mrs Loris and Sonia Kanjian were the major benefactors in 

the building of the Diocesan Centre. Well versed in community 

and church life, Loris Kanjian knew well the role the Diocese plays 

in the lives of Armenians living in the diaspora. He knew there was 

a need for support, so he and his wife contributed as the need arose. 

On 3 November 2021, Loris Kanjian turned 95, and with God’s 
enabling, although with each passing year he is increasing in age 

physically, his vigour resembles one five years younger. He had 

pledged a donation of 12 drawings for the 2022 church calendar, which 

he has delivered. He drew and painted in his personal quarters of the 

retirement facility in which he now resides with Sonia, transforming his  

space into an art studio. He painted in the past, he paints now and he will  

continue to paint with the same vitality until his last breath. 
 

The calendar prints are generally of various flowers, cottages nestled in nature, lakes, trees, boats and still life. The 

artist’s primary colours of choice are bright red, bright orange, bright yellow and bright green. Kanjian’s brush 
strokes have harmonised these bright colours with such skill that the displayed calendar does not overwhelm, on 

the contrary, each of the pictures inspire optimism. The skillfully intertwined flowers, grasses and cottages, truly 

promote a sense of peace and goodness. Here Kanjian demonstrates his artistic genius and his artistic style, truly 

worthy of appreciation. 

The calendar was organised by Father Avetis Hambardzumyan, the layout and format designed by Mrs Vera 

Evanian. The high quality of the calendar is evident. The feasts and commemorations are clear and legible, 

particularly for our seniors to read. 

Paros editorial congratulates skilled Architect/Artist Mr Loris Kanjian, for his concept and for his inspiring 

artistry. We wish Mr Kanjian and his wife, Mrs Sonia good health. Paros congratulates Father Avetis, the Parish 

Council and Mrs Evanian for their part in the creation of this outstanding calendar edition. 

 

Nishan Basmajian 

Positivity in 2022 Inspired by Loris Kanjian’s Art  
in His Brush Strokes  
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Friends of the Diocese 
 

Archbishop Haigazoun Najarian 
Mr & Mrs Sarkis & Alice Der Bedrossian 
Mr & Mrs Kevork & Marina Tchaprazian 

Dr & Mrs Artin & Maro Jebejian 
Mr & Mrs Avo & Jackie Tevanian 

Mr & Mrs John & Taleen Marcarian 
Mr & Mrs Stepan & Hilda Kerkyasharian 

Holy Resurrection Church 
Mr Henry John 

 
Dr & Mrs Garo & Laura Artinian 

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

Mr & Mrs Aris & Anahid Evanian 
 

Mr & Mrs Diran & Virginia Vahratian 
Mrs Ello Meguerditchian,  

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

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

Mr Shahen Davityan 
 

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

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

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

Mr & Mrs Hovig & Mirna Barsoumian 
Mrs Maro Sarkissian 

& 
Our Anonymous Donor Friends 

 
 

Thank You to  
Dr  & Mrs Artin & Maro Jebejian 

for their ongoing support & sponsorship 
 

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

 

DIOCESE OF THE ARMENIAN CHURCH OF AUSTRALIA AND NEW ZEALAND   

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


