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Շնորհաւոր Հինգերորդ Տարեդարձդ Փարոս Ամսագիր 

 

Սկիզբը անպատեհ համարեցի շնորհաւորել մե՛ր Թեմին պատկանող Փարոս ամսագիրը․ ձեւով մը  

կարծես մենք զմեզ շնորհաւորած ըլլայինք...։ Սակայն նկատի առնելով որ հինգ տարին կարճ ժամանակ 
չէ Հայ ամսագիրներու պատմութեան մէջ, («Ազդարար» մեր առաջին թերթը գոյատեւած է 3 տարի միայն՝ 
1794-1796), եւ երկրորդ, որ տեւողութիւնը չէ կարեւորը այլ որակը, բովանդակութիւնը եւ նպատակը, 
որոշեցի գրել սրտի խօսքս։ 

Ճիշդ է, որ մինչ «Փարոս», Ս․ Յարութիւն եկեղեցւոյ Լոյս ամսաթեթը Սիտնիի Ծխական լուրերու կողքին, 
ամփոփ կերպով կու տար Թեմական լուրերն ալ, իսկ  Ս․ Աստուածածին եկեղեցւոյ Յոյս ամսագիրը 
կ՛անդրադառնար Մելպուրնի Ծխական լուրերուն, սակայն պարզ է, Թեմը պէտք էր ունենար ի՛ր 
լրատուն։ Եւ 2017-ի Օգոստոսին ծնաւ «Փարոս»ը:  

Փարոսը լոկ լրատուի գործ չի կատարեր․ ան կ'անդրադառնայ Թեմին, Առաջնորդարանին եւ 
Առաջնորդին ամբողջական գործունէութեան, երեք ծուխերուն մէջ եղած բոլոր կարեւոր 
անցուդարձներուն, այլեւ Մայր Աթոռի լուրերը սփռողն ու մեր հաւատացեալներուն հասցնողը կը 
հանդիսանայ։ Չկայ թեմէն ներս եկեղեցական, ազգային եւ մշակութային կարեւոր երեւոյթ մը, որուն 
Փարոս չարձագանգէ։ 

Փարոսը տպուած վիճակով կը հասնի բոլոր բարերարներուն, Առաջնորդարանի բարեկամներուն եւ 
բոլոր անոնց, որոնք թերթը տպագիր կարդալ կը սիրեն։ Առցանց՝ ան Աւստրալիոյ սահմանները գլելով 
կ'անցնի եւ կը հասնի աշխարհի բոլոր ծագերուն, բոլոր այն Հայ ընթերցողներուն, որոնք կը փափաքին 
իրազեկ ըլլալ Աւստրալիոյ եւ Նոր Զելանտայի Հայ համայնքներէն ներս տեղի ունեցած կարեւոր 
դէպքերուն։ 

Ինչպէս 19-րդ դարու տեղական ամսագրեր կամ տարեգիրքեր, օրինակ Թէոդիկի «Ամենուն Տարգիրք» ը, 
որ լրատու ըլլալով հանդերձ տեղւոյն մթնոլորտը կը փոխանցէ ապագայ ընթերցողին, այլ խօսքով՝ 
արխիւային արժէք կը ներկայացնէ, Փարոսն ալ կը ծառայէ նոյն նպատակին: Անոր լրատուութիւնը ունի 
արխիւային բովանդակութիւն եւ արժէք։ 

Կը շնորհաւորենք Փարոսի խմբագրական կազմը՝ յանձինս Բրշ․ Նշան Սրկ․ Պասմաճեանի, որ ոչ միայն 
հիմնադիր խմբագիրն է թերթին այլեւ մղիչ ոյժը եւ անսպառ Տինամոն, Տիկ Լենա Նազարեանի՝ Հայերէնէ 
Անգլերէն թարգմանութեանց պատասխանատուն  եւ Տիկ․Լորա Արթինեանի՝  Անգլերէն բաժնի 
պատասխանատու նաեւ թերթին ձեւաւորումին եւ էջադրումին պատասխանատուն։ Մեր գնահատանքը 
բոլոր այն անձերուն, որոնք սատար կը հանդիսանան, կը գնահատեն եւ կ'արժեւորեն Փարոսի 
գոյատեւումը։ 

Թերթը արդիւնք է գիտակցութեան եւ մանաւանդ սիրայօժար նուիրումի։ Կը մաղթենք յարատեւ կորով, 
ներոյժ եւ եռանդ Փարոսի նուիրեալ աշխատակիցներուն, որպէսզի Փարոսը հաւատարիմ մնայ իր 
անուան եւ կոչումին եւ հաւատքի լոյս սփռէ մեր ազգի եւ եկեղեցւոյ զաւակներուն, գալիք 
տասնամեակներուն։ 

 
Սիրով եւ գնահատանքով՝ 

Հայկազուն Արք․ Նաճարեան, Առաջնորդ 
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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ  

 

Դշ., 3 Օգոստոս – Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեան 
Առաջնորդ Սրբազան հայրը 3 Օգոստոսի երեկոյեան վերադարձաւ Հնդկաստանի 
Քոչի քաղաքէն, ուր մեկնած էր 27 Յուլիսին, ներկայացնելու համար Մայր Աթոռ 
Ս. Էջմիածինը Մալանքարա Ուղղափառ եկեղեցւոյ 7 մետրոպոլիտներու 
ձեռնադրութեան, ինչպէս նշած էինք Փարոսի նախորդ թիւ 60ին մէջ: 

Ձեռնադրութիւնը տեղի չունեցաւ կաթողի-              

կոսանիստ տաճարին մէջ այլ Kunnamkulam-ի 
Սուրբ Աստուածածին տաճարին մէջ ի 
ներկայութեան բազմահազար հաւատացեալ-
ներու: Մալանքարա ուղղափառ եկեղեցին 
հիմնուած է 52 թուականին Սուրբ Թովմաս 
Առաքեալին կողմէ Հնդկաստանի Քերալա 
նահանգին մէջ: Կաթողիկոսութիւնը հիմնուած 
է 1912-ին: Պաշտօնապէս կը կոչուի Մալան-

քարա Ուղղափառ Ասորի եկեղեցի կամ 
Մալապար Եկեղեցի: Ան հաղորդակից է հինգ 
եկեղեցիներու հետ՝ Ղպտի ուղղափառ, Եթով-

պիական,  Էրիթրիոյ եւ Ասորի ուղղափառ 
եկեղեցիներուն, ինչպէս նաեւ Հայ Առաքելա-

կան եկեղեցւոյ հետ: Կ'ընդունի տիեզերական երեք ժողովները՝ Նիկիոյ, Կ. Պոլսոյ եւ Եփեսոսի: Հայ 
Առաքելական եկեղեցին զայն կը նկատէ Քոյր եկեղեցի: Այս հանգամանքին գործնական փաստերէն մին է 
Սիտնիի Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ քահանայական ձեռնադրութիւնը այժմու Սիտնիի Ս. Թովմաս 
Մալապար եկեղեցւոյ առաջնորդական փոխանորդ Թոմաս Վարկիզ քահանային, ձեռամբ հոգելոյս Տէր 
Աղան Արքեպիսկոպոս Պալիօզեանի: Քերալա նահանգի Քրիստոնեաներու թիւը կը կազմէ 
մօտաւորապէս 7 միլիոն: Եկեղեցին կը վայելէ բացարձակ ազատութիւն եւ հալածանք չկայ անոր դէմ: 
Սրբազանը բարձր պատիւներով ընդունուեցաւ Մալանքարա եկեղեցւոյ Կաթողիկոսին եւ բոլոր 
հոգեւորականներուն ու ժողովուրդին կողմէ: Սրբազանէն բացի, եկեղեցւոյ Կաթողիկոս Պասիլիոս Մար 
Թոմա Մաթեուս Գ. ին համար «պատմական» որակուած այս ձեռնադրութեան մասնակցեցաւ նաեւ Ռուս 
Ուղղափառ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ հոգեւորական մը: Կաթողիկոսը Սրբազան հօրմէն խնդրած է 
Հայերէն աղօթքով մը մասնակից դառնալ ձեռնադրութեան, որուն ի կատարում՝ Սրբազանը երգած է Տէր 
Ողորմեան:  
Ձեռնադրութեան հետեւող յաջորդական մի քանի 
օրերու ընթացքին, Սրբազան հայրը այցելեց զանա-

զան թեմակալ Առաջնորդներու, աղօթեց զանազան 
եկեղեցիներու մէջ: Հնդկական Դպրեվանքի մը մէջ  
«Հայ Եկեղեցին» նիւթով դասխախօսութիւն մը տուաւ 
Դպրեվանքի ուսանողութեան եւ հոգեւորական-

ներու, որ մեծապէս գնահատուեցաւ կազմակերպող-

ներուն կողմէ: Սրբազանը պատասխանեց իրեն 
ուղղուած բազում հարցումներուն:  
Փարոս բարի վերադարձ կը մաղթէ Սրբազան հօր իր 
կատարած աստուածահաճոյ առաքելութենէն եւ կը 
մաղթէ որ Հայ եւ Մալապար եկեղեցիներու կապը աւելի եւս ամրապնդուի յօգուտ մեր եկեղեցւոյ եւ 
Հայաստանի: 
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Ուրբ., 5 Օգոստոս – Բշ., 8 Օգոստոս – Սրբազան Հայրը այցելեց Սինկափուր, ուր հանդիպում ունեցաւ 
համայնքի զաւակներուն հետ եւ մատուցեց Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ: 
 

Գշ., 9 Օգոստոս – Սրբազան Հայրը նախագահեց Կալուածոց Յանձնախումբի վարչութեան հերթական 
ժողովին: 

Կիր., 14 Օգոստոս – Մէկ օր առաջ՝ Շաբաթ երեկոյ, Սրբազան Հայրը 
մեկնեցաւ Մելպուրն Սուրբ Աստուածածնայ Վերափոխման տօնին 
առիթով: Տասնեակ տարիներու սովորութիւն է որ Վերափոխման 
տօնին, Առաջնորդ Սրբազան հայրը պատարագ կը մատուցանէ եւ 
խաղողօրհնէք կը կատարէ Մելպուրնի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ 
մէջ: Զոյգ բուրվառներով եւ Հրաշափառով Սրբազան հայրը առաջ-

նորդուեցաւ եկեղեցի եւ տաղաւար տօնի յատուկ եպիսկոպոսական 
պատարագ մատուցեց ի ներկայութեան կոկիկ թիւով հաւատաց-

եալներու: Սրբազան հօր սպասարկեց եկեղեցւոյ հովիւ՝ Արժ Տէր 
Խաչեր Քահանայ Յարութիւնեանը: 
Նախքան քարոզ, Արժանապատիւ քահանայ հայրը յայտարարեց որ 
առաջին անգամն էր որ Սրբազան հօր նախորդ ժամանման օրհնած 
սեղանի ծածկոցները կը գործածուէին եւ հրաշալի տեսք կու տային 
խորանին: Ապա Սրբազան հայրը կատարեց օրհնութիւնը Ջրօրհ-

նէքի, Խաղողօրհնէքի եւ Նռնօրհնէքի համար Հայաստանէն բերուած 
կաթսային, որուն նուիրատուն է Պրն Գրիգոր Յովսէփեան, ի յիշա-

տակ իր ծնողաց՝ Յովսէփ եւ Զարմինէ ինչպէս նաեւ տիկնոջ՝ Ֆիլօմէն 
Յովսէփեաններու: Սրբազան հայրը օրհնեց նուիրատուն եւ օրհնեց 
յիշատակը անոր հանգուցեալ պարագաներուն: 
Իր հակիրճ եւ իմաստալից քարոզին մէջ Սրբազանը շնորհակալու-

թիւն յայտնեց Հօր Աստուծոյ, որ անգամ մը եւս իրեն առիթ տուաւ 
պատարագելու Տիրամօր համբառնալուն առիթով: Անդրադառ-

նալով Մարիամի անձին, Սրբազան հայրը ըսաւ. «Մարիամ 
պարզ, ոչ թագաւորական ընտանիքէ եկած կին մըն էր սակայն լի 
էր հաւատքով եւ մանաւանդ պատրաստակամութեամբ՝ 
հնազանդելու Տիրոջ կամքին: Ան հոգեւոր իմաստութեան տէր էր 
եւ կը հաւատար որ Աստուծոյ համար անկարելի բան չկար»: 
Սրբազանը բացատրեց որ Մարիամ կ'առաջնորդուէր «Պատուէ՛ 
հայրդ ու մայրդ» պատուիրանով եւ այդպէս ալ դաստիարակած 
էր Աստուածորդին: 
Անդրադառնալով տօնին, «Աւետարանը բանաւոր աւանդութիւն 
էր եւ կը փոխանցուէր բերնէ բերան երբ աւետարանիչներ 
նախաձեռնեցին զայն գրաւոր պահել յառաջիկայ սերունդներուն 

համար: Աստուածամօր աւանդութիւնն ալ փոխանցուած է 
բերանացի, գրաւոր քիչ յիշատակութիւն կայ աւետարաններուն 
մէջ: Առաքեալները մեծ յարգանք ունէին Տիրամօր, անոնք անկէ 
կ'առնէին Յիսուսի իրենց կարօտը: Արդ, երբ Տիրամայր կը 
վախճանի, անոր յուղարկաւորութիւնը կը կատարեն փառաւոր 
յարգանքով: Բարթողիմէոս առաքեալ, որ բացակայ էր յուղարկաւորութենէն, երեք օր ետք կը խնդրէ որ 
զինք տանին գերեզման, որպէսզի իր վերջին յարգանքն ու աղօթքը կատարէ: Սակայն, օ՜ զարմանք, 
Մարիամի մարմինը այնտեղ չեն գտներ, որովհետեւ, ինչպէս Քրիստոս խոստացած էր, զայն իր մօտ 
պիտի տանէր: Այս աւանդութեան մենք կու տանք Վերափոխում անունը» բացատրեց Սրբազանը: 
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Սրբազան հայրը նշեց որ բոլոր կրօններու մէջ կնոջ եւ մօր կերպարին մեծ է եղած յարգանքը: Նոյնիսկ 
Մովսէս Խորենացի, երբ չաստուածուհի Անահիտին մասին կը վկայէ, զայն կը կոչէ «զգաստութեան 
մայր»: Հայ եկեղեցւոյ առաջին սուրբը Աստուածամայրն է: 
Պատճառն այն է, որ Աստուածամայրը որպէս մայր կրնայ 
բարեխօսել իր որդւոյն մօտ մեր պաղատանքներուն համար: 
«Մեր բոլոր խորաններուն պատկերները կը ներկայացնեն 
Աստուածամայրը՝ Յիսուս Մանուկը իր թեւերուն մէջ: Մեր 
մեծ թիւով եկեղեցիները կը կոչուին Սուրբ Աստուածածին, 
ինչպէս Ս. Էջմիածնի տաճարը: Մեր դուստրերը կ'անուանենք 
Մարիամ կամ անկէ սերած անուններով ու Աստուածամօր 
տրուած ածականներով, նկարագրելու համար 
Աստուածամօր բարեմասնութիւնները եւ դրսեւորելու մեր 
փափաքը, որ անոր հաւատքէն  ու նուիրումէն ճառագայթ մը 
իջնէ մեր դուստրերուն վրայ»: 
Բացատրութիւն տալով Աստուածամօր կատարած գործին, Սրբազանը բանաձեւեց ըսելով. «Նուիրում ու 
ընծայում եղած է Աստուածամօր գործը, նման մեր մայրերուն: Հայ ժողովուրդի գոյութեան հիմնական 
կռուանը Հայ Ընտանիքն է, իսկ զայն զօրաւոր եւ անաղարտ պահողը՝ մայրն է: 21րդ դարուն 
քրիստոնէական եւ ազգային արժէքները ճիշտ չեն հասկցուիր: ՛՛Կանանց ազատութիւն՛՛ պիտակին տակ 
որքան ընտանիքներ կը քանդուին, կինը ընտանիքի սրբութեանց տէր կանգնողն է, այս յստակ պէտք է 
դառնայ մեր բոլորին» ըսաւ Սրբազանը: 
Սրբազան հայրը պատգամեց, որ մեր զաւակները Աստուածամօր հոգիով եւ օրինակով մեծցնենք, մեր 
աւանդութիւններվ տաքցնենք մեր եկեղեցիներու պատերը, անոնցմով շունչ տանք մեր եկեղեցիներուն եւ 
որպէս եկեղեցւոյ զաւակներ՝ Աստուածամօր յարգանքը փոխանցենք սերունդէ սերունդ: 
Պատարագի աւարտին տեղի ունեցաւ խաղողօրհնէք, որպէս խորհրդանիշ առաջին բերքի Աստուծոյ 
տան նուիրաբերումին, ինչպէս նաեւ որպէս դիմում Տէր Ամենակալին, որ մեր բերքերը առատ ըլլան, 
որպէսզի աւելի լայ կարենանք ծառայել ազգին եւ եկեղեցւոյ: 
 

 

Սուրբ Մարիամ Աստուածածնայ Վերափոխման տօնին առթիւ Փարոս կը շնորհաւորէ բոլոր 
Մարիամ, Անթառամ, Արփի, Արշալոյս, Արփենիկ, Աղաւնի, Արուսեակ, Ազնիւ, Արեւիկ, Բրաբիոն, 
Բերկրուհի, Գեղուհի, Գովելի, Գոհար, Երանիկ, Երանեակ, Երանուհի, Երան, Երջանիկ, Երջանկուհի, 
Զուարթ, Թագուհի, Իմաստուհի, Իսկուհի, Լուսաբեր, Լուսարփի, Լուսնեակ, Ծաղիկ,Կուսինէ, Կլորիա, 
Լուսին, Համեստուհի, Համասփիւռ, Մարիամ, Մէյրի, Մարի, Մայրենի, Մարգարիտ, Մաքրուհի, 
Մարիա, Մարիցա, Մարինէ, Մարինա, Մարիան, Մարիաննա, Մարօ, Մայրանուշ, Նազելի, Շողիկ, 
Շուշան, Ոսկի, Պայծառ, Պերճուհի, Սրբուհի, Սիրարփի Սրբուկ, Սուրբիկ, Սուլթանիկ, Վերժին, Վերգին, 
Վերգինէ, Տիրուհի, Տիրամայր, Տենչալի, Մարիժան, Մարի-Քլէր, Մարի-Անթուանէթ, Մարի-Թէրէզ, 
Մարի-Ռոզ անուն կրող մայրերն ու քոյրերը, մաղթելով որ Տիրամօր շնորհքները առատօրէն կ'իջնեն 

անոնց վրայ յօգուտ իրենց ընտանիքներուն, եկեղեցւոյ եւ ազգին: 
 

 

Բշ., 15 Օգոստոս – Սրբազան հայրը, յանուն Հայ համայնքին, իր ցաւակցութիւնը յայտնեց Սիտնիի Ղպտի 
Առաջնորդ Անպա Տանիէլ Եպիսկոպոսին, Գահիրէի մէջ Ղպտի եկեղեցւոյ մէջ 14 Օգոստոսի հրդեհին 
պատճառաւ մահացած 41 զոհերուն համար: Ցաւակցական նամակ ուղարկուեցաւ Ղպտի կաթողիկոս 
Թաուատրոս Բ.ին Արեւելեան Ուղղափառ եւ Կաթողիկէ Եկեղեցիներու Համախմբումի նախագահ 
Րոպըրթ Րապպաթ Եպիսկոպոսին կողմէ (AMEC): Յիշեցնենք որ այս Համախմբումին հիմնադիր 
անդամներէն են Հայ Առաքելական եւ Հայ Կաթողիկէ եկեղեցապետերը: 
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Գշ., 16 Օգոստոս – Սրբազան հայրը նախագահեց Թեմական հերթական ժողովին, որուն առաջին կէս 
ժամուն առցանց մասնակցեցան Ս. Երրորդութիւն եւ Ս. Աստուածածին եկեղեցիներու հոգեւոր 
հովիւներն ու Ծխական խորհուրդներու ատենապետները: Սրբազանը զեկուցեց իր Հնդկաստան եւ 
Սինկափուր այցելութեանց մասին եւ պատասխանեց հարցումներուն: Թեմական Խորհուրդը գնահատեց 
Սրբազան հօր յարաբերական գետնի վրայ տարած կարեւոր աշխատանքը: Ժողովը անդրադարձաւ նաեւ 
Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ հիմնադրութեան 60 ամեակին, որուն նշումը պիտի կատարուի 12 
Նոյեմբերին, ինչպէս նաեւ Սրբազան հօր եպիսկոպոսական ձեռնադրութեան 10-ամեակին, որ 
պաշտօնապէս պիտի նշուի 20 Նոյեմբերին: Ժողովը գնահատեց երեք ծուխերուն մէջ Վարդավառի եւ 
Աստուածածնայ տօներուն առիթով մատուցուած տաղաւար տօնի յատուկ պատարագները եւ 

աւանդական ձեռնարկները: Ժողովը նաեւ գնահատեց Հայ Կաթողիկէ Պատրիարք Կաթողիկոսին 
Եկեղեցի եւ Առաջնորդարան այցը: Ժողովը 
զբաղեցաւ նաեւ հաշուական եւ այլ ընթացիկ 
հարցերով: 
 

Եշ., 18 Օգոստոս – Ընկերակցութեամբ թեմական 
խորհուրդի անդամ Պրն Վահէ Պօյաճեանի, Սրբա-

զան հայրը այցելեց Ասորի Ուղղափառ եկեղեցւոյ 
Առաջնորդ Մոր Մալաթիւս Մալքի Մալքի Արք-

եպիսկոպոսին, անոր մօր Հասնայի մահուան 
տխուր առիթով, յայտնելու իր ցաւակցութիւնը իր 
եւ Թեմական խորհուրդի անուններով: 
 

Ուրբ., 19 Օգոստոս – Սրբազան հայրը, ընկերակ-

ցութեամբ Պրն Վարուժան Կիւլէսէրեանի հիւանդանոցային այցելութիւն տուաւ ՀԲԸՄ-ի Սիտնիի 
մասնաճիւղի նախկին ատենապետ եւ Առաջնորդարանի մօտիկ բարեկամ Պրն Թորոս Պօղոսեանի 
մաղթելով արագ ապաքինում: Յուսով ենք որ Պարոն Պօղոսեան ի մօտոյ կը վերադառնայ իր 
բնակարանը եւ կ'ապաքինի ու ցաւերը կը մեղմանան: Փարոսի խմբագրութիւնը կը մաղթէ շուտափոյթ 
ապաքինում: 
 

Կիր., 21 Օգոստոս – Սրբազան հայրը նախագահեց Հայ 
Եկեղեցւոյ Երիտ. Միութեան (ՀԵԵՄ)-ի Ս. Գրոց 
հաւաքին, ուր քննարկուեցաւ Յոբի Գիրքը: Նիստը 
սկսաւ ՀԵԵՄ-ի անդամներ Արի Եափուճեանի եւ 
Չարլի Չէչէնեանի Յոբի պատմութիւնը ներկայացնելով 
Փաուըր Փոյնթի միջոցաւ, որուն յաջորդեց ընդհանուր 
քննարկում «ինչո՞ւ Աստուած տառապանքը կ'արտօնէ, 
ինչո՞ւ տառապանքը խտրութիւն չի ճանչնար եւ ինչո՞ւ 
բարի մարդիկ զերծ չեն մնար անկէ» նիւթին: Տէր 
Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի հետ միասին, 

Սրբազան հայրը ուղղութիւն տուաւ ներկաներուն 
առողջ մտքով քննարկելու նիւթը եւ քաջալերեց 
զանոնք բացատրելով, որ տառապանքը մեր բոլորին 
համար է եւ մեր ցաւը Աստուծոյ կը բացատրենք 
աղօթքով: Տառապանքի միջոցով կը սորվինք ինչպէս 
աւելիո՛վ վստահիլ Աստուծոյ:  Քաջալերելի երեւոյթ էր  
երիտասարդութիւնը գրաւուած տեսնել այս նիւթով: 

Սրբազանը շնորհաւորեց երիտասարդները եւ 
քաջալերեց զանոնք նման ձեռնարկներ աւելի յաճախ կազմակերպելու: 
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Գշ., 23 Օգոստոս – Սրբազան հայրը նախագահեց Հայ Համայնքի Բարեկեցութեան 
Կեդրոնի խնամակալութեան հերթական ժողովին: ՀՀԲԿ-ի մասին այլ տեղեկութեանց 
մասին տես էջ 13: 

 

Կիր., 27 Օգոստոս – Ընկերակցութեամբ Արժանապատիւ Տէր Աւետիս Համբարձումեան եւ Տէր Միւռոն 
Աւետիսեան քահանայ հայրերուն, Սրբազան հայրը ներկայ եղաւ Համազգայինի Շրջանային Վարչու-

թեան կազմակերպած «Պատանի Հայագէտ» ընդհանուր զարգացման մրցումին, որ տեղի ունեցաւ 
Գօլստըն Ճեմարանի Նալպանտեան սրահին մէջ, ի ներկայութեան հարիւրեակ մը ներկաներու: 
Հրաւիրեալներուն կարգին էին նաեւ Աւստրալիոյ ՀՅԴ Կեդրոնական Կոմիտէի ներկայացուցիչ Պրն 
Ներսէս Պալիօզեան, Համազգայինի եւ ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութեանց անդամներ Տիար Հերոս 
Գրիգորեան եւ Տիկ Նորա Սեւակեան: Ձեռնարկը ուղիղ եթերով հեռասփռուեցաւ: 
«Պատանի Հայագէտ» ծրագիրը երկու տարի առաջ յատուկ յանձնախումբի մը միջոցաւ պիտի 
իրագործուէր սակայն Պսակաձեւ Ժահրը այս ծրագրի գործադրման ալ արգելք հանդիսացաւ:  Վեց 

դպրոցներու աշակերտներ մասնակցեցան այս մրցումին՝ Համազ-

գայինի Գօլստըն Ճեմարան, Թարգմանչաց, Թումանեան, Փափազեան, 
Մեսրոպ Մաշտոց-Մաթէոսեան (Մելպուրն) եւ Հայ Կաթողիկէ Լոյս 
վարժարաններ: Հարցումները վեց տարբեր բնագաւառներ կ'ընդ-

գրկէին. Հայ Գիր եւ Գիտութիւն, Հայ Մշակոյթ եւ Աւանդոյթներ, 
Հայրենի Բնաշխարհ, Հայոց Պատմութիւն, Հայ Եկեղեցի եւ Հաւատք, 
Հայ Դիցաբանութիւն եւ Առասպելներ: Բնականաբար, կանխաւ 
բոլոր աշակերտներուն տրուած էին բոլոր նիւթերը, որոնց մասին 
անոնք պիտի հարցադրուէին: Կ'արժէ այստեղ նմուշներ յիշել այդ 
հարցումներէն. «Ո՞վ է Անանիա Շիրակացին», «Ծիրանի ճիւղով 
երաժշտական ի՞նչ գործիք կը շինուի», «Ո՞վ հիմնած է Հայ 
Թատրոնը», «Ինչո՞ւ Հայ եկեղեցին Առաքելական կոչուած է», 
«Ո՞րն է Հայաստանի ամենէն կատակասէր քաղաքը», «Ո՞վ է 
առաջին թուաբանութեան դասագիրք գրողը եւ ե՞րբ», «Ի՞նչ է 

Արայի Լերան առասպելը», «Բացատրել թէ ինչ է Նուռի խորհրդա-    

նիշը Հայ ժողովուրդին համար», եւայլն: Ինչպէս ընթերցողը կ'անդրադառնայ, 
բաւական լուրջ հարցումներ են տրուածները, որոնք զարգացուցիչ են մեծին թէ փոքրին:  

Նախքան մրցումի սկսիլը, Սրբազան հայրը հրաւիրուեցաւ տալու իր սրտի խօսքն ու օրհնութիւնը, 
տրուած ըլլալով որ ան մինչեւ ձեռնարկի աւարտ պիտի չկարենար մնալ, ներկայ պիտի ըլլար Զենիթ 
թատերասրահին մէջ տեղի ունենալիք ձեռնարկին (մանրամասնութիւնները տես էջ 13-14): «Հայագէտը 
մեծ բառ է սակայն այս բառը ընտրուած է մեր պատանիները Հայ մշակոյթով կերտելու տեսլականով: 
Ընտրուած նիւթերը մեր արմատներուն կը վերաբերին, մանաւանդ որ մեր ոտքերը օտար հողի վրայ են: 
Օտար ափերուն մէջ մեր մայրենի հողը մեր մշակոյթն է: Մեր մշակոյթն է որ մեզ ամուր կը պահէ այս 
ափերուն մէջ» ըսաւ Սրբազանը: Խօսելով մրցումի արդիւնքներուն մասին, ան պատուիրեց. « Այստեղ 
յաղթող եւ պարտուող չկայ: Դուք բոլորդ յաղթական էք, որովհետեւ կը մասնակցիք այսպիսի 
աննախադէպ ձեռնարկի մը: Բոլորդ կը սորվիք եւ ձեզ հետ միասին՝ բոլորս որ այստեղ ենք: Թող 
Աստուած պահէ Գօլստըն Ճեմարանը եւ բոլոր հայկական վարժարանները, Աստուած պահապան ըլլայ 
Համազգայինին»: Երեք հոգեւոր հայրերը թողուցին սրահը ձեռնարկի աւարտէն քիչ առաջ:  
Դատական կազմը կը բաղկանար տիկին Քարլա Յարութիւնեանէ եւ Տիարք Ասատուր Շուկայեանէ եւ 
Վիգէն Գալլօղլեանէ: Հանդիսավարուհի Տիկին Աննա Չոքէքճեան հեզասահ կերպով կատարեց իր 
պաշտօնը, դրական մթնոլորտ ստեղծելով ե՛ւ մրցող  աշակերտներուն ե՛ւ հանդիսատեսներուն մօտ: 
Տիկին Չորէքճեան հանդիսավարի յատուկ տաղանդով օժտուած է, ան մրցումի ընթացքին կատարեց 
տեղին միջամտութիւններ:  
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Մինչեւ դատական կազմը աւարտէ իր խորհրդակցութիւնները՝ ի գործ 
դրուեցաւ գեղարուեստական կոկիկ յայտագիր մը բեմավարութեամբ 
Տիկին Շաղիկ Պասմաճեանի: Յովհաննէս Շիրազի «Կտակ»ը 
արտասանեցին Փաթիլ Փամպուքեան եւ Լիանա Քլզի, Թումանեանի 
«Մայրենի Լեզու»ն՝ Ատելին Գալստեան, իսկ Թիանա Աւետեան՝ 
«Մայրենի Լեզու», հեղինակութեամբ Սուրէն Մուրատեանի:  «Իմ սուրբ 
հայրենիք» արտասանեց Նարեկ Գէորգեան, «Պանդուխտ Հայ 
մայրերուն»՝ Գայանէ Ծերունեան, «Մեր լեզուն»՝ Լօրա Անսուրեան, «Ես 
իմ անուշ Հայաստանի»՝Էլիանա Շահինեան եւ Հրակ Գրիգորեան, 
«Հպարտ եմ ես»՝ Դաւիթ Էքմէքճեան: «Լորգէ» մենապարով հանդէս 
եկաւ Սելին Լիպարեան, « Հայոց Աշխարհ»ը մեներգեց Ալիսիա 
Փայլակեան իսկ keyboard ի վրայ նուագեց Արմէն Կարապետեան:  
Դատական կազմէն խօսք առին Տիարք Ասատուր Շուկայեան եւ Վիգէն 
Գալլօղլեան, շնորհակալական եւ շնորհաւորական խօսք 
արտայայտելով Համազգայինին եւ կազմակերպիչ յանձնախումբին: 
Անոնք քաջալերական խօսքերով դրուատեցին վեց վարժարաններու 
աշակերտները եւ յոյս յայտնեցին որ յառաջիկայ տարի այլ 
վարժարաններ ալ կը մասնակցին այս ձեռնարկին: Նախքան 
վերջնական արդիւնքներու յայտարարութիւն, Դատական կազմը 
հետեւեալ վարժարանները պարգեւատրեց յատուկ վկայականներով՝ 
Գօլստըն Ճեմարանը՝ Հայկական առասպելներ նիւթին մէջ գերազանց 
գիտելիքներուն համար 

Մեսրոպ Մաշտոց-Մաթէոսեան վարժարանը՝ Հայ Մշակոյթի նիւթին,  
Լոյս Վարժարանը՝ Հայոց Պատմութեան նիւթին, 
Թարգմանչաց Վարժարանը՝ Հայ գիր եւ գիտութիւն նիւթին, 
Թումանեան Վարժարանը՝ Հայրենի բնութիւն նիւթին իսկ 

Փափազեան Վարժարանը՝ Կրօնք եւ հաւատք նիւթին մէջ: 
Լման թիւ բերին Գօլստըն Ճեմարանի եւ Փափազեան Վարժարանի 
խումբերը, հետեւաբար դատական կազմը հարցում մը ուղղեց երկու 
խումբերուն որ իրենց տրուած նիւթերէն դուրս էր: Այդ որոշիչ 
հարցումն էր, որ ամբողջապէս գիտցաւ Գօլստընի խումբը: Վերջնական 
արդիւնքները կը պարզեն հետեւեալ պատկերը. Լման թիւ՝ 126: 
Գօլստըն Ճեմարան 126 + – Առաջին 

Փափազեան Վարժարան 126 – Երկրորդ 

Թումանեան եւ Մեսրոպ Մաշտոց Վարժարաններ 125 – Երրորդ 

Լոյս Կաթողիկէ Վարժարաան 115 – Չորրորդ 

Թարգմանչաց Վարժարան 108 - Հինգերորդ 

Ապա Դատական կազմը յայտարարեց վերջնական արդիւնքները. 
 

Փարոսի խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ ձեռնարկը կազմակեր-

պողները: Ինչպէս Սրբազան հայրը իր խօսքին մէջ յիշեց,  «այստեղ 
յաղթողներ եւ պարտուողներ չկան», մենք ալ կը ձայնակցինք 
Սրբազան հօր, միեւնոյն ատեն կը քաջալերենք որ 
մրցակցութեան ոգին վառ մնայ մեր աշակերտներուն                                          
մէջ, քանզի մրցակցութեան ոգին է որ մեր մէջ 
կ'ամրապնդէ պայքարելու ոգին, որ, մանաւանդ այս 
օրերուն, խիստ կարեւոր է մեր ազգի իւրաքանաչիւր 
անհատին համար:  
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Կիր., 28 Օգոստոս – Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ 
մէջ, Սրբազան հայրը, յաւարտ Սուրբ եւ անմահ 
Պատարագի, հանդիսապետեց եկեղեցւոյ հիմնա-

դիրներուն, ծառայողներուն եւ բարերարներուն 
հոգիներուն յատուկ հոգեհանգիստին, արարողու-

թիւն մը որ տեղի կ'ունենայ ամէն տարի Օգոստոս 
ամսուն: Յընթացս Պատարագին, Սրբազան հայրը 
օրհնեց կարգ մը սպասներ, որոնք նուիրուեցան 
Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ: Թափօրի խաչ եւ 
հողաթափեր նուիրեցին Տէր եւ Տիկին Ժագ եւ 
Ռիթա Ներսէսեաններ, իսկ Օրդ Նայիրի Ճանոյեան 
նուիրեց գլխաշորեր՝ գործածելի հաւատացեալ 
տիկիններու կողմէ: Սրբազան հայրը օրհնեց նուի-

րատուներն ու նուէրները, բացատրելով Աստուծոյ 
մեզի տուած բարիքները Իրեն վերադարձնելու իմաստը եւ յոյս յայտնեց որ մեր բարերարներուն ժառանգ 
թողած տալու, նուիրելու աւանդութիւնը կը շարունակուի նաեւ անոնց զաւականերուն եւ թոռներուն 
կողմէ: 
 

Ապա հանգուցեալ բարերարներուն պարագաները Սրբազան հօր կողմէն ընդունուեցան  Առաջնորդա-         

րանին մէջ, ուր հիւրասիրուեցան Առաջնորդարանի Տիկնանց Յանձնախումբին կողմէ:       
 

Դշ., 31 Օգոստոս – Հովանաւորութեամբ ու մասնակցութեամբ 
Հայկազուն Արք Նաճարեան Սրբազան հօր, մասնակցութեամբ Ս. 
Յարութիւն եւ Ս. Երրորդութիւն եկեղեցիներու քահանայ հայրե-

րուն եւ 50-է աւելի ազգայիններու, տեղի ունեցաւ Առաջնորդա-

րանի առցանց ամէնամսեայ Լսարանական Դասախօսութիւնը: 
Նիւթ՝ Արցախի Թեմը, պատմական հայեացք եւ այժմու մարտա-

հրաւէրներ: Դասախօս՝ Գերաշնորհ Տէր Վրթանէս Եպիսկոպոս 
Աբրահամեան, Առաջնորդ Արցախի թեմին: Դասախօսութիւնը 
ուղիղ հեռարձակուեցաւ Արցախէն: 
Հանդիսավար Նշան Սարկաւագ Պասմաճեան ներկայացուց 
Վրթանէս Սրբազանը, որ Հայկազուն Սրբազան հօր աշակերտը 
եղած է Գէորգեան Հոգեւոր Ճեմարանի մէջ:  
Դասախօսութեան բնագիրը Սրբազանը սիրով տրամադրեց 
խմբագրութեանս որ Արեւմտահայերէնի վերածելով զայն փոքր 
յապաւումներով կը հրապարակենք ամբողջութեամբ իր շահե-

կանութեան համար: Նաեւ կը հրապարակենք Սրբազան հօր 
տրուած հարցերուն պատասխանները: (Տես էջ 16) 

Ստորեւ հակիրճ տողերու մէջ կը ներկայացնենք Վրթանէս 
Եպիսկոպոսի կենսագրականը. 

 

Սրբազան հայրը ծնած է 1962 ին, Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունիի Ծովատեղ գիւղը:  
 1980 ին կ'ընդունուի Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Գէորգեան հոգեւոր ճեմարան: 
 1981-1983 կը ծառայէ Խորհրդային բանակին մէջ եւ զայն աւարտելէ ետք կը վերադառնայ Ճեմարան, 

ուսումը շարունակելու: 
 1987 Դեկտեմբերին կը ձեռնադրուի սարկաւագ, իսկ 1988 Մայիսին՝ կուսակրօն քահանայ: 
 1992-ին կը պաշտպանէ վարդապետական թէզ «Յովսէփ Արցախեցի` վահան ուղղափառութեան» 

թեմայով եւ կը ստանայ մասնաւոր վարդապետութեան 4 աստիճաններ: 

https://www.armenianchurch.org/
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 2008-ի օգոստոսին կը ձեռնադրուի եպիսկոպոս: 
 Սարկաւագութենէն մինչեւ օրս, Սրբազան հայրը վարած է բազում պաշտօններ.  Մայր Տաճարի 

թանգարանի աշխատող, ապա 1989-1994՝ Ամարաս վանքի վանահայր, 1994-1996՝ Արցախի թեմի 

առաջնորդական փոխանորդ եւ յետոյ՝ Ս. Հռիփսիմէ վանքի վանահայր: Նոյն այս պաշտօնին կը 
վերանշանակուի 1999-2001: 

 Սրբազան հայրը, 1997-1999 կը նշանակուի ՀՀ Պաշտպանութեան նախարարի հոգեւոր 
խորհրդատուի կարեւոր պաշտօնին: 

 2001-2006 թ. հոգեւոր հովիւ կը նշանակուի Գուգարաց , իսկ 2006ին՝ հոգեւոր հովիւ Նոր Նախիջեւանի 
եւ Ռուսաստանի հայոց թեմերուն մէջ: 

 2007 թ. Հոկտեմբերէն Սրբազանը կը նշանակուի ՀՀ Զինուած ուժերու հոգեւոր Առաջնորդ: Այս խիստ 
պատասխանատու պաշտօնը կը տանի մինչեւ 2021 թուական, այսինքն՝ 14 տարի: 

 2021-ի Յունուարին, Վեհափառ հօր կողմէ կը նշանակուի Արցախի թեմի Առաջնորդ։ 

 

 

 

 

 

ՊՐՆ ՃՈՆ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ՔՈՒՔ ԿՂԶԻՆԵՐՈՒ  
ՀՈԳԵԳԱԼՍՏԵԱՆ (PENTECOSTAL) ԵԿԵՂԵՑԻ 

 

7 Օգոստոսին, գործի բերումով Քուք 
Կղզիներ ճամբորդութեան ընթացքին, 
Թեմական Խորհուրդի ատենադպիր Պրն 
Ճոն Մարգարեան կը հրաւիրուի վերո-

նշեալ եկեղեցւոյ եպիսկոպոս Թութայի 
կողմէ մաս կազմելու Ազգային Օրուան 
Շաբաթավերջի եկեղեցական արարողու-

թեան: 
Թութայ եպիսկոպոս Հայաստանեայց 
Առաքելական Եկեղեցւոյ մօտէն ծանօթ 
հոգեւորական մըն է եւ հիացող մը: Հետե-

ւաբար, ան կը խնդրէ Պարոն Մարգար-

եանէն, որ արարողութեան ընթացքին 
խօսք առնէ եւ բացատրութիւն տայ Հայաստանի, անոր Քրիստոնեայ ազգային եկեղեցւոյ 
պատմութեան ինչպէս  նաեւ Աւստրալիոյ եւ Նոր Զելանտայի Հայ համայնքին մասին: 
Պարոն Մարգարեան կը բնորոշէ. «Հոգեգալստեան այս եկեղեցւոյ արարողութիւնը շատ կենսունակ է 
եւ կայտառ իր երաժշտութեամբ իսկ համայնքը՝ շատ հաւատացեալ»: Պարոն Մարգարեանի համար 
պատիւ էր խօսիլ հաւատացեալներուն եւ գոհացում տալ եպիսկոպոսի խնդրանքներուն, ինչպէս նաեւ, 
յաւարտ արարողութեան՝ մասնակցիլ տօնախմբութեանց, վայելելով տեղացի ժողովուրդին հիւրա-

սիրութիւնը: Անոնց սէրը հանդէպ իրենց եկեղեցւոյ բացայայտ է ոեւէ այցելուի համար: 
Յանուն Սրբազան հօր եւ Թեմական Խորհուրդին, Պարոն Մարգարեան կը հրաւիրէ Թութայ 
եպիսկոպոսը, որ իր յաջորդ Աւստրալիա այցելութեան այցելէ նաեւ Սուրբ Յարութիւն եկեղեցի: 

 
 
 
 

  

 

https://artsakhdiocese.am/about-us
https://artsakhdiocese.am/temi-patmutyun
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Լուրեր 

Ծուխերէն
ն 

 

Ուէնուըրթվիլ - ՍԻՏՆԻ 

Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցի 

 

Վերազարթնում ապրած Աւստրալիոյ Ս. Երրորդութիւն եկեղեցին 
շաբաթ մը ամբողջ Ս.Աստուածածնի վերափոխման տօնին նախա-

պատրաստութեան մէջ էր, որ եզակի ձեւով հրապուրած էր ամբողջ 
համայնքը։  

Կիրակի 14 Օգոստոս 2022ին հայահոգի եւ 
եկեղեցասէր գաղութը խուռներամ բազմու-

թեամբ համախմբուած էր եկեղեցւոյ մէջ, 
տօնելու հայ Առաքելական եկեղեցւոյ 4րդ 
տաղաւարը` Ս. Աստուածամօր վերափոխման 
տօնը։ 
Հոգեպարար Պատարագը տպաւորիչ ձեւով 
մատուցանելէ ետք, Եկեղեցւոյս հոգեւոր հովիւ 
Արժ. Տէր Միւռոն քահանայ Աւետիսեան 
խորհուրդը աւարտեց հրաւիրելով ներկայ գըտ-

նուող բազմութենէն բոլոր Աստուածամօր 
տօնելի անունները կրողները։ Հայրական օրհ-

նութիւնն ու շնորհաւորանքը փոխանցելէ եւ 
միասնաբար յիշատակի լուսանկար մը ունենալէ ետք, Թափօրը ուղղուեցաւ բակ կատարելու համար 

մատաղօրհնէքը եւ սեղանօրհնէքը, որ պատրաստուած էր 
ակներեւելի բծախնդրութեամբ` Տիկնանց օժանդակ 
վարչութեան կողմէ. յիշենք որ սոյն աշխատանքին կը 
միանային իրենց իւրայատուկ բաժիններով`  Ծխական 
Խորհուրդը, Դպրաց Դասի անդամները, Երիտասարդական 
Վարչութենէն անդամներ եւ յատուկ տքնաջան աշխատանք 
տանող հարիսայի պատրաստութեան` Տիար Ստեփան 
Քէշիշեանը, Տիար Վաչէ Պէօճիւքեանը եւ Տիար Յակոբ 
Մանուկեանը։ 
Բակին մէջ բծախնդիր շա-

ուած սեղաններուն վրայ 
բարեպաշտ ժողովուրդը 

տեղաւորուեցաւ ճաշակելու 
հարիսան, որուն յաջորդեց 

գեղարուեստական կոկիկ յայտագիր մը։ 
Տէր Միւռոնը ամփոփ ծանօթացուց Տիկ.Մարիա Թոգմաքճեանը եւ 
հրաւիրեց զայն որպէս բանախօս։ Օրուան խորհուրդին ակնարկուփիւն 

կատարելէ ետք Տիկ. Թոգմաքճեանը մաղթեց` վարակիչ դարձնել Տիրա-

մօր ջերմեռանդ սէրը եւ նախանձելի՝ անոր անապակ կեանքը, ապա 
հրաւիրեց եկեղեցւոյս սպասաւոր Բարեկրօն Վարդան կիսասարկաւագ 
Սվազլեանը երգով թարմացնելու ներկաները, որուն յաջորդեց 
Գ.Նարեկացիի <<Մատեան Ողբերգութեան>> Տիրամօր նուիրուած Բան-Ձ 
աղօթքի ընթերցումը Տիկ. Արմինէ Սվազլեանի կողմէ, ապա երգով ու 
ճառով հանդէս եկաւ Տիար Վարուժան Սանճեանը, որմէ ետք Տիկ. 
Մարիան անդրադարձաւ Խաղողօրհնէքին եւ Աւստրալիոյ հակակլիմային, որուն պատճառով 
անջատուած  եւ  տեղափոխուած  է  Յունուարին  այսինքն`  ամրան,   ուր  բերքը   կը  հասուննայ  եւ  ըստ   
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աւանդութեան լաւագոյն բաժինը բերքին կը նուիրաբերուի Տիրոջ, որպէս երախտագիտութիւն Իր 
կատարած  օրհնութիւններուն։ Որքան հաճելի է տալը, նուիրելը Տիրոջ, քան միայն սպասելը Անկէ։  
Նախ քան ձեռնարկի վերջին բաժնին անցնիլը, կրկին հրաւիրուեցան Տիրամօր տօնելի անունները այս 

անգամ միասնաբար կարկանդակը հատելու: Խօսքի 
ամենաքաղցր վերջին բաժինը վերապահուած էր 
շնորհակալութեան անձնուրաց եւ անձնուէր 
տիկիններուն եւ բոլոր անոնց, որոնք վարագոյրի 
ետին մեծ աշխատանք տարին սոյն ձեռնարկը 
յաջողութեամբ իր լրումին հասցնելու։ 
Երգով ու շուրջ պարով տօնախմբութիւնը աւար-

տելու հրաւիրուեցաւ գաղութիս ծառայասէր զաւակ, 
սիրուած երգիչ՝ Ռաֆֆի Ատուրեանը, որ իր բացա-

ռիկ երգերու ընտրանիով հաճելի դրոշմ մը աւելցուց 
օրուան տօնին: Հանդիսութիւնը աւարտեցաւ ցտե-

սութեան եւ «երթայք խաղաղութեամբ» արտայայ-
տութիւններով։ 

 

Տիկ Մարիա Թաշճեան Թոքմաքճեան  
 

Օքլանտ ՆՈՐ ԶԵԼԱՆՏԱ 

 

Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդը իր հերթական ժողովը 
գումարեց, որուն ընթացքին որոշում առաւ Հայկազուն Արք. Նաճարեանի այցելութեան 
կարգադրութիւններուն մասին: Սրբազան հայրը Օքլանտ պիտի այցելէ 28-31 

Հոկտեմբերին: Այդ առիթով պաշտօնական ճաշկերոյթ տեղի պիտի ունենայ, որուն պիտի 
հրաւիրուին նաեւ Նոր Զելանտացի համայնքապետեր եւ պաշտօնական անձնա-

ւորութիւններ: Ժողովին հրաւիրուած էր մասնակցելու նաեւ Նշան Սրկ Պասմաճեան: Այս վերջինին 
ճիգերով երիտասարդ-երիտասարդուհիներ կը հրաւիրուին մասնակցելու դպրաց խումբին: Ժողովը 
որոշեց որ եկեղեցին ունենայ իր երկլեզու լրատուն, որուն միջոցաւ նաեւ կարելի ըլլայ հոգեւոր սնունդ 
տալ համայնքի զաւակներուն:  
Ծխական խորհուրդի անդամներ Տիար Յակոբ Եըլտըզեանի եւ Տոքթ Զաւէն Փանոսեանի, խառն ժողով մը 
գումարեցին Նոր Զելանտայի Հայկական Միութեան վարչութեան հետ յանձինս ատենապետուհի Տիկին 
Հերմիկ Սուգիասեանի եւ դիւանի անդամներ՝ Տիկնայք Արեւիկ Ստեփանեան-Ֆորտի եւ Նարինէ 
Գրիգորեանի: Սիրալիր մթնոլորտի մէջ երկու վարչութիւնները որոշեցին համագործակցիլ զանազան 
բնագաւառներու մէջ ի շահ Նոր Զելանտայի փոքրաթիւ Հայ համայնքին բայց մանաւանդ՝ մեծցող 
սերունդին: Որոշուեցաւ աւանդական Աստուածամօր 
Վերափոխման տօնը միասնաբար նշել Կիրակի 21 
Օգոստոսին: Նշան Սարկաւագին վստահուեցան կարգ մը 
կազմակերպչական աշխատանքներ: 
 

Որպէս էքիւմէնիք աշխատանքներու մասնակից Հայ 
եկեղեցւոյ անդամ, Նշան Սրկ Պասմաճեան մասնակցեցաւ 
միջ-կրօնական ընթրիքին կազմակերպութեամբ Օքլանտի 
Անկլիքան եկեղեցւոյ: 
2017-էն սկսեալ այս ընթրիք-հաւաքը տեղի կ'ունենայ 
Սուրբ Երրորդութիւն Անկլիքան Տաճարի սրահներէն 
մէկուն մէջ իսլամական Իտ   Էլ   Ֆիթրին   (Րամատան):   
Սակայն   2022   եւ   2023 տարիներուն,  Ֆիթրի տօնը կը զուգադիպի քրիստոնէական աւագ շաբթուան  եւ 
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զատիկին, ուստի որոշուած է այս երկու տարին զայն կազմակերպել 
հրէական Բարձր Սուրբ Օրերու (High Holy Days) տօնին, որ կը 
զուգադիպի Օգոստոսին: Տեղի ունեցաւ դասախօսութիւն, ուր 
բացատրուեցաւ թէ ինչ էր այդ խիստ կարեւոր տօնը: Կատարումներ 
եղան հրէական յատուկ Շօֆար նուագարանով: Ի գործ դրուեցաւ 
հոգեւոր գեղարուեստական կոկիկ յայտագիր մը: Կազմակերպիչները 
բարձր գնահատեցին Հայ եկեղեցւոյ առաջին մասնակցութիւնը միջ-

կրօնական բարեկամական այս ձեռնարկին: 
 

Կիր. 21 Օգոստոս – Նոր Զելանտայի Հայկական Միութեան Կեդրոնին 
մէջ տեղի ունեցաւ Աստուածամօր Վերափոխման տօնի նշում եւ 
Խաղողօրհնէքի արարողութիւն, միացեալ կազմակերպութեամբ Ս. 
Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդին եւ ՆԶ Հայկական 
Միութեան Վարչութեան: Քառասունի շուրջ ներկաները աւանդութիւնը 
պահելու նպատակով խաղող նուիրած էին զայն օրհնելու եւ տանելու 

իրենց տուները: Բարեշնորհ Սարկաւագներ՝ 
Մարկոս Իսկէնտէրեան եւ Նշան Պասմաճեան, 
ընկերակցութեամբ Զուարթնոց երգչախումբի 
անդամուհիներու, կատարեցին Անդաստան 
ապա՝ խաղողօրհնէքը: Տիկին Նարինէ Գրիգոր-

եան ընթերցեց Խաղողօրհնէքի վերաբերեալ 
Ներսէս Շնորհալւոյն աղօթքը: Պատանի Վազգէն 
Վարդանեան, տաս օրուան փորձերէ ետք, 
յաջողութեամբ կատարեց բուրվառակիրի իր 
պաշտօնը, որ արժանացաւ Նշան Սարկաւագի 
քաջալերանքին: Շնորհաւորանքի արժանի է 
Վազգէնի մայրը, որ ճիգ չի խնայեր որ զաւակ-

ները մօտ ըլլան եկեղեցւոյ, զոր մնացած է պատգամ իր վաղամեռիկ ամուսնէն՝ Արմէնէն: 
Ընթացքին, Նշան Սարկաւագ հակիրճ բացատրութիւն տուաւ Աստուածամօր Վերափոխման Տօնին եւ 
խաղողօրհնէքի մասին, լուսաբանելով ներկաները եւ Տաղաւար տօնին կարեւորութիւնը փոխանցելով 
անոնց: 
Եկեղեցական արարողութենէն ետք տեղի 
ունեցան ակմբային խաղեր եւ հիւրասիրութիւն: 
Քաջալերելի է երկու վարչութիւններուն միաս-

նական աշխատանքը, ի սպաս Նոր Զելանտայի 
փոքրաթիւ բայց աշխուժ Հայ համայնքին: 
                                                                                                                                        

Նոր Զելանտայի Հայկական Միութեան վարչու-

թեան հրաւէրով, Շաբաթ 27 Օգոստոսի երեկոյեան 
տեղի ունեցաւ Պօլինկի մրցում Միութեան 
անդամ-ներուն միջեւ: Միութեան  անդամներուն 
մասնակ-ցութիւնը անվճար էր: Մասնակիցները, 
թիւով 18, բոլոր տարիքներէ եւ սերունդներէ էին, 
ինչ որ ներդաշնակ ընտանիքի մը տպաւո-

րութիւնը կու տար: Երկու ժամ հայկական ջերմ 
մթնոլորտի մէջ եւ մեծ խանդավառութեամբ, մասնակիցները իրենց լաւագոյնը տուին եւ մրցումը 
դարձուցին ալ աւելի հետաքրքրական, ապա իրենց   շնորհակալութիւնը յայտնեցին կազմակերպիչ 
մարմնին:        Թղթակից 
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ՀՀԲԿ-ի 
Լուրեր 

 
 

 

«ՆԵՐԴԱՇՆԱԿ ԵՆՔ ԵՐԲ ՄԻԱՍԻՆ ԵՆՔ» 

ՁԵՌՆԱՐԿ 
 

Շաբաթ 27 Օգոստոս 2022-ի կէսօրէ 
ետք, Հայ Համայնքի Բարեկեցութեան 
Կեդրոնը (ՀՀԲԿ), Չացուուտի Զէնիթ 
թատերասրահին մէջ կազմակերպեց 
վերնագրեալ ձեռնարկը, ոգեկոչելու 

բազմամշակոյթ մեր համայնքներուն ներդաշնակութիւնը: 
Երգի, պարի եւ երաժշտութեան միջոցաւ, մենք կապ հաստատեցինք 
իրարու հետ եւ հասկցանք իւրաքանչիւր խումբի առանձնայատկու-

թիւնները: 
Այս համերգը տեղի ունեցաւ զօրակցութեամբ եւ քաջալերանքով Multicultural NSW-ի, որ հոգաց 

ծախսերը եւ Ուիլուպիի Քաղաքապետութեան, որ զօրակից հանդիսացաւ անոր կազմակերպման:  
Բացումը կատարուեցաւ Բնիկ Աւստրալացի (Ապօրիճինի) Տիտճէրիտու 
նուագարանի ելոյթով, Կիրալանկ Կուալի կողմէ: Արուեստագէտը ողջունեց 
ներկաները ԵԱԱՄԱ-ով որ կը նշանակէ Բարեւ: Ան բացատրեց, թէ ինչպէ՞ս 
իր նախնիները ստեղծեցին Տիտճէրիտուն եւ անով նուագեցին բնութեան 
ձայները, թէ ինչպէ՞ս իրարու միջեւ յարաբերութիւն կը ստեղծէին երգերով եւ 
երաժշտական չափերով եւ իրենց բանաւոր պատմութիւնները կը 
փոխանցէին սերունդէ սերունդ:   
 «Կոմիտաս» երգչախումբը (ղեկա-

վարութեամբ Տէր Միւռոն Քահանայ 
Աւետիսեանի) եւ ՀՀԲԿ-ի տարեց-

ներու երգչախումբը (ղեկավարու-

թեամբ Տիկին Մարիաննա Պօղոս-

եանի) երգեցին ազգագրական 
երգեր: «Մոզաիք» ճաբոնական ազ-

գագրական պարախումբը պարեց 
Սօրան Պուշի ճաբոնցի ձկնորսներուն պարը, «Մոզաիք» 
Բազմամշակոյթ երգչախումբը երգեց «Լուսինը կը ներկայացնէ 
սիրտս» երգը սպաներէնով, ճաբոներէնով եւ Մանտարին 
լեզուով: Համազգայինի Սիտնի Պարի Անսամբլը ներկայացուց 
երկու պարեր, պարագիրներն են՝ Անգինէ Կարապետեան եւ 
Կիկօ Կիրակոսեան: Մարիաննա Պօղոսեան եւ Յակոբ 

Զարմէնեան ներկայացուցին Սուրերու Պարը՝ 
Գայանէ Պալէէն: Լան Քին երգչախումբը երգեց 
«Յասմիկ Ծաղիկ»-ը եւ Մօզաիք Թայ Չի խումբը 
պարեց Թայ Չի Պարը: Պարսկական Մատաքթօ 
Արուեստի Կեդրոնը ներկայացուց Պարսկական ազ-

գագրական նուագներ Քամանչայով, Ուտով եւ 
թմբուկով: Լուսինէ Օկանէսեան՝ Քանոնով եւ Գարլօ 
Փիւրզէքեան՝ Սրինգով նուագեցին հայկական ազ-

գագրական նուագներ: Ի զարմանք հանդիսա-

տեսներուն, Ինտոնեզական նուագախումբը նուագեց 
«Լիսոլ Լիսոլ»ը  Անկքլունքսներով,  ինտոնեզական 

աւանդական նուագարան պամպու եղէգներով շինուած:   

https://www.facebook.com/multiculturalnsw?__cft__%5b0%5d=AZVgzDZi3-1RO00vXcRwpDG6y55N2o7nhdEnXpEFFFUvUwFiKYSow1GDuSup9LWlIgBS-bgqMUMwutu3AOFgc9FBA7GQ3bPZ1jSKvFBsTbTLK67q8xS5BNMTqJOWAc302zzOUCadJTmpHxrasweO2a3dvwVIQemHRTNU5Q5kYLWfeW5JnQAGQG7CQCYojjZ5-yQ&__tn__=-%5dK-R
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Պատուոյ հիւրերն էին Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեան, Բազմամշակոյթի 
նախարար Մարք Քուրէ, Ուիլուպիի խորհրդարանական ներկայացուցիչ Թիմ Ճէյմս, Ուիլուպիի 
քաղաքապետուհի Թանիա Թէյլըր, Րայտի քաղաքապետ Ճորտըն Լէյն, Ուիլուպիի քաղաքապետարանի 
անդամներ Սարգիս Մուրատեան եւ Րոպըրթ Սամուէլ, Րայտի քաղաքապետութեան անդամ Սարգիս 
Ետէլեան, Արժ Քահանայ հայրեր՝ Նորայր Աւագ Քահանայ Բաթանեան, Պարթեւ Աւագ Քահանայ 
Գարագաշեան, Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան, Միւռոն քահանայ Աւետիսեան, Տիար Պետրոս 
Զօրլու, Տիկին Լալա Կարապետեան, Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ ծխական խորհուրդի անդամներ Տիարք 
Զաւէն Եաղլճեան եւ Տիկին Արփի Մուրատեան, ինչպէս նաեւ Համազգայինի Սիտնի Պարի Անսամբլի 
հիմնադիր Պրն Հարմիկ Յակոբեան: 
Յանուն ՀՀԲԿ-ի Գայանէ Մուրատեան բարի գալուստ մաղթեց ներկաներուն: Իր բացման խօսքին մէջ ան 
ըսաւ. 
 «ՀՀԲԿ-ն կ'ողջունէ Աւստրալիոյ առաջին բնիկները: Կ'ողջունենք եւ կը գիտակցինք բնիկ ժողովուրդին եւ 
անոնց մշակոյթին կենսական մասնակցութեան Աւստրալիոյ մշակոյթին: 
Այս համերգը մէկն է միջ-մշակութային ձեռնարկներէն, զորս ՀՀԲԿ-ն կը կազմակերպէ վերջին 6 
ամիսներուն: Իրար մօտ կու գան տարբեր համայնքներ, որոնք կը 
մասնակցին յայտագրին: Այս համերգը միայն հարթակ մը չէ որ 
տարբեր համայնքներ իրենց ինքնութիւնը արտայայտեն, ան առիթ կը 
ստեղծէ համայնքին մէջ գտնուող աւելի մեծ թիւով հանդիսա-

տեսներուն ըմբոշխնելու տարբեր համայնքներու ներդաշնակ 
գոյակցութեան քաղցրութիւնը:  
Այս համերգը առիթ է որ տարբեր համայնքներ ընդլայնեն իրենց 
տաղանդները եւ միասնաբար հասկնան իւրաքանչիւր համայնքի 
մշակութային յատկութիւնները եւ միասնաբար վայելեն անոնց 
գեղեցկութիւնը: Մեր նպատակն է աւելի խորացնել յարաբերութիւնը 
մշակութային տարբեր խումբերու միջեւ եւ ցոյց տալ մեր ընդլայնուած 
համայնքին հոյակապ տաղանդներուն գեղեցկութիւնն ու զօրութիւնը: 
Այս ծրագիրները կու գան աւելցնելու մասնակիցներուն իրարու 
նկատմամբ յարգանքն ու իրար հասկացողութիւնը:  
Այս առիթ է յատկապէս որ այլազան մշակոյթներու հետ առնչուելու հայկական փորձառութիւնը իր դերը 
ունենայ քաջալերանք եւ համակրանք ստեղծելու տարբեր մշակոյթներու մէջ: ՀՀԲԿ-ի առաւելութիւնն 
այն է որ Հայերով ղեկավարուած է, հետեւաբար այդ հանգամանքը իրեն առիթ կը ստեղծէ աւելի լաւ 
հասկնալու իր համայնքին պէտքերը եւ նրբութիւնները: Այս ձեռնարկին համար մեր ցանկութիւնն է 

կապել իրարանման մշակութային կազմակերպութիւններն ու խումբերը: 
Ուիլուպին ճանչցուած է իր բազմատեսակ համայնքներով, հետեւաբար 
լաւագոյն վայրն է այսպիսի բազմամշակոյթ ձեռնարկներու 
կազմակերպման համար: Մենք այս ներդաշնակութեան ներուժին 
ապաւինելով կը հրաւիրենք տարբեր համայնքներ կապ հաստատելու մեզի 
հետ եւ համագործակցելու: 
 

Գեղարուեստական յայտագրի աւարտին, նախարար Մարք Քուրէ, Տիկին 
Թանիա Թէյլըր, Պրն Թիմ Ճէյմս գնահատեցին յայտագրի մասնակիցներն ու 
կազմակերպողները:   
Սրբազան հայրը շնորհակալութիւն յայտնեց պետական անձնաւորութեանց 
անոնց զօրակցութեան համար, գնահատեց մշակութային ելոյթները, 
յատկապէս անդրադարձաւ  այն իրողութեան, որ մեծահասակներ ներկայ 
էին բեմին վրայ եւ գնահատեց ու քաջալերեց անոնց մասնակցութիւնը եւ 
արժեւորեց անոնց փորձառութիւնը: 
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«Գրեթէ պապանձումի մէջ եմ, մասնակիցներուն այսօրուան 
ներկայացուցածին համար: Մէկուկէս ժամուան այս համերգը 
ինչպէս անցաւ չզգացինք: Երբ պաստառին կը նայինք կը 
կարդանք «ՆԵՐԴԱՇՆԱԿ ԵՆՔ ԵՐԲ ՄԻԱՍԻՆ ԵՆՔ», սակայն 
միայն ներդաշնակ չենք այլ զօրաւոր ենք երբ միասին ենք: 
Մենք կը հարստացնենք Մշակոյթը, երբ իրարու հետ կը 
բաժնենք մեր երաժշտութիւնն ու աւանդութիւնները: 
Բազմամշակոյթը մոզաիք մըն է, կտոր-կտոր իրարու մօտ 
դնելով ստեղծելու համար նկար մը: Կատարողները երգեցին 
բազում լեզուներով եւ պարեցին տարբեր եղանակներով: 
Բացման՝ բնիկ արուեստագէտը Տիտճէրիտուով եւ բնութեան 
ու  բնիկներու զանազան ձայներով հանդէս եկաւ: Այս ինծի 
յիշեցուց հայկական Տուտուկը, որ փոքր փայտեայ խողովակ 
մըն է եւ որով կարելի է Տիտճէրիտուի նման բնութեան 
ձայները նուագել: Այս նմանութիւնները կը փաստեն որ 
մարդկութիւնը բնութեան հետ  ներդաշնակութեան մէջ է եւ կը թելադրեն որ լաւ հոգ տանինք բնութեան ի 
սպաս յաջորդող սերունդներուն: Մենք յուսով ենք որ կ'աւելնայ թիւը մեր գործակիցներուն եւ 
ելոյթներուն եւ կը սպասենք հրաշք անակնկալներու: 
 

Գայանէ Մուրատեան շնորհակալութիւն յայտնեց ՀՀԲԿ-ին այս գունագեղ ձեռնարկին եւ բոլոր 
մասնակից խումբերուն՝ իրենց նուիրուածութեան համար:   
 

Զեփիւռ Մուրատեան 
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ԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌՑԱՆՑ ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ 

ԱՐՑԱԽԻ ԹԵՄԸ – ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՅԵԱՑՔ ԵՒ 

 ՆԵՐԿԱՅ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐՆԵՐ 

Չորեքշաբթի 31 Օգոստոսին առցանց, ուղիղ Արցախէն, դասախօսեց Արցախի Առաջնորդ Գերշ Տէր 
Վրթանէս Եպիսկոպոս Աբրահամեանը: Իր շահեկանութեան համար դասախօսութիւնը ամբողջութեամբ 
Արեւմտահայերէնի վերածուած կը հրատարակենք ստորեւ: (Խմբագրութիւն)   
 

Քրիստոնէութեան մուտքը Հայաստան աշխարհ սկսած է դեռևս Առաջին դարէն և տարածուելով, հասած 

է Հայոց Արևելեան կողմերը, ուր կը գտնուէր պատմական Հայաստանի տասներորդ նահանգը՝ Արցախը: 

Ճիշդ Արցախի սահմանագծին՝ Արտազի մէջ նահատակուեցաւ քրիստոնէութիւնը Հայաստանի մէջ 
տարածելու համար եկած Թադէոս առաքեալը: Անոր նահատակման լուրը Երուսաղէմ կը հասցնէ անոր 

աշակերտներէն՝ Եղիշէն, որ, Երուսաղէմի մէջ ստանալով իր ձեռնադրութիւնը, կը վերադառնայ և կը 
շարունակէ իր ուսուցչին կիսատ թողած գործը Աղուանից աշխարհին մէջ: Շուտով Թադէոսի բախտին 

կ'արժանանայ նաև Եղիշէն` նահատակուելով Արցախի հիւսիսը գտնուող Գիս քաղաքին մէջ:  

Սուրբ Եղիշէի նահատակութենէն ետք Արցախ կը ժամանեն 72 առաքեալներէն ևս երկուքը՝ Սուրբ 
Դադին և Սուրբ Խադրան, որոնք  իրենց հերթին կը նահատակուին: Այս առաքեալներու մասունքներուն 

վրայ Արցախի մէջ կը կառուցուին վանքեր՝ Սուրբ Եղիշէ վանք, Սուրբ Դադիվանք և Սուրբ Խադրայի 

վանք: Եկեղեցւոյ աւանդութեան համաձայն՝ այդ մասունքներուն վրայ տաճարներ կը սկսի կառուցել 
ինքը Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչը: Դեռ առաջին դարուն այս սուրբերուն մասունքներուն 

ամփոփավայրերը դարձած էին մեծ ուխտավայր առաջին գաղտնի քրիստոնեաներուն համար:  

Սակայն II-III դարերուն, Արցախի մէջ առկայծող քրիստոնէութեան լոյսը չի մարիր, այլ կը բռնկի նոր 

ուժով՝ շնորհիւ 301թուականին, Գրիգոր Լուսաւորիչի ձեռամբ տեղի ունեցած Հայոց Դարձին: 

Կեսարիայէն վերադառնալէն ետք, Գրիգոր Լուսաւորիչ կը սկսի եկեղեցիներ հիմնել Հայոց աշխարհի 

տարբեր վայրերուն մէջ: Անոնցմէ մէկը, 4րդ դարուն, ան կը հիմնէ Ամարասի մէջ՝ հիմը դնելով Աղուանքի 

Հայոց թեմին: Եւ իրօք, Արցախի թեմը կը համարուի Հայ Աղուանից եկեղեցւոյ իրաւայաջորդը:  Ինչպէս կը 
նշէ Փաւստոս Բիւզանդ, այնքան մեծ է եղած Գրիգոր Լուսաւորիչի հմայքը, որ Աղուանից 

իշխանաւորները, գալով Տրդատ Մեծի մօտ, իրենց համար  եպիսկոպոս կը խնդրեն անոր թոռը՝ 
տասնհինգամեայ Գրիգորիսը: Վերջինս ալ, աւարտելով Ամարասի վանքի շինարարությունը, իր 

քարոզչութեան մէջ կը հասնի մեծ յաջողութիւններու: Այսպէս, Ամարասը կը դառնայ առաջնորդանիստ, 

իսկ Գրիգորիսը՝ առաջին եպիսկոպոս: 338 թուին, Մագքթաց Սանեսան Արշակունի թագաւորին 

հրամանով, Գրիգորիսը կը սպաննուի: Հաւատաւոր ժողովուրդը անոր աճիւնը կը տեղափոխեն և կը 
թաղեն Ամարասի վանքին մէջ: 

Շուտով քրիստոնէութիւնը պետական կրօն կը հռչակուի նաև Հայոց Աղուանքի մէջ: Ան խթան կը 
հանդիսանայ, որ տեղացի Բենիամինի օգնութեամբ, Մեսրոպ Մաշտոց ստեղծէ նաև Աղուաններու 

գիրերը, Մաշտոց նաեւ կը հիմնէ առաջին հայկական դպրոցներէն մէկը նոյնինքն Ամարասի վանքին մէջ: 

Աղուանից եկեղեցւոյ ժամասացութեան լեզուն եղած է հայերէնը, իսկ եպիսկոպոսները ձեռնադրուած են 

Հայոց կաթողիկոսներու կողմէ: Եպիսկոպոսութեան կեդրոնը կը մնար Ամարաս բնակավայրը: 

Աւարայրին (451 թ.) յաջորդած տարիներուն, Հայաստանի մէջ ծաւալուած բռնութիւններու ալիքը կը հասնի 
մինչև Արցախ: Սակայն 484-ին կնքուած Նուարսակի հաշտութեան դաշնագրով, ստանալով որոշակի 

վարչական ինքնուրոյնութիւն, Հայաստանը կը ստանայ քրիստոնէութիւնը ազատօրէն դաւանելու 
իրաւունք: Նոյնը կը ստանայ նաև նորաստեղծ Աղուանից մարզպանութիւնը, որուն սահմաններուն, 

անջատուելով Կուր գետէն անդին մնացած տարածքներէն, Արցախ - Ուտիքը կը կազմէ վարչական մէկ 
ինքնուրոյնութիւն՝ Վաչական թագաւորի գլխաւորութեամբ: Այդ տարիներուն բռնութեամբ Մոգութիւնը  
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ընդունած Վաչական թագաւորը, վերստին ընդունելով քրիստոնէութիւնը, Արցախ աշխարհէն  

արմատախիլ կ'ընէ տարածուող աղանդները և տարուան օրերուն  թիւով՝ 365 եկեղեցիներ կը  կառուցէ: 

Դուինի ժողովին, 503 թուական, Աղուանից եկեղեցին ընդունեց Քրիստոսի միաբնակութիւնը, իսկ 551-ի 
Դուինի երկրորդ ժողովին, Հայ եկեղեցւոյ հետ Աղուանից եկեղեցին վերջնականապէս հեռացաւ 
բիւզանդական եկեղեցիէն: Այդ օրէն, Աղուանից եկեղեցին դարձաւ Հայոց նուիրապետական աթոռներէն 
մէկը և անոր բոլոր գահակալները կ'ենթարկուէին Հայոց Կաթողիկոսին և կը ձեռնադրուէին վերջինիս 

կողմէ: 

11րդ դարուն, Աղուանից եկեղեցւոյ կեդրոնը Պարտաւէն (այսօրուան Պարտա քաղաք-խմբ.) կը 
տեղափոխուի Տրտու գետի ափին գտնուող Բերդակուր ամառանոցը, իսկ 12րդ դարուն` Փառիսոսի 

թագաւորութեան Միափոր գաւառի Խամշի վանքը:  

Գանձասարի վանքը իր ծաղկումին կը հասնի 13րդ դարուն: 1216-1238 թուականներուն, Ներքին Խաչենի 

Հասան Ջալալ-Դոլա իշխանը հին եկեղեցւոյ տեղին վրայ կը կառուցէ նոր՝ Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ 
եկեղեցին, ի պատիւ անոր սուրբ մասունքներուն, մասնաւորապէս, անոր գանկին ձեռք բերման: Կը 
ստեղծուի Արցախ աշխարհի նոր առաջնորդութիւն, որուն հեղինակութիւնը, 1240 թուականէն ետք, կը 
սկսի արագօրէն բարձրանալ, և 14րդ դարու վերջին Աղուանից եպիսկոպոսութեան կեդրոնը կը 
տեղափոխուի Գանձասար: Այդ ժամանակէն սկսեալ Աղուանից կաթողիկոսութիւնը կը սկսի կոչուիլ 
Գանձասարի կաթողիկոսութիւն: Անոր գահակալները յաջորդաբար կը սկսին դառնալ Հասան 

Ջալալեանները: Կաթողիկոսութիւնը կը շարունակէ մնալ էջմիածնի կաթողիկոսութեան բաղկացուցիչ 
մէկ մասը: Կաթողիկոսանիստ դառնալու հետ միասին Գանձասարի վանքը կը դառնայ Արցախի 
մելիքութիւններու հոգևոր ու քաղաքական կեդրոնը (1687ին, Երեմիա կաթողիկոսը այստեղ կը հրաիրէ 

առաջին գաղտնի ժողովը), իսկ Եսայի Հասան Ջալալեանը այդ պայքարի գաղափարախօսներէն ու 

եռանդուն կազմակերպիչներէն մէկն էր: Ան 1701-ին այնտեղ կը գումարէ գաղտնի ժողով, ուրկէ Իսրայել 
Օրին, Արցախը Պարսկաստանի իսլամական լուծէն ազատելու համար, օգնութիւն խնդրելու համար կը 

մեկնի Եւրոպա և Ռուսաստան: 

1813-ին, Արցախի նահանգը կը միացուի Ռուսաստանին: Կիւլիստանի դաշնագրին կնքման ժամանակ, 
Արցախի և Ուտիքի մէջ կը գործէին 1311 եկեղեցի ու վանք: Այդ ժամանակ Արցախ աշխարհ ըսելով 

կ'ընկալուէին Մեծ Հայքի Արցախ և Ուտիք նահանգները , որոնք, ըստ 7րդ դարու «Աշխարհացոյցի»ն, 
ունեցած են 22843 քառակուսի քիլոմեթր տարածութիւն, որուն Արցախի նահանգը կազմած է 11528 քառ. 
քմ, իսկ Ուտիքը` 11315 քառ. քմ: Այս հաշիւով, իւրաքանչիւր 17 քառ քմ.ի վրայ մէկ վանք կամ եկեղեցի: Ո՛չ 
1813 թուականին, ոչ ալ ադկէ առաջ և յետոյ, մեր մոլորակին վրայ,Արցախէն բացի, ոչ մէկ տեղ չէք գտներ, 

ուր 17 քառակուսի քիլոմեթրի վրայ 1 վանք ու եկեղեցի ըլլայ: Այլ կերպ ըսած՝ այդքան քրիստոնէական 

դիմագիծ չէ ունեցած և չունի աշխարհի ոչ մէկ երկրամաս, այսինքն՝ Արցախը մեր մոլորակի 

ամենաքրիստոնէական, ամենահայկական հողակտորն է: Արցախի հիմնախնդիրները լուծելու ատեն 
համաշխարհային դիւանագիտութիւնը պէտք է հաշուի առնէ այս փաստը: 

1815-ին, ցարական կառավարութեան հրամանով, Գանձասարի կաթողիկոսութիւնը վերցուեցաւ և 

ստեղծուեցաւ միտրոպոլիտութիւն: Անոր ենթակայ մարզերուն և գաւառներուն մէջ ստեղծուեցան 

Էջմիածնի կաթողիկոսութեան ենթակայ երեք առաջնորդական թեմեր՝ Արցախի, Գանձակի և Շամախու: 

1836 թուականի Մարտ 11-ի ցարական հրամանագրով, որը պատմութեան մէջ յայտնի է «Պոլոժենիա» 

անունով, ռուսական տիրապետութեան տակ գտնուող տարածքներուն մէջ գործող Հայկական եկեղեցին 

կը բաժանուի վեց թեմերու, որոնց մեջ հինգերորդը Արցախի թեմն էր: Արցախի թեմը գոյատևեց մինչև 

1933, երբ խորհրդային իշխանութեան համաձայնութիւնը ստացած Ատրպէյճանը զայն փակեց: 

Շուրջ 60 տարի, Արցախի հողին վրայ լռեցին Հայ եկեղեցւոյ զանգերը: Փակուեցան բոլոր եկեղեցիներն ու 
վանքերը: Անոնց զգալի մէկ մասը ենթարկուեցաւ աւերածութիւններու: Սակայն Արցախի հաւատաւոր 

ժողովուրդը չհամակերպեցաւ այդ բռնութիւններուն, և 1988-ին ժայթքեց ղարաբաղեան հուժկու 

շարժումը: Զարթօնք ապրեցաւ նաև հոգևոր կեանքը: Եւ ահա, 1989-ին, Արցախի մէջ վերականգնեցաւ 

Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ Արցախի թեմը: Թեմի ստեղծման կոնդակը ստորագրեց Ամենայն 

Հայոց Վազգէն Ա կաթողիկոսը: Որպէս թեմի հոգևոր տարածք հաստատուեցաւ 1836 թուականին թեմին 
պատկանած    տարածքը:    Վերականգնուած    թեմի    հոգևոր    առաջնորդ    նշանակուեցաւ    եռանդուն  
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հոգևորական գործիչ Պարգև եպիսկոպոս Մարտիրոսեանը: Պարգև եպիսկոպոս Մարտիրոսեանի հետ 

1989թ Մարտ 12-ին Արցախի թեմը վերաբանալու համար Արցախ մեկնեցան Միքայէլ վարդապետ 

Աջապահեանը (այժմ Արքեպիսկոպոս, Առաջնորդ Կիւմրիի Խմբ.),  Ձեր խոնարհ ծառան՝ Վրթանէս 
վարդապետ Աբրահամյանը1, Թադեոս քահանայ Գէորգեանը, Մկրտիչ քահանայ Թովմասեանը: 

1989ի Հոկտեմբեր 1-ին, Սուրբ Վարագայ Խաչի տօնին, 60 տարի դադարէ ետք, օծուեցաւ Գանձասարի 

Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ եկեղեցին, և անդրանիկ պատարագ մատուցեց Արցախի թեմի Առաջնորդ 

Պարգև եպիսկոպոս Մարտիրոսեանը: Հետագայ տարիները նոր թափ տուին Արցախի հոգևոր կեանքին: 

Թեմի հոգևոր դասը, Առաջնորդին ղեկավարութեամբ, մասնակցեցաւ և ոգեշնչեց ազատագրական 

պայքարի ելած հայ զինուորները, և Արցախի հողին վրայ ստեղծուեցաւ նոր Ազատ ու Անկախ Լեռնային 
Ղարաբաղի հանրապետութիւնը: Սկսաւ մոռացութեան մատնուած վանքերու եւ  եկեղեցիներու 

վերաբացումը, նորերու կառուցումը: 1992-ի Մայիս 8-ին հայ զինուորը մտաւ հինաւուրց Շուշի, 

ազատագրեց քաղաքը ատրպէյճանական դաժան լուծէն, և Արցախի ժողովուրդը զայն հռչակեց իր 

հոգևոր կեդրոնը: Վերականգնուեցաւ ու նորէն օծուեցաւ Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ (Ղազանչեցոց) 

եկեղեցին: Անցնող 33 տարիներու ընթացքին, թեմին  մէջ կառուցուած և վերանորոգուած են 93 վանքեր, 

եկեղեցիներ և մատուռներ:  

Թեմի վերաբացման 30-ամեակի տօնակատարութիւններու սկիզբը հանդիսացաւ Ստեփանակերտի 

Սուրբ Աստուածածին մայր տաճարի օծումը, ուր անդրանիկ պատարագը մատուցեց Գարեգին Բ 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը: Տաճարը օծուեցաւ Սուրբ Աստուածածնի Աւետման տօնին օրը՝ 7 Ապրիլ  
2019-ին:  

2021-ի Փետրուարէն, Գարեգին Բ Վեհափառ Հայրապետի բարձր տնօրինութեամբ  նշանակուած եմ 
Արցախի թեմի Առաջնորդ:  2020թ. Սեպտեմբերի 27-ին Ադրպէյճանի կողմէն Արցախի դէմ սանձազերծուած 
պատերազմը ծանր արհաւիրք էր բառին բոլոր իմաստներով: Կորսնցուցինք բազմաթիւ նուիրեալ 
հայորդիներ և հայրենիքին մէկ զգալի հատուածը՝ իր հոգևոր-մշակութային հարուստ ժառանգութեամբ: Ի 
հեճուկս բոլոր այս զրկանքներուն՝  Արցախը այսօր նորէն կը քայլէ վերականգնման և վէրքերու բուժման 
ճանապարհով:  
Մինչև պատերազմ, Արցախի բնակչութիւնը կը կազմէր մօտ 148.000 անձ, իսկ այսօր՝ շուրջ 120.000 , իսկ 
կորսուած 120-ի շուրջ համայնքներու տարածութիւնը՝մօտ 8200 քառ. քիլոմեթր: Արցախի մէջ ներկայիս 
առկայ են ենթակառուցուածքային լուրջ խնդիրներ՝ բնակարաններու կառուցման գումարներու 
սակաւութիւն, էներգակիրների և գիւղատնտեսական հողերու մեծ կորուստներ և այլ խնդիրներ: 
Արցախի կառավարութեան և մասնաւոր հատուածի կողմէն կ'առնուին աքթիւ քայլեր այս խնդիրներուն 
լուծման ուղղութեամբ:  
Արցախի թեմը անմասն չէ Արցախի մէջ տիրող իրավիճակէն և մշտապէս կը փորձէ ի հոգևորս զօրաւիգ 
ըլլալ մեր պետութեան ու ժողովրդին։ Ներկայիս Արցախի թեմին մէջ կը ծառայեն 13 քահանաներ, մէկ 
աբեղայ և 1 վարդապետ: Արցախի Հանրապետութեան (ԱՀ) Մարտունիի, Մարտակերտի և Ասկերանի 
շրջաններու մէկ մեծ հատուածը դեռ չունի հոգևորական: 
Ներկայիս թեմը իր գործունեութիւնը կը կարողանայ իրականացնել Մայր Աթոռի, սփիւռքի մեր 
թեմերուն և ԱՀ կառավարութեան աջակցութեան շնորհիւ: Այս խնդրի հեռակայ լուծումը մենք կը 
տեսնենք տարբեր ծրագրերու իրականացման շնորհիւ ինքնաբաւ դառնալով: 
Սփիւռքի մեր թեմերու աջակցութեամբ Արցախի մէջ իրականացուած են շարք մը նշանակալի ծրագրեր, 
որոնք կ'ընդգրկեն տարբեր ոլորտներ՝ կրթականէն մինչև գիւղատնտեսականը։ Սխալած չենք ըլլար եթէ 
ըսենք, որ պատերազմէն ետք պետական աջակցութենէն բացի, ամենաշատ օգնութիւնը Արցախի մէջ 
եղած է Հայոց եկեղեցւոյ կողմէ։ 
Հոգևոր քարոզչական գործունէութեան առումով, հարկ կը համարենք նշել, որ բաւականին աքթիւ քայլեր 
կը կատարենք եկեղեցին ժողովուրդին առաւել հասանելի դարձնելու և անոնց հոգեխնամքը առաւել 
արդիւնաւէտ կազմակերպելու համար: Կատարած ենք քահանաներու տեղաբաշխում ըստ ծուխերու, 
ինչպէս նաև  համատեղութեամբ հոգևորականներ նշանակած ենք  պետական գերատեսչություններու  և  

                                                        
1
 Այժմ` եպիսկոպոս, թեմի ներկայիս առաջնորդը: 
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պետական համակարգերու մէջ, ինչպէս՝ Ներքին Գործերու նախարարութիւն, Առողջապահութեան 
նախարարութիւն, Կրթութեան, Գիտութեան, Մշակոյթի եւ Սպորթի նախարարութիւն, Աշխատանքի եւ 
Սոցիալ հարցերու նախարարութիւն, Հանրային հեռուստառադիոյի ընկերութիւն: Վերագործարկած ենք 
թեմի Քրիստոնէական Դաստիարակութեան եւ Քարոզչական Կեդրոնը, որուն հսկողութեան տակ անցեալ 
տարի գործած են  11 կիրակնօրեայ դպրոցներ և թեմի երտասարդաց միութիւնները: Կազմակերպած ենք 
ամառնային ճամբարներ արցախցի մանուկներու համար Վանաձորի և Եղեգնաձորի մէջ։ 
Եթէ միջոցներ ըլլան, մենք կրնանք կիրակնօրեայ դպրոցներ ունենալ Արցախի բոլոր բնակավայրերուն 
մէջ, որովհետև մենք կը փորձենք երեխաներու  մաքուր սրտերուն մէջ Քրիստոնէական հաւատքի 
սերմեր ցանելով և՛ ապահովել ապագայ սերունդի բարոյական նկարագիրը, և՛ անոնց միջոցով եկեղեցի 
բերել նաև իրենց ծնողները։ Կրնանք փաստել, որ այս տարբերակը բաւականին արդիւանւէտ է և 
գործնականօրէն օգտակար։ 
Ունինք նաև նպատակ ամառնային ռազմահայրենասիրական-հոգևոր ճամբար ունենալ թեմի հովանիին 
տակ, որուն անհրաժեշտութեան և կարևորութեան մասին կը կարծեմ խօսիլը աւելորդ է...։ 
Արցախի և անոր անբաժան մասը կազմող Արցախի թեմի պատմութիւնը մեզ լաւագոյնս կը սորվեցնեն, 
թե ինչպէս պէտք է դուրս գանք անկեալ վիճակներէն։ Արցախի շուրջ ստեղծուած անհանգիստ 
իրավիճակին մասին երբ մտորումներու մէջ ըլլամ, ակամայ միտքս կու գայ գեղեցիկ պատկեր մը, որ 
առաւել տարածուած է մեր՝ արցախցիներուս մօտ։ Երբ մենք խաղողի այգի կամ մեր տան բակը նոյնիսկ 
երբ մի քանի տունկ կը տնկենք, անպայման անոնց համար երկաթէ կամ քարէ յենարան կը 
կանգնեցնենք, որպէսզի խաղողի տունկը յենելով անոր վրայ, վեր բարձրանայ, տարածուի և առատ բերք 
տայ։ Ահա նոյն կերպ ալ մեր երկրին է անհրաժեշտ այդպիսի յենարան։ Առանց յենարանի ոչինչ կրնայ 
կանգուն մնալ։ Մենք շատ յաճախ աջ ու ձախ ինկած ենք, փնտռելու մեզի համար յենարաններ, բայց շատ 
յաճախ այդ յենարանները եղած են փայտէ կամ ծղոտէ և շուտ փշրուած են։ Խրիմեան հայրիկի յայտնի 
երկաթէ շերեփի նման, մեզ պէտք են միայն երկաթէ յենարաններ, որպէսզի մեր տունկը երկար կեանք 
ունենայ։ Առաջին և ամենաամուր յենարանը Աստուած է, յաջորդը մե՛նք ենք՝ Աստուծոյ ձեռքէն բռնած, 
իսկ մնացած յենարանները պէտք է ընտրենք իմաստութեամբ և խոհեմութեամբ՝ չնուաստանալով և մեր 
ինքնութիւնը չկորսնցնելով։ 
 

Սրբազան հայրը պատասխանեց մասնակիցներու հարցումներուն:  Պատասխանները կ'ամփոփենք 
ստորեւ. Խմբագրութեանս թելադրանքն է դիտել եութիւպի վրայ արձանագրութիւնը որ մեծ 
գոհունակութիւն պիտի տայ բոլոր անոնց, որոնք առիթը չունեցան մասնակցելու այս դաստիարակող եւ 
ոգեշնչող դասախօսութեան, այնտեղ կան մանրամասնութիւններ, որոնք պիտի յաւելեալ լոյս սփռեն 
ակնդիրներուն գիտելիքներուն վրայ: https://www.youtube.com/watch?v=hhS3eJfcMlA 

Վրթանէս Սրբազան անդրադառնալով մեր ապրած ծանր օրերուն, իր մտահոգութիւնը յայտնեց այն 
երեւոյթներուն համար, որոնք մեզ կը տանին դէպի բաժանում եւ ոչ միացում: «Արհաւիրք մը կ'ապրինք 
ազգովին: Հետեւաբար պէտք է անտեսել նեղ-կուսակցական, նեղ-եկեղեցական, եսասիրական 
երեւոյթները որոնք Հայու ոչ յարիր են եւ պէտք է համախմբուինք առաքելութեան շուրջ, որն է Արցախն 
ու Հայ ագը փրկելը: Արդէն ծանր իրավիճակը շօշափելի դարձած է»: Սրբազանը ահազանգեց  «Յո՞ 
երթաս Հայ ժողովուրդ»: Հետաքրքրական հաստատում կատարեց Սրբազանը ըսելով որ Հայկ Նահապետ 
«առանց Քրիստոսը ճանչնալու ան Քրիստոնեայ էր»: Իր խօսքը արդարացուց  դասախօսը բացատրելով 
թէ Հայկ Նահապետի կեանքը լոյսին պայքարն էր խաւարին դէմ, իսկ ինչ է Քրիստոնէութիւնը եթէ ոչ 
լոյսի կրօնք, պայքարի մէջ խաւարին դէմ...:  
Արցախցին այն ժողովուրդն է որ Հայկի օրերէն պայքարած է մշտապէս ապրելու համար  իր հողին վրայ 
եւ կոչուած է տեղաբնիկ: Իսկ այսօր, քոչուոր ազգեր, ինչպէս Ազերին, կու գան մեզ քոչուոր դարձնելու եւ 
իրենք զիրենք որպէս տեղաբնիկ հաստատելու, ըսաւ Սրբազան հայրը:    
Արտայայտուելով Աղուան եկեղեցւոյ մասին, Վրթանէս Սրբազան ըսաւ թէ Աղուանից եկեղեցւոյ  մէջ 
միշտ հնչած է Հայերէնը եւ ոչ մէկ տարակարծութիւն գոյութիւն ունեցած է Հայ եկեղեցւոյ հետ: 2 
Հոկտեմբեր 2022-ին մեծ գիտաժողով տեղի պիտի ունենայ Արցախի մէջ, որուն մէջ պիտի շեշտադրուի 
Աղուանքը,  որուն  եկեղեցւոյ ժառանգորդը  Արցախի  թեմն  է:  Սրբազանը  մանրամասն  խօսեցաւ  ուտի  

https://www.youtube.com/watch?v=hhS3eJfcMlA
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ցեղին մասին, որոնցմէ շատեր կ'ապրին Հայաստանի մէջ եւ կը կրեն հայկական ազգանուններ, եւ որոնց 
միջոցաւ այսօր Ատրպէյճանը կ'ուզէ հարուած հասցնել Արցախի թեմին, Ուտիները նկատելով որպէս 
իրաւական տէր: Իսկ Պատմական իրողութեան մասին խօսելով ան ըսաւ « Կուր գետի ձախ ափէն մինչեւ 
Պաքու մեծ թիւով եկեղեցիներ կան, որոնք բոլորն ալ հայկական են: Ատրպէյճանը մեզ կը խոչնդոտէ ոչ 
միայն ռազմական գետնի վրայ այլ նաեւ գիտական եւ հոգեւոր դաշտերու մէջ, որոնց  «Գիտական 
ճանապարհներով պէտք է կարենանք ապտակ հասցնել:» 

Հարց բարձրացաւ թէ այսօր Աղաւնոյի եւ Բերձորի եկեղեցիները եթէ իրենց խաչքարերէն, խորանէն 
պարպենք, աւելի առիթ կու տանք Ազերիներուն որ իրենց կամքով վարուին եւ անոնց քանդման 
պատասխանատուութիւնը չստանձնեն յաչս աշխարհի: Սրբազան հայրը բացատրեց որ պետութիւնը, ի 
դէմս Ալեքսան Յակոբեանի, շրջանցեց Վեհափառ հօր հրահանգը եւ եկեղեցիներէն փոխադրեց շարժունն 
ու անշարժը: «Մեզ չլսեցին Հայաստանի իշխանութիւնները հակառակ Վեհափառի հրահանգներուն»: 
Վեհափառ հրահանգը եղած էր միայն շարժուն մասերը (նկարներ, մոմակալ եւ այլ սպասնե) միայն 
վերցնել եկեղեցիներէն: 
Խօսելով զինուորական այժմու կացութեան եւ Հայաստանի կառավարութեան հետ յարաբերութեան 
մասին, Սրբազանը ըսաւ. « Այսօր Ատրպէյճանի համար  Պաշտպանութեան Բանակ, զինուորական 
հագուստ հագած զինուոր, թանկ կամ հրանօթ կամ զինուորական տեխնիկա ընդունելի չեն եւ կ'ուզէ 
զանոնք դուրս հանել: Մենք գիտենք ասոր վերջը ինչ կ'ըլլայ: Աւաղ, այս գործընթացին դէմ կանգնող չկայ: 
Հայաստանի կառավարութիւնը կրաւորական է եւ անտարբեր, ես ցաւ կ'ապրիմ ասոր համար»: 
Սրբազանը մէջբերելով Կիւլիստանի Դաշնագիրը ըսաւ թէ Պատմութիւնը կրնայ ինքզինքը կրկնել երբ 
չենք պայքարիր եւ անտարբեր կը մնանք: «Ուրիշի պարանը մեր վիզին կը փաթթուի եւ մեզի կը տրուի 
առիթը ընտրութիւն կատարելու վատին եւ աւելի վատին միջեւ» ըսաւ ան: 
Այն հարցին թէ ինչո՞ւ մեր «այգին չկրցանք լաւ մշակել», Սրբազանը բացայայտօրէն ըսաւ որ մեր այժմու 
ղեկավարները Ընտանիք, Դպրոց, Եկեղեցի եռանկիւնին մէջ չմեծցան: Ասոնց վրայ է որ կը կառուցուի 
պետականութիւնը: Միւս կողմէն «մեր անձնական պարիսպները աւելի բարձր պատեցինք քան ազգինը, 
դիւանագիտութիւն չսորվեցանք, հեռանկարային ծրագիրներ չմշակեցինք, մենք մեր անմիջական 
բարեկեցութեամբ զբաղեցանք եւ Աստուծոյ տուած առիթը 30 տարի չօգտագործեցինք»:  
Խօսելով իր 14 տարուան Հայաստանի Հանրապետութեան Զինուած Ուժերու Հոգեւոր Առաջնորդութեան 
մասին, Սրբազանը ըսաւ թէ իրեն համար անծանօթ մէկ պաշտօն էր այդ: Մինչ այդ սիրողական էինք 
մենք մեր զինուորներուն կողքին: « Փրոֆէսիոնալ առումով ինծի համար խորթ էր: Մէկ հանգամանք 
օգնեց ինծի, այն ալ զինուորական բարձրաստիճան պաշտօնատար մարդիկ եւ ես ծանօթ էինք իրարու: 
Օրինակի համար, ես ծանօթ էի ընդհանուր հրամանատար Վազգէն Սարգիսեանին եւ շատ մը ուրիշ 
բարձրաստիճան զինուորականներու: Կառուցողական դերակատարութիւն ունեցաւ մեր միասնական 
աշխատանքը: Ափսոս որ  «Զինուած Ուժերու Հոգեւոր Առաջնորդութիւնը»  բնաւ իրաւականօրէն 
չհաստատուեցաւ , այսինքն Ազգային ժողովը չվաւերացուց մեզ: 60 հոգեւորական ունէինք բանակին մէջ 
եւ շատ բան տուինք բանակին: Վիգէն Սարգիսեան երբ պաշտպանութեան նախարար էր հարցախոյզ մը 
պատրաստեց, որուն մէջ կը հարցուէր նաեւ թէ Հայ զինուորը որո՞ւն կը վստահէր: Զարմանալիօրէն, իր 
հրամանատարէն ետք, Հայ զինուորը կը վստահէր Հայ հոգեւորականին: Մեր աշխատանքը ուրեմն ի 

զուր չէր...»: 
Սրբազան հայրը տեղեկացուց թէ 44-օրեայ պատերազմէն առաջ 148000 բնակիչ կար Արցախի մէջ: 
Պատերազմի ընթացքին շատեր թողուցին ու գացին Հայաստան: Անսպասելիօրէն՝ վերադարձան եւ 
իրենց երկրին տէր սկսան կանգնիլ: Հադրութցի 20000 գաղթական կայ Հայաստանի մէջ: Ինչքան ուշանայ 
անոնց վերադարձը այնքան անորոշութիւնն ու խուճապը իրենց աւերը կը գործեն: «Մարդիկ պէտք չէ 
թողուլ անորոշութեան մէջ, պէտք է յոյս տալ եւ զիրենք յուսախաբ չընել: Վերադարձողներուն՝ յոյսի 
կողքին գործ պէտք է տալ: Ճիշտ առաջնորդները պէտք է ճիշդը խօսին ժողովուրդին: Արցախցին 
պատրաստ է ապրելու իր հողին վրայ,սակայն երբ զինուրական տեխնիկայէն կը զրկես զայն, այն ատեն 
շփոթ կը ստեղծուի անոր մէջ» յայտնեց Սրբազան Հայրը: Ան ըսաւ թէ պէտք է մտածել ժողովուրդի 
վստահութիւնը ինչպէ՞ս ետ բերել: Սփիւռքը մեծ դերակատարութիւն ունեցաւ եւ ունի, 
կուսակցութիւններ եւ կազմակերպութիւններ ըրին եւ կ'ընեն ինչ որ հնարաւոր է, որոնց կարգին՝ ՀԲԸՄ- 
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ը, սակայն ներքին սփիւռքը անտարբեր է : «1 միլիոն Արցախցի կ'ապրի ներքին սփիւռքի մէջ, որոնք 
պէտք է այցելեն իրենց ծննդավայրը, ուժ տան իրենց հայրենակիցներուն, որպէսզի անոնք կարենան 
ամուր ապրիլ: Ապա վիճակագրական տեսանկիւնէն նայելով Սրբազանը ըսաւ. «որքան Հայեր 
հանգստանալու կ'երթան Թուրքիա, սեւ ծով եւ Եգիպտոս, սակայն անոնք Արցախ չեն գար 
հանգստանալու: Անոնք ոչ մէկ դժուարութիւն ունին գալու այնքան ատեն որ կը կրեն հայկական 
անցագրեր, ճանապարհին վտանգ չսպառնար բայց չեն գար...»: Յամենայն դէպս, Սրբազանը ըսաւ որ 
հիասթափութիւն չապրիր ինք, որովհետեւ յոյս տուողը Աստուած է, երբ մենք այդ կը ցանկանք: Այսօր կը 
պակսին սէրը եկեղեցւոյ, հոգեւորականին օրհնութիւնը, մեղքը եկեղեցի թողնելը եւ օրհնութիւն 
ստանալը: «Մինակ մարդը տկար է, ան Աստուծմով է զօրաւոր: Մէկդի նետենք մեր յուսահատութիւնը, 
խոստովանանքով հասնինք երազական այն հասկացողութեան, որ կը կոչուի միաբանութիւն: 
Միաբանութենէն ոչ միայն պետութիւններ կը վախնան այլ նոյնիսկ Սատանան: Խելքով աշխատինք եւ 
այն ատեն միայն Աստուած կու տայ համապատասխան պատասխան մեր ուզածին»: 
Ինչ կը վերաբերի այն հարցին թէ ովքե՞ր էին կանգնած «մտածուած» Արցախը քանդելուն ետին, 
Սրբազանը մատնանիշ ըրաւ երեք երկիրներ՝ Թուրքիան, Անգլիան եւ Իսրայէլը: « 1917-ին անգլիացիք 
Թուրքերու օգնութեամբ Արցախի ոսկեհանքերը կողոպտեցին եւ տարին: Մինչեւ օրս անոնց աչքերը այդ 
ոսկիներուն վրայ են: Անոնք նաեւ գործակից էին Թուրքերուն Հայոց Ցեղասպանութեան մէջ» ըսաւ 
Սրբազանը:         
Իր եզրափակիչ սրտի խօսքին մէջ Հայկազուն Արք Նաճարեան ըսաւ. « Արցախը մէկ անբաժան մասը 
եղած է Հայաստանի, որ չէ գրաւուած: Անկախութեան գաղափարը անկէ սկսած է Դաւիթ Բէկով, Իսրայէլ 
Օրիով: Սովետները փորձեցին հայաթափել Արցախը սակայն չյաջողեցան: Սակայն անկախութենէն 
վերջ ամբողջ 30 տարի չպատրաստուեցանք ապագային համար: Չօգտագործեցինք Աստուծմէ մեզի 
տրուած առիթը: Ինչո՞ւ 150000 հայութիւնը 500000-ի չկարողացանք բարձրացնել: Ինչո՞ւ Արցախցիք 
գացին ու չվերադարձան: Թշնամին Արցախը հայաթափելէ ետք պիտի շարունակէ եւ հասնի Զանգեզուրն 
ու Սիւնիքը հայաթափելու, հասնելու համար Երեւան, առաջին հանրապետութեան նման Երեւանի 
Հանրապետութիւն միայն պահելու, որմէ ետք զայն պիտի կցէ անկախ պետութեան մը եւ այդ 
հանրապետութիւնը պիտի դարձնէ Երեւանի Նահանգ: Ապրելու, գոյատեւելու կամքը չեմ տեսներ 
Հայաստանի մէջ: Ազգովին ապրելու ոգի չկայ: Առանց ոգիի եւ գիտակցութեան ո՛չ Արցախ ո՛չ ալ 
Հայաստան կրնայ գոյատեւել: Եղեռնը կը շարունակուի եւ այդ կասեցնելը օրէ օր կը դժուարանայ: Մեր 
հիմնական առաքելութիւնը պիտի ըլլայ այդ ոգին ներշնչելը: Մեր ուղեղները մեզի՛ համար պէտք է 
աշխատցնել եւ ուրիշի վրայ յոյս չդնել: Իսկ եթէ մենք Արցախը չենք կրնար պաշտպանել, ապա ի՞նչ 
Արեւմտեան Հայաստան, ի՞նչ Նախիջեւան», խորհրդածեց Սրբազանը: 
«Հոգիս կու լայ եւ կ'ողբայ այս կացութիւնը: Քաջութիւնը պէտք է ունենանք իւրաքանչիւրս երթալու 
Արցախ եւ ըսելու «մենք ձեր կողքին ենք» եզրակացուց Սրբազանը: 
Վրթանէս Սրբազանի Պահպանիչով փակուեցաւ այս խիստ հետաքրքրական Լսարանական Երեկոն:  
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ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ 

ԱՄՆ ՀԱՅՈՑ ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԹԵՄԻ ՈՒԽՏԱՒՈՐՆԵՐԸ 
 

Օգոստոս 4-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին 

Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք և Ամենայն 

Հայոց Կաթողիկոսը ընդունեց ԱՄՆ Հայոց 
Արևելեան թեմի Պոսթընի շրջանի Հայփոյնթ 
համայնքի ուխտաւորները՝ առաջնորդու-

թեամբ հոգևոր հովիւ Արժանապատիւ Տ. 
Վարդ քահանայ Գյոզալեանի։ 
Վեհափառը իր օրհնութիւնն ու պատգամը 
փոխանցեց ուխտաւորներուն: Ան նաև ան-

դրադարձաւ Արցախի առկայ իրավիճակին և 
հայ ժողովուրդին առջև ծառացած մարտա-

հրաւէրներուն: Վեհափառը իր յատուկ գնա-

հատանքը կատարեց Արժ. Տ. Վարդին իր 
նախանձախնդիր ծառայութեան համար: 
Վեհափառ Հայրապետը պատասխանեց նաև ուխտաւորներու հարցերուն,  Մայր Աթոռի 
առաքելութեան ու գործունէութեան վերաբերեալ:  
 

ՆՈՐ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ 
 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հայրապետական 
տնօրինութեամբ, սոյն թուականի օգոստոսի 9-էն Հոգեշնորհ Տ․ Ներսէս աբեղայ Յարութիւնեանը 

ծառայութեան կը կոչուի Արեւմտեան Եւրոպայի Հայրապետական Պատուիրակութեան մէջ որպէս 

Միլանի (Իտալիա) հոգեւոր հովիւ: 
 

ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՏՕՆԸ 

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ 
 

Օգոստոս 14-ին, Հայաստանեայց Առաքելական 

Սուրբ Եկեղեցին նշեց Սուրբ Մարիամ Աստուածա-

ծնի Վերափոխման տօնը:  

Բերկրառատ օրուան առիթով Մայր Աթոռ Սուրբ 

Էջմիածնի միաբանութիւնը, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին 

Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց 

Կաթողիկոսի գլխաւորութեամբ, Սուրբ Գայանէ 

վանքին մէջ, մասնակցեցաւ Պատարագի սրբազան 

արարողութեան: Պատարագիչն էր Մայր Աթոռի 

Վանորէից տեսուչ Գերաշնորհ Տէր Արտակ 

եպիսկոպոս Տիգրանեանը:  
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Ներկայացնելով տօնին խորհուրդը, պատարագիչ Սրբազանը մասնաւորապէս ընդգծեց. «Վերափոխման 

յիշատակի այս տօնը մեզի կարեւոր պատգամ կը փոխանցէ․ ըլլալ տէր եւ հնազանդ Աստուծոյ կամքին: 

Աստուածածինը մեզի բոլորիս Իր կեանքի  կարեւորագոյն պատգամներէն մէկը կը փոխանցէ` Աստուծոյ 
խօսքին՝աւետարանական պատգամին կատարեալ  հնազանդութեամբ կեանք ունենալ: Սուրբ 

Աստուածամօր օրինակով կոչուած ենք 

հնազանդելու Երկնաւոր Հօր, կոչուած 

ենք հաւատքով դառնալու Աստուծոյ 
լոյսի կրողները ու զայն տարածողները, 

որպէսզի աշխարհը եւ մենք խաւարի 

մէջ չմնանք»:   

Աւարտին, Արտակ Սրբազանը հայցեց 

Տիրամօր բարեխօսութիւնը մարդու եւ 

Աստուծոյ հաշտութեան համար` պատ-

գամելով վերափոխուիլ ու մեր անձերը 

աղօթքով սրբագործել: 
Սուրբ Պատարագի աւարտին, Սուրբ 

Տրդատի բաց խորանին առջեւ կատա-

րուեցաւ «Խաղողօրհնէքի» հանդիսաւոր 

կարգը: Օրհնուած խաղողի ողկոյզները 

բաժնուեցան հաւատաւոր ժողովուրդին: 
 

ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ «ՍՈՒՐՄԱԼՈՒ» 
ԱՌԵՒՏՐԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆԻՆ ՄԷՋ ՊԱՅԹՈՒՄԻ ԶՈՀԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ 

 

Օգոստոս 18-ին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Ս․ 
Յովհաննէս Մկրտիչ եւ Ս․ Վարդան մատուռ-

մկրտարանին մէջ, նախագահութեամբ Վեհափառ 
հօր, տեղի ունեցաւ հոգեհանգստեան արարողու-

թիւն Օգոստոս 14-ին Երեւանի «Սուրմալու» 

առեւտուրի կեդրոնին մէջ տեղի ունեցած 

պայթումի հետեւանքով զոհուածներու հոգիներու 
խաղաղութեան համար: 

Մինչ արարողութիւնը, Մայր Աթոռի Եկեղեցական 

հայեցակարգային բաժնի տնօրէն Գերաշնորհ Տ․ 
Վազգէն եպիսկոպոս Միրզախանեան, անդրա-

դառնալով աղէտալի իրադարձութեան, յորդորեց 

հայորդիները միասնական ըլլալ եւ աջակցիլ 
իրարու այս ծանր ու դժուարին փորձութիւնը յաղթահարելու համար:  

Եկեղեցականաց դասը եւ ներկայ հաւատացեալ ժողովուրդը աղօթք բարձրացուցին զոհուածներու 
հոգիներու հանգստութեան, ինչպէս նաեւ պայթումէն տուժածներուն շուտափոյթ ապաքինման համար: 

 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ՍՈՒՐԻՈՅ ԵՒ ԼԻԲԱՆԱՆԻ 
ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԸ ԵՒ ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՍՈՒՐԲ ՅՈՎՍԷՓԻ 

ԱՆՈՒԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՏՆՕՐԷՆԸ 
 

Օգոստոս 23-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ ընդունեց Սուրիոյ եւ Լիբանանի Աստուածաշնչային ընկերութեան 
նախագահ Ամին Խուրին եւ Պէյրութի սուրբ Յովսէփի անուան համալսարանի տնօրէն Հայր Սելիմ 
Տաքաշը: 
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Նորին Սրբութիւնը, ողջունելով հիւրերու այցը հայոց հոգեւոր 
կեդրոն, գոհունակութեամբ արձանագրեց, որ Կաթոլիկ եւ Հայ 
Եկեղեցիներու միջեւ ձեւաւորուած է ջերմ յարաբերու-

թիւններ, փոխգործակցութեան  տարբեր բնագաւառներու 
մէջ: 

Վեհափառ Հայրապետը խօսեցաւ նաեւ արցախեան 44-օրեայ 
պատերազմին հետեւանքով Ադրբեջանի վերահսկողութեան 
տակ գտնուող տարածքներուն մէջ հայկական հոգեւոր-

մշակութային ժառանգութեան ոչնչացման եւ անոնց 

իւրացման քաղաքականութեան մասին: 
Պրն․ Ամին Խուրին իր երախտագիտութիւնը յայտնեց Հայոց 
Հովուապետին այս ընդունելութեան համար, ընդգծելով, որ 
եզակի հնարաւորութիւն է հաղորդ ըլլալու քրիստոնէական 
հնագոյն երկիրներէն մէկուն սրբավայրերուն եւ հոգեւոր 
արժէքներուն: 

 

ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՀՈԳԵՓՐԿՉԱԿԱՆ ԻՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՆԸ ՀԱՄԸՆԹԱՑ 
ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼՈՒ Է ԱԶԳԱՊԱՀՊԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆԸ 

 

Օգոստոսի 30-ին` 2022-2023 թթ. ուսումնական նոր տարեշրջանին ընդառաջ, Սուրբ Գայանէ վանքին 
մէջ, նախագահութեամբ Վեհափառ հօր, տեղի 
ունեցաւ կրթութեան մշակներու օրհնութեան կարգ: 
Կրթական ոլորտի երախտաւորներու օրհնութեան 
աւանդութեան սկիզբը դրուած է 2010 թուականին: 
Արարողութեան ներկայ էին ՀՀ ԳԱԱՅ նախագահ 
Աշոտ Սաղեանը, կրթական կառոյցներու ներկայացու-

ցիչներ, Բուհ-երու տնօրէններ, մարզային կրթութեան 
վարչութիւններու ղեկավարներ, ՀՀ կարգ մը դպրոց-

ներու տնօրէններ եւ մանկավարժներ:  
Oրհնութեան կարգի աւարտին Ամենայն Հայոց Կաթո-

ղիկոսը իր հայրապետական օրհնութիւնն ու գնահա-

տանքը փոխանցեց կրթութեան ոլորտի երախտաւոր-

ներուն` նշելով, որ այսօր անոնց համար հաւատքի վերանորոգութեան, մեր սուրբ հայրերու 
հոգեմտաւոր վեհ գործին հանդէպ հաւատարմութեան վերահաստատման եւ ուխտի օր է:  

 «Աստուածահաճոյ եւ գովարժան է ձեր աշխատանքը, 
սիրելի՛ մանկավարժներ, կրթական գործի սիրելի 
մշակներ, քանզի հակառակ ժամանակի բազում խոչըն-

դոտներուն եւ դժուարութիւններուն` անմնացորդ 
սիրով եւ անօրինակ նուիրումով կը շարունակէք մես-

րոպաշունչ ձեր առաքելութիւնը` հաւատալով գիտե-

լիքի ուժին, աշխարհը վերափոխող ու գեղեցկացնող 
կրթեալ, բանիմաց եւ առաքինի անհատներու պատ-

րաստութեան կարեւորութեան», ըսաւ Ամենայն Հայոց 
Հովուապետը` յորդորելով կրթութեան մշակներուն 
ամենայն պատասխանատուութեամբ եւ բարձր գիտակ-

ցութեամբ շարունակել իրենց առաքելութիւնը, ներշնչող 
եւ խանդավառող օրինակ ըլլալ սաներու համար եւ հայորդիներու մէջ սերմանել սէր իրարու հանդէպ, 
բարիք եւ արդարութիւն, կրթել աստուածպաշտութեան եւ հայրենասիրութեան ոգիով:  
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Նորին Սրբութիւնը հաստատեց, որ Հայոց Եկեղեցին հոգեփրկչական իր ծառայութեանը համընթաց 
պիտի շարունակէ ազգապահպան առաքելութիւնը հայ ժողովուրդի կեանքին մէջ` Հայաստանի, 
Արցախի եւ սփիւռքի բոլոր համայնքներուն մէջ, մշտապէս զօրաւիգ կանգնելով նաեւ կրթօճախներուն, 
մանկավարժներուն եւ կրթական բարեփոխումներուն, որոնք ուղղուած են կրթելու եւ դաստիարակելու 
ազգային ինքնութեան բարձր գիտակցութեամբ եւ բարոյական ամուր նկարագրով սերունդներ:   
Ինքնութեան ու ազգային դիմագծի պահպանման գործին մէջ  Ամենայն Հայոց Կաթողիոսը ընդգծեց․ «Այս 

հաստատ համոզումով է դարերու հոլովոյթին մէջ Հայոց Եկեղեցին կեանքի է կոչած կրթա-

դաստիարակչական իր առաքելութիւնը` բիւրեղացնելով մեր ժողովուրդի հոգին, որը մշտապէս բաց է 

եղածլ աշխարհի առաջ, բայց միեւնոյն ժամանակ կառչած իր հաւատքին ու նախնեաց աւանդներուն: 
Նոյն առաքելութեան է կոչուած նաեւ ժամանակի 
փորձութիւնները յաղթահարած «հայոց Եկեղեցւոյ պատ-

մութիւն առարկան, որը անկախութենէն յետոյ կրթական 
ասպարէզի ամենակարեւոր ձեռքբերումներէն է` ազգ-

օգուտ բարի պտուղը Եկեղեցի-պետութիւն գործակցու-

թեան եւ հետեւողական բազմամեայ աշխատանքի: Այս 
առարկային միջոցով ջամբուող արժէքները բոլոր 
ժամանակներուն մէջ եղած են մեր ժողովուրդի 
գոյութեան եւ յարատեւութեան յենասիւնը, երբեմն ան-

երեւոյթ, սակայն մշտապէս ամուր եւ անխորտակելի 
պատուարը ազգային ինքնագիտակցութեան: Այս առար-

կայի ամբողջական դասաւանդումը հանրակրթական 
դպրոցներուն մէջ, ազգային կրթութեան պարտադիր տարրի պատշաճ ապահովումը բարձրագոյն 
կրթութեան մէջ պէտք է դառնան ամէնքիս եւ յատկապէս` հայրենի պետութեան հոգածութեան առար-

կան, եթէ կը կամենանք ունենալ իրական արժէքներով սնուցուող անկախ պետականութիւն, եթէ 
կ'ուզենք կառուցել մեր նախնիներու երազած շէն ու հզօր հայրենին, որուն զաւակները հասակ կ'առնեն 
հոգեմտաւոր մեր ժառանգութեան համակարգային իմացութեամբ եւ ճանաչողութեամբ: Միմիայն այս 
ճանապարհով կը կարողանանք պահպանել ազգային մեր դիմագիծը եւ երաշխաւորել ազգիս երթը դէպի 
նոր հազարամեակներ»:   

Արարողութեան աւարտէն ետք, ի պատիւ հրաւիրեալներու տեղի ունեցաւ ընդունելութիւն: 
 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼԵՑ ՀՀ ԳԱԱ ՆԱԽԱԳԱՀԸ 
 

Օգոստոս 30-ին Վեհափառը հիւրընկալեց ՀՀ 
Գիտութիւնների Ազգային Ակադեմիայի  նախա-

գահ Աշոտ Սաղեանը: 
Վեհափառ Հայրապետը եւ ՀՀ ԳԱԱ  նախագահը 
գոհունակութեամբ անդրադարձան Հայ Եկեղեցւոյ 
եւ Գիտութիւններու Ազգային Ակադեմիայի միջեւ 
ձեւաւորուած գործակցութեան, ինչպէս նաեւ 
Ակադեմիայի արձանագրած մեծ դերակատա-

րութեան Հայաստանի հիմնարար գիտութիւն-

ներու տարբեր ճիւղերու զարգացման գործին մէջ: 
Ամենայն Հայոց Հայրապետը իր օրհնութիւնն ու 
գնահատանքը  կատարեց  ԳԱԱ նախագահին, 
Ակադեմիայի անդամներուն ու գիտութեան նուիրեալներուն, որոնք կը շարունակեն ազգային գիտական 
այս հաստատութեան լաւագոյն աւանդոյթները եւ իրենց գիտելիքներն ու փորձառութիւնը կը 
ծառայեցնեն ի նպաստ հայրենիքի շէնացման ու հզօրացման:  
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Զրուցակիցները կարեւորեցին առկայ մարտահրաւէրները, երիտասարդ սերունդին մէջ ազգայինհոգեւոր 
արժեհամակարգի ամրապնդումը, հայրենիքի հանդէպ պատասխանատուութեան բարձրացումը, նաեւ 
երիտասարդ գիտնականներու ներուժի բացայայտումը եւ գիտական գործունէութեան խթանումը:  
 

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԸ ԿԸ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԵՀԽ 11-ՐԴ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻՆ 
 

Օգոստոս 31-էն Սեպտեմբեր 8-ը Գերմանիոյ 
Քարլսրուհը քաղաքին մէջ տեղի կ'ունենայ 
Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդի 
11-րդ գագաթնաժողովը, «Քրիստոսի սէրը 

կ'առաջնորդէ աշխարհը» խորագրով:  
Եօթ տարին անգամ մը գումարուող գագաթնաժողովը, 
համավարակի սահմանափակումներէն ետք, համախմբած 
է աշխարհի չորս ծագերէն քրիստոնէական աւելի քան 300 
եկեղեցիներու ներկայացուցիչներ:  
Գագաթնաժողովին իր մասնակցութիւնը կը բերէ Մայր 

Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի պաշտօնական պատուիրակութիւնը 
հետեւեալ կազմով. Գերաշնորհ Տ․ Վիգէն արքեպիսկոպոս 

Այքազեան (ԱՄՆ Հայոց Արեւելեան թեմ), Գերաշնորհ Տ․ Արմաշ 

եպիսկոպոս Նալբանդեան (Դամասկոսի Հայոց թեմի առաջնորդ), 

Գերաշնորհ Տ․ Յովակիմ եպիսկոպոս Մանուկեան (Մեծ 

Բրիտանիոյ եւ Հիւսիսային Իրլանտայի Հայոց թեմի առաջնորդ), 

Գերաշնորհ Տ․ Գէորգ եպիսկոպոս Սարոյեան (Մասեացոտնի 

թեմի առաջնորդ), Գերաշնորհ Տ․ Սերովբէ եպիսկոպոս 

Իսախանեան (Գերմանիոյ Հայոց թեմի առաջնորդ), Հոգեշնորհ Տ․ 
Գարեգին վարդապետ Համբարձումեան (Մայր Աթոռ Սուրբ 

Էջմիածնի քարոզչական կեդրոնի տնօրէն), Բարեշնորհ 
Սահակ սարկաւագ Սուքիասեան (Ֆրանսայի Հայոց թեմ), 
երէցկին Արփի Քուզույեան (ԱՄՆ Հայոց Արեւելեան թեմ), 
Դոկտ․ Տիաննա  Ծաղիկեան (Մայր Աթոռ Սուրբ 

Էջմիածին), տիկ․ Էրիկայ Արաեւնայ (Նոր Նախիջեւանի եւ 

Ռուսաստանի Հայոց թեմ),  տիկ․ Մանեա Քեշիշեան 
(Գանատայի Հայոց թեմ): 
Մայր Աթոռի պատուիրակները նաեւ իրենց գործուն 
մասնակցութիւնը կը բերեն ԵՀԽ անցնող աշխատանք-

ներու ամփոփման ու գալիք ծրագրերու պատրաս-

տութեան մէջ: 
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Congratulations  
on the Fifth Anniversary of Paros Monthly 

 

My initial thought was that it would be inappropriate to express my congratulations to the Diocesan Paros 

publication as it could be considered congratulating ourselves …. 
 

However, taking into account that five years is not a short period of time in the lifespan of Armenian community 

publications, (Aztarar was our first newspaper which continued three years from 1794-1796) and secondly, 

because the duration is not important, but rather the standard, the content and the purpose, I decided to pen my 

sentiments. 

 

It is true that prior to “Paros”, in conjunction with the Holy Resurrection Church parish monthly bulletin, a 
concise presentation of Diocesan news was included, and the St Mary’s Church Hooyce monthly provided the 
Melbourne parish news. It was clear that the Diocese needed to have its comprehensive periodical, and hence, in 

August of 2017, Paros emerged. 

 

Paros reaches all sponsors, Friends of the Diocese and all who like to read news on hardcopy. Online readers 

reach all corners of the world, all those Armenian readers who wish to be informed of the important events that 

take place within the Armenian community of Australia and New Zealand. 

 

Just like local magazines or yearbooks of the 19th century, for example Theodik’s “Everybody’s Almanac”, which, 
while being informative, conveys the local environment to the future reader, in other words, provides archival 

value, Paros serves the same purpose. The reporting has archival content and value. 

 

We would like to congratulate the editorial staff of Paros, Deacon Nishan Basmajian, who is not only the founder 

of the editorial but also the guiding and driving force, Mrs Lena Nazarian responsible for the Armenian to English 

translations and Mrs Laura Artinian, who is responsible for the English section and also the content layout and 

desktop publishing. 

 

Our gratitude to all who support, appreciate and value the continuity of Paros. 

 

The Newsletter is the result of consciousness and especially of loving dedication. We wish the dedicated team of 

Paros a long life, courage, and energy so that Paros remains resolute to its name and title and spreads the light of 

faith to the children of our nation and our church for decades to come. 

 

Prayerfully, 

 

 

 

 

Archbishop Haigazoun Najarian 

Primate 
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DIOCESAN NEWS  
 

 

Tuesday 3 August – The Primate His Eminence 

Archbishop Haigazoun Najarian returned from the 

city of Kochi, India, to his official residence on the 

eve of 3 August. He had represented the Mother See 

of Holy Etchmiadzin at the ordination of seven 

Metropolitans of the Malankara Orthodox Church, as 

mentioned in the previous Paros – Issue 60. The 

ordination did not take place in the patriarchate 

cathedral but in St Mary’s Orthodox Cathedral in 
Kunnamkulam.  

The Malankara Orthodox Church was founded and established on the teachings of St Thomas. The Malankara 

Church in the Indian state of Kerala was established in 52. The catholicosate was founded in 1912, officially 

recognised as the Malankara Orthodox Assyrian Church, or the Malabar Church and is in communion with five 

other churches, namely the Coptic, Ethiopian, Eritrean and Assyrian as well as the Armenian Apostolic Church.  

These churches adhere to the doctrines affirmed during the three founding ecumenical councils, the first Council 

of Nicaea, and following of Constantinople and Ephesus. The Armenian Church views these churches as sister 

churches. The Holy Resurrection Church has historical evidence to demonstrate this stance. The priestly 

ordination ceremony of Father Thomas Varghese, appointed as Vicar General of St Tomas Malabar Church in 

Sydney, was conducted by the hands of the late Archbishop Aghan Baliozian of blessed memory. The population 

of the Christian community in the state of Kerala numbers seven million. The Christian church enjoys freedom 

and is not subjected to any form of persecution. 

Archbishop was received with great honour by the Catholicos, the clerics and the community of the Malankara 

Church. Also attending this event, 

was a priest of the Russian Orthodox 

Church. The Catholicos had asked 

Archbishop Najarian to deliver a 

prayer in Armenian during the 

service, Archbishop sang “Der 

Voghormia”. 
 Over the next few days following 

the consecration ceremony, 

Archbishop visited the leaders of 

several dioceses and offered prayers 

in each of their churches. He was 

invited to give a lecture about the Armenian Church, followed by a Q&A session, in an Indian seminary with 

students and clerics attending, which was highly valued by the organisers.  

Paros wished for and is grateful for Archbishop’s safe return to his official residence, with great hope that the God 

pleasing efforts to develop the relations between the Armenian and Malabar churches continues, for the benefit 

of our church and Armenia. 
 

Friday 5 August to Monday 8 August – Archbishop made an official visit to Singapore where he met with the 

community and celebrated the Divine Liturgy. 
 

Tuesday 9 August – Archbishop Najarian presided over the Properties Committee periodic meeting. 
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Sunday 14 August – Archbishop Najarian left for Melbourne on Saturday evening in keeping with the decades’ 
long, adopted tradition, celebrating Holy Mass and presiding over the grape blessing service in St Mary’s Church 
Melbourne. With dual censers and the singing of the hymn Hrashapar/wondrously glorious, the Archbishop was 

escorted into the church, celebrating the episcopal holy mass with the participation of a good number of 

community faithful and with the assistance of Reverend Father Khacher Harutyunyan. 

Prior to the delivery of the day’s sermon by the Primate, 

Father Khacher announced the covers which adorned the 

Holy Altar so beautifully, were those which the Archbishop 

had blessed during his last visit. The Archbishop presided 

over the blessing of a large cauldron to be utilised for the 

Water Blessing, Grape Blessing and the Pomegranate Blessing 

ceremonies – the cauldron was imported from Armenia, 

donated by Mr Krikor Hovsepian, in memory of his late 

parents Hovsep and Zarminè and his spouse Filomen 

Hovsepian. Archbishop blessed the donor and blessed the 

memory of his dearly departed family members.  

In his succinct and meaningful sermon, Archbishop thanked the 

Heavenly Father for once again giving him the opportunity to 

celebrate Holy Mass on the Feast of the Assumption of the Holy 

Mother of God. Reflecting on the character of St Mary, he asserted, 

“Mary was a simple woman, not from the immediate line of royalty, 
but was of sound faith and particularly was prepared and willing to 

obey the Lord’s will. She possessed spiritual discernment and believed 
nothing was impossible for God.” The Archbishop then explained that 
Mary was guided by the commandment “Honour your father and 
your mother” and that is how she raised God’s Only Begotten. 
Referring to the Feast, “the Gospel was an oral tradition and was 
transmitted orally until the evangelists took the initiative to 

transcribe the records for future generations. The tradition of the 

Mother of God has been transmitted orally, there is little mentioned 

in the gospels. The apostles had great respect for Our Lady and 

allayed their longing for their Lord by her presence. When Our Lady 

passed away, her funeral was conducted with glorious respect. St 

Bartholemew who was absent from the funeral, asked to be taken to 

the grave three days later, so that he could pay his last respects and pray. However, lo and behold, amazingly, St 

Mary’s body was not there, because as Christ had promised He would take her to be with Him. Archbishop 
explained that we refer to this tradition as the Assumption. 

Archbishop Najarian stated that in all religions, there is a great deal of respect for the image of a woman and 

mother. Even Movses Khorenatsi, when referring to the pagan false god Anahid, calls her “the mother of 
feelings”. The first saint of the Armenian Church is the Mother of God. The reason being, that as a mother, she 

can intercede all our supplications on our behalf before her Son. All our holy altars bear the image of the Mother 

of God with the Baby Jesus in her embrace. A great number of our churches are named St Mary, as is the Holy 

Etchmiadzin Cathedral. We name our daughters Mary or derivatives of it and the adjectives associated with her 

character, to describe the characteristics of the Mother of God and to show our desire that a ray of her faith and 

dedication may embrace our daughters”. 
Further, Archbishop explained the work achieved by the Mother of God, in conclusion stating “the work of the 
Mother of God has been in dedication and an offering, like our mothers.   The main foundational pillar of the  



 

 - 30 - 

 

existence of the Armenian people is the Armenian family and its 

strong and pure keeper is the mother. In the 21st century, Christian 

and national values are not properly understood. How many families 

are destroyed under the label “women’s rights”. The woman is the 
master of the sanctity of the family, this needs to be clear to all of 

us”, stated Archbishop Najarian and instructed, we should raise our 
children with the spirit and example of the Mother of God, warm 

the walls of our churches with our breath-giving traditions, and as 

children of our church, pass on this respect toward the Holy Mother, 

from generation to generation. 

At the end of the liturgy, the grape blessing service took place, as a 

symbol of the dedication of the first harvest to God’s house as well as 
an appeal to the Almighty that our harvests be abundant, so that we 

can serve the nation and the church more widely. 
 

 

On this occasion, the Feast of the Assumption of the Holy Mother 

of God, Paros congratulates all named: Antaram, Arpi, Arshalouys, 

Arpenig, Aghavni, Arousiag, Azniv, Arevig, Prapion, Pergrouhi, 

Keghani, Keghouhi, Koveli, Kohar, Yeranig, Yeraniag, Yeranouhi, 

Yeran, Yerchanig, Yerchangouhi, Zevart, Takouhi, Imasdouhi, 

Isgouhi, Lousaper, Lousarpi, Lousniag, Dzaghig, Gousine, Gloria, 

Lousin, Hamesdouhi, Hamaspiur, Mariam, Mary, Marie, Mayreni, 

Markarid, Makrouhi, Maria, Maritza, Marinè, Marina, Marianne, 

Marianna, Maro, Mayranoush, Nazeli, Shoghig, Shoushan, Vosgi, 

Baydzar, Berjouhi, Serpouhi, Sirarpi, Serpoog, Surpig, Sultanig, Verjine, Verkine, Verkinè, Dirouhi, Diramayr, 

Denchali, Marijan, Marie-Claire, Marie-Antoinette, Marie-Therese, Marie-Rose wishing the abundant graces of 

the Lord’s Mother be upon each of them, benefitting their families, their church and their nation. 
 
Monday 15 August – On behalf of the Armenian community, Archbishop Najarian extended condolences to the 

Primate of the Sydney Coptic Church Bishop Anba Daniel, upon hearing of the fire in Cairo on 14 August in 

which 41 people were tragically killed. A letter of condolence was also sent to the Pontiff of the Coptic Church 

Pope Tawadros II by the President of the Conference of Australian Eastern and Catholic Orthodox Churches 

(AMEC), Bishop Robert Rabbat. Worth noting that the Armenian Apostolic and Armenian Catholic church 

leaders were among the founding members of this Association. 
 

Tuesday 16 August – Archbishop Najarian presided over the periodic Diocesan Council meeting, attended online 

in the first half hour by Holy Trinity and St Mary’s Church Parish Pastors and the chairmen of the Councils. The 

Archbishop reported on his visits to India and Singapore and answered questions. The Diocesan Council members 

expressed appreciation of the important work carried out by the Primate in terms of inter-faith relations. The 

meeting also discussed the 60th anniversary of the founding of St Mary’s Church which will be celebrated on 13 
November. The assembly appreciated the liturgical services and traditional celebrations which took place in the 

three parishes on the occasion of Vartavar and the Assumption of the Holy Mother of God; and the visit to the 

Church and the Diocesan Centre of the Patriarch of the Armenian Catholic Church. The meeting examined 

finances and various other matters.  
 

Thursday 18 August – Accompanied by Diocesan Councillor Mr Vahe Boyadjian, Archbishop Najarian visited the 

Patriarchal Vicariate of the Syriac Orthodox Church of Antioch, Archbishop Mor Malatius Malki Malki, to pay 

respects on behalf of the Diocese and himself, upon hearing of the recent passing of his mother Hasna. 
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Friday 19 August – Accompanied by Mr Varoujan Gulesserian, Archbishop Najarian paid a hospital visit to the 

former chairman of the AGBU Sydney Chapter, Mr Toros Boghossian and prayed for a speedy recovery, with an 

end to all discomfort and his return home soon. 

Paros wishes Mr Boghossian a speedy and complete recovery. 
 

Sunday 21 August – Archbishop Najarian presided over the ACYA 

Bible study group as they reviewed the Book of Job. The session 

began with ACYA members Aree Yapoudjian and Charlie 

Tchetchenian introducing Job’s story utilising a PowerPoint 
presentation. This led 

the group into a 

discussion on why 

God allows suffering, 

why suffering does 

not discriminate and 

why good people are 

not immune to it. 

Archbishop Najarian 

with Father Avetis Hambardzumyan guided the youth in the healthy 

discussion and encouraged them explaining that suffering is for us all and 

through it we need to express our grief to God through prayer. Through 

suffering we learn to trust God more as we look to Him. It was edifying to see 

the youth so engaged. Archbishop Najarian congratulated and encouraged 

them to organise more frequent sessions such as this.  
 

Tuesday 23 August – Archbishop Najarian presided over the periodic board meeting of the 

Armenian Community Welfare Centre. For details of the ACWC event please see article on page 

40. 
 

Sunday 27 August – Accompanied by Reverend Fathers Avetis Hambardzumyan and Father Miuron Avedisian, 

Archbishop Najarian attended the “Badani Hayaked” general development competition, organised by the 

Hamazkaine Regional Committee, held in the Galstaun College Nalbandian Hall, with hundreds of community 

members in attendance. 

Among the invited guests were Mr Nerses Baliozian, representing the ARF Regional committee, Mr Heros 

Krikorian and Mrs Nora Sevagian representing the Hamazkaine and HOM Regional Committees respectively. The 

event was televised live to the online viewing audience.  

This “Badani Hayaked” project, organised by a special 
committee, was scheduled to take place two years ago, but 

was postponed due to the Coronavirus. Students from six 

schools took part in the competition representing 

Hamazkaine Galstaun College, Tarmanchatz, Toomanian, 

Papazian, Mesrob Mashdotz-Mateossian in Melbourne 

and the Armenian Catholic Looyce school. The topics 

covered ranged from Armenian Literature and Science, 

Armenian Culture and Traditions, Nature in Armenia, 

Armenian History, Armenian Church and Faith, 

Armenian Mythology and Myths. 

The range of topics was presented to all the students prior 

to the event, from which they would generate their 

questions.   It  may  be  of interest  to  recall  some  of   the  
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questions posed – “Who is Anania Shirakatsi?”, “What 
musical instrument is made from an apricot branch?”,  “Who 
founded the Armenian Theatre?”, “Why is the Armenian 
Church called Apostolic?”, “Which is the most comical city 
in Armenia?”, “Who wrote the first numerology textbook 

and when?”, “What is the myth of ‘ Ara’s Mountain’?”, 
“Explain what the symbol of Nur/pomegranate is for the 

Armenian people?” to name a few. As the reader will notice, 
quite serious and interesting questions were raised, which 

are educational for both young and old. 

Before the start of the competition, Archbishop Najarian was 

invited to share his sentiments and blessing, given that he would not 

be able to stay till the end of the program, as he was expected to 

attend a program at the Zenith Theatre (please see article on page 40). 

The Archbishop stated, “Hayaked” is a grand title, but this word was 

chosen with the vision of educating our youth of Armenian culture. 

The selected materials refer to our roots, especially since our feet are 

on foreign soil. On foreign shores, our native land is our culture. It is 

our culture that keeps us solid on these shores.” Referring to the 

results of the competition, he asserted, “there are no winners or losers 
here. You are all victorious because you participated in such an 

unprecedented activity. All of you are learning and together with 

you, all of us here are also. May God protect Galstaun College and all 

Armenian schools, may God protect Hamazkaine.”  
The three clerics left the hall shortly before the end of the program. 

The panel of judges was Mrs Karla Haroutiunian, Messrs Assadour Shougayan and Vicken Kalloghlian. The 

competition was hosted by Mrs Anna Tchokekjian who conducted her role gracefully, creating a positive 

atmosphere for the audience and the students alike. Gifted with a distinct talent to host, Mrs Tchokekjian 

included fitting commentary during the event. 

Before the panel concluded their deliberations, an artistic program 

was performed, under the guidance of Mrs Shaghig Basmadjian. Patil 

Pamboukjian and Liana Kelzi recited Hovhannes Shiraz’ 
“Gdag/Legacy”, Toumanian’s “Mayreni Lezou” Adeline Galstian, and 

Tianna Avedisian recited Souren Mouradian’s “Mayreni Lezou”. “Im 
Sourp Hayrenik” was recited by Nareg Kevorkian, “Bantoukht Hay 
Mayreroun” Gayanè Dzerounian, “Mer Lezoun” Laura Ansourian, 
“Yes Im Anoush Hayasdani” Elianna Shahinian and Hrag Krikorian, 
and “Hbard Yem Yes” Tavit Ekmekjian. “Lorke” solo dance 
performance by Seline Libarian, “Hayotz Ashkhar” performed by 
Alicia Paylagian and keyboard performance by Armen Garabedian. 

Judges, Messrs Assadour Shougayan and Vicken Kalloghlian rose to 

speak, thanking and congratulating Hamazkaine and the organising 

committee. They encouraged the students of the six schools with reassuring words and revealed that other 

schools would be participating next year. Before announcing the results, the judges awarded the following schools 

with certificates for excellence: 

Galstaun College - Armenian mythology 

Mesrob Mashdotz-Mateossian College – Armenian Culture 

Looyce School – Armenian History 
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Tarkmanchatz School – Armenian Literature and Science 

Toumanian School – Nature in Armenia 

Papazian School – Religion and Faith 

The Galstaun and Papazian schools tied, leading the judicial panel to 

direct a question outside of the topics covered. This was the decisive 

question with a successful response by the Galstaun team. The results 

were as follows, as announced by the panel of judges: 

Galstaun College    126+  - First 

Papazian School   126 - Second 

Toomanian and Mesrob Mashdotz Schools  125 - Equal Third 

Looyce Catholic High School   115 - Fourth 

Tarkmanchatz School   108 - Fifth  
 

Paros editorial congratulates the organisers. As Archbishop articulated in his message, “here there are no winners 
or losers”, we echo Archbishop’s sentiments, and simultaneously encourage the spirit of competition to remain 
vibrant in our students, because the spirit of competition will coax the spirit to struggle, particularly in these 

current times, crucial for each individual person of our nation’s people.  
 

Sunday 28 August – Following the Divine Liturgy, Archbishop Najarian presided over a requiem service for the 

eternal souls of the church founders, benefactors and servants, 

which takes place in August each year. 

Immediately following Holy Mass, the Archbishop conducted the 

blessing of church vestments and vessels used during services. A 

beautiful processionary cross and embroidered slippers worn by 

deacons, donated by Mr and Mrs Jack and Rita Nercessian and 

veils worn by ladies while receiving holy communion donated by 

Miss Nyree Janoian. He blessed the donors and their offerings and 

explained the significance of giving back to God from the 

blessings He has bestowed upon us. He expressed his hope that the 

spirit of giving of our donors and benefactors would be adopted 

and inherent in the lives of their children and grandchildren.  

The families of the deceased benefactors were received by the Primate in the Diocesan Centre where 

refreshments were served by the Diocesan Ladies Guild. 
 

Monday 31 August – Under the auspices of and 

with the participation of Archbishop Najarian, 

the parish priests of the Holy Resurrection and 

Holy Trinity Churches and more than 50 

compatriots comprising the online audience, 

the monthly Diocesan lecture took place. The 

evening’s topic was the Diocese of Artsakh, the 
historical background and the current 

challenges. The lecturer was the Primate of the 

Diocese of Artsakh, His Grace Bishop Vrtanes 

Abrahamyan, streamed live from Artsakh. 

The moderator was Deacon Nishan Basmajian who introduced Bishop Vrtanes as a former student of our own 

Archbishop, whilst at the Gevorkian Theological Seminary. 

The Bishop graciously forwarded the original text of his lecture to the editor for publication, which has been 

converted into  Western Armenian,  and we publish in its  entirety with  minor  modifications  in  the  Armenian 
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While on a recent trip to the Cook Islands, Mr John Marcarian was invited 

by Bishop Tutai of the Apostolic Church of the Cook Islands to be a guest 

at the Sunday service held over National Day Weekend on 7th August 

2022. 

Bishop Tutai, a long standing admirer of the Armenian Apostolic Church 

also requested that Mr Marcarian address the congregation and explain 

more about Armenia, its history as a Christian national and other aspects 

regarding the Armenian community life in Australia and New Zealand. 

John noted that 'the Apostolic Church of the Cook Islands as a pentecostal 

church has a very musical and lively service and the congregation are very 

passionate about demonstrating their faith. It was indeed a privilege to 

speak to the faithful and join in on the festivities after the Church Service 

was over. The people of the Cook Islands are very welcoming and 

hospitable and their love for their Church is clear to all who visit'. 

On behalf of His Eminence Bishop Najarian and the Diocesan Council of 

Australia, John has extended an invitation to Bishop Tutei to visit the 

Armenian Apostolic Church of Holy Resurrection on his next visit to 

Australia. 

  

section as well as the questions and answers posed of the Bishop during the Q&A segment (please see page 16). 
 

Below we present a summarised biography of Bishop Vrtanes. 

The Bishop was born in 1962 in the village of Tsovategh, Martuni, Nagorno-Karabakh. 

 In 1980 he entered the Mother See of Holy Etchmiadzin Gevorkian Theological Seminary. 

 1981-1983 he served in the Soviet Army and after completing his military duty, returned to the Seminary to 

continue his studies. 

 In December 1987, he was ordained a deacon and in May 1988, was consecrated a celibate priest. 

 In 1992, he defended a doctrinal thesis on the topic, “Joseph of Artsakh, the shield of Orthodoxy” and 
achieved four levels. 

 In August 2008 he was ordained a Bishop. 

From his ordination to the present day, Bishop Vrtanes has held many positions. 

 He served in the Museum of the Mother Cathedral, from 1989-1994 he was Abbot of Amaras Monastery, 

1994-1996 he was appointed the Vicar of the Diocese of Artsakh and then Abbot of Hripsime Monastery and 

reappointed to the same position from 1999-2001. 

 From 1997-1999 Bishop Vrantes was appointed to the important position of spiritual advisor to the Minister 

of Defense of the Republic of Armenia.  

 From 2001-2006 he was appointed the ministering priest in the Diocese of Goukark and in 2006 was 

appointed the ministering priest in Nor Nakhichevan and the Russian Armenian Diocese. 

 In October 2007 the Bishop was appointed as military chaplain of the Republic of Armenia Armed Forces. 

This extremely responsible position is held until 2021, a period of 14 years. 

 In January 2021, Bishop Vrtanes was appointed the Primate of the Diocese of Artsakh. 
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Parish 

News 

 
 

Wentorthville, SYDNEY 

Armenian Apostolic Church of Holy Trinity 
 

It was a week’s long preparation and a revival in the Holy Trinity Church for 

the Feast of Assump-

tion of the Holy 

Mother of God which 

attracted our entire community in its unique way. 

On Sunday 14 August 2022, the Armenian-spirited and 

church-loving community gathered in large numbers in 

the church to celebrate the fourth dominical feast of the 

Armenian Apostolic Church, the Feast of the Assumption 

of the Mother of God. 

After the Divine Liturgy was celebrated in an impressive 

manner, the parish pastor Reverend Father Miuron 

Avedisian invited all those who bear the celebrated 

names of the Mother of God among the parishioners to 

the front. After conveying his father's blessing and 

congratulations, a commemorative photo was taken together, and in a procession they were all led to the 

courtyard where the blessing of the day’s requiem meal 

madagh and the table blessing, which was prepared 

fastidiously by the Church Ladies Auxiliary. It is 

noteworthy to acknowledge the Parish Council, Choir 

members, Youth Auxiliary as well as Mr Stepan 

Keshishian, Mr Vache Beojukian and Mr Hagop 

Manoukian, who were working hard to prepare the 

harissa, each contributing in a united effort. 

The devout parishioners were seated on the 

meticulously arranged tables in the courtyard to taste 

the harissa, which was followed by an entertaining 

program whilst all digested the harissa. 

Father Miuron briefly introduced Mrs Maria 

Tokmakjian and invited her as the guest speaker. 

Explaining the significance of the day, Mrs Tokmakjian 

wished the ardent love of our Holy Mother becomes 

contagious and her immaculate life enviable. She then 

invited church sub-deacon Mr Vartan Svazlian to enliven 

the audience with a song, which was followed by the 

reading of Krikor Naregatsi’s Chapter Tsa (Ձ)  prayer 

dedicated to the Holy Mother from his book of 

“Lamentations” read by Mrs Armine Svazlian. Mr 

Varoujan Sanjian followed with a song after which Mrs 

Tokmakjian recalled the customary Grape Blessing. Due 

to the reversed seasons in Australia, the ceremony was 

duly separated from the customary feast day and moved 

to  January, that is  in summer  when  the  harvest  ripens    
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and according to tradition, the best part of it is offered to the Lord as gratitude for His blessings. How pleasant it 

is to give back, to dedicate to the Lord, 

than to only expect from Him. 

Before moving on to the last part of the 

program, the names of all those who 

celebrated the namesake of the Holy 

Mother were invited to cut a cake 

together. The final and sweetest words 

were reserved at the end for the selfless 

and devoted ladies who worked tirelessly 

behind the scenes to ensure such a 

successful outcome for the day. 

To end the celebrations of the day with 

song and dance, beloved and devoted singer of our community, Raffi Adourian, was invited to perform his 

selection of tunes which created great joy and festivity. The afternoon concluded with expressions of farewell and 

go in peace.  

Maria Tashjian Tokmakjian 
 

 

 

 

  

Paros editorial congratulates Holy 

Trinity Church Parish Council 

Treasurer Mr Garo Arabian on his 

recent marriage to Miss Julieta 

Grigoryan in Armenia on 31 July 

2022. We wish them a blessed and 

beautiful life together as they forge 

their love for one another to build 

a new Armenian home. 

 

Շնորհաւորանք 
 

Փարոսի խմբագրութիւնը կը 
շնորհաւորէ Ս. Երրորդութիւն 

Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի 
Գանձապահ Պրն Կարօ 

Արապեանը իր ամուսնութեան 
առիթով Օրդ. Ճուլիէթա 

Գրիգորեանի հետ՝ Հայաստան,  
31 Յուլիս 2022-ին: Նորապսակ 

ամոլին կը մաղթենք կազմել 
հայաբոյր եւ սիրով ընտանիք մը:  
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Auckland, NEW ZEALAND 
 

The Parish Council of St Gregory the Illuminator Church convened for its regular meeting. 

Discussions included the details of the Primate Archbishop Haigazoun Najarian’s upcoming 
pastoral visit. The visit is to take place from 28 to 31 October. An official dinner is being planned 

with invitations to community leaders and individuals as well as dignitaries. Deacon Nishan 

Basmajian was invited to attend this sitting. It was due to Deacon Nishan’s efforts that the youth have been 
joining the choir. The meeting decided that a bilingual newsletter would provide spiritual nourishment to the 

community members. 
 

Parish Council members, Mr Hagop Yeldezian and Dr Zaven Panossian organised a joint meeting with the 

Committee of the Armenian Society of New Zealand, Chairwoman Mrs Hermik Sookiasian, Mesdames Arevig 

Stepanian-Fort and Narinè Krikorian. In a friendly atmosphere, the two organisations agreed to cooperate in 

various fields for the benefit of the small Armenian community of New Zealand, but especially, the growing 

generation. It was decided that a united celebration of the traditional Feast of the Assumption of the Holy Mother 

of God take place on Sunday 21 August. Deacon Nishan was entrusted with several organisational tasks. 
 
 

As an active member of the ecumenical movement, representing 

the Armenian Church, Deacon Nishan Basmajian participated to  

an inter-religious dinner held on the grounds of the Auckland 

Anglican Church. Commencing in 2017, this dinner-gathering 

takes place in one of the halls of the Holy Trinity Cathedral on 

the Islamic Eid El 

Fitr (Ramadan).  

However, in 2022 

and 2023, the Fitr 

holiday coincides 

with the Christian 

Holy Week and 

Easter, so it was decided to hold the event in these two years on the 

Jewish High Holy Days, which occur in August. 

A lecture was delivered, summarising the very important holiday. 

There were performances with a special Jewish instrument, Shofar. 

A fitting spiritually inspired artistic program was included in the evening’s proceedings. The organisers 
appreciated the inaugural involvement of the Armenian Church in 

this congenial inter-religious initiative.  
 
 

Sunday 21 August – In the community hall of the Armenian 

Society of New Zealand, the commemoration of the Feast of the 

Assumption of the Holy Mother of God and the Blessing of Grapes 

service were held, jointly organised by the Parish Council of St 

Gregory the Illuminator Church and the Armenian Society 

Committee. To observe this tradition, close to 40 individuals 

donated grapes for the service to be distributed amongst the 

congregation. Deacons Margos Iskenderian and Nishan Basmajian, 

together with members of the Zvartnots Choir, conducted the 

Antasdan service, followed by the grapes blessing. Mrs Narinè 

Krikorian read the prayer by Nerses the Gracious dedicated to the  
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grape blessing service. Master Vazken Vartanian, after a 10 day incense 

bearer training, conducted the task successfully, receiving the praise of 

Deacon Nishan. Vazken’s mother is to be commended for making every 
effort to draw her children to the church, a poignant message from her 

husband Armen who had succumbed to an untimely passing. 

During an interval, Deacon Nishan gave a synopsis of the Assumption of 

the Holy Mother of God and the grape blessing service, enlightening 

the congregation and highlighting the significance of the Feast day. 

Following the service, games were played, and refreshments were 

served. 

It was most encouraging to see the united efforts of the two 

organisations, for the sake of this small and enthusiastic Armenian 

community. 
 
 

On the evening of Saturday 27 August, at the invitation of the Armenian Society of New Zealand’s Committee, a 

bowling competition was held among the members of the 

Society. Participation for members of the society was free. The 

participants, numbering 18, were of all ages and generations, 

which gave the impression of a harmonious family. For two 

hours in a warm Armenian atmosphere and with great 

enthusiasm, the participants gave their best effort to make the 

competition even more interesting expressing their gratitude 

to the organising body. 

Correspondent 

 

 

 

 

 

 

  

Dear Mr Nishan Basmajian and editorial staff of “PAROS”,  
 

I have had the good fortune to be a beneficiary of Mr Haig Didizian’s endorsement to be a 
subscriber of your newsletter. For over three years, through Paros, I have followed with great 

interest well-documented activities of our communities in Australia and New Zealand. Let me take 

this opportunity to congratulate you on the fifth anniversary of the publication of your auspicious 

paper. I venture to say that your electronic delivery of community news remains a paragon for 

others to emulate. Both the Armenian as well as the English sections of Paros reflect the mastery of 

communicating with utmost clarity and dexterity. I wish you and your colleagues continued 

success in your noble endeavours. 
 

Respectfully, 
 

Tavit O Najarian Sc. D. 

Elberon, New Jersey 

DONATION THANK YOU 
 

We thank Mr Vahan & Dr Laura Batmanian for their donation of $1,000 in memory of their  

late father Krikor Batmanian, uncle and aunt Mr John and Ms Chake Batmanian 
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Together we are in Harmony 

Concert 
 

On Saturday 27 August 2022, the Armenian Community Welfare 

Centre’s (ACWC) “Together we are in Harmony” concert at the 
Zenith Centre, Chatswood set out to celebrate our community and 

multicultural groups. Through song, dance and music, we connected and understood each group's distinctive 

traditions.  

This spectacular concert was supported by the Multicultural NSW by funding it and Willoughby City Council by 

supporting it.  

The opening Aboriginal Didgeridoo performance by Giralang Guwal led the cultural performances. The artist 

greeted the audience with the word “Yaama” which means “hello” the most common indigenous greeting that is 
used in NSW; he explained how his ancestors discovered the Didgeridoo and played it to copy the sounds of the 

nature, how rhythm and songs were also a tool in communicating with each other and a way of passing of their 

stories and laws to the generations. 

Gomidas Choir (Conducted by Father Miuron Avedissian) and ACWC’s Seniors choir (Conducted by Mrs 

Marianna Poghosyan) performed Armenian folk songs. Mosaic Japanese Folk Dance Group danced the Soran 

Bushi by Sayuri Japanese fishermen dance. The Mosaic Multicultural singing group sang “The Moon Represents 

my Heart” in Spanish, Japanese and Mandarin languages. Hamazkaine Armenian Sydney Dance Ensemble 

presented two Armenian folk dances choreographed by Angineh Karabedian and Gigo Giragossian. Marianna 

Poghosyan and Hagop Zarmenian performed Sabre Dance from Gayane Ballet. The Lan Qin group performed the  

  

 
Armenian 

Community Welfare 
Centre 

https://www.facebook.com/multiculturalnsw?__cft__%5b0%5d=AZVgzDZi3-1RO00vXcRwpDG6y55N2o7nhdEnXpEFFFUvUwFiKYSow1GDuSup9LWlIgBS-bgqMUMwutu3AOFgc9FBA7GQ3bPZ1jSKvFBsTbTLK67q8xS5BNMTqJOWAc302zzOUCadJTmpHxrasweO2a3dvwVIQemHRTNU5Q5kYLWfeW5JnQAGQG7CQCYojjZ5-yQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Mosaic-Multicultural-Centre-741042342586854/?__cft__%5b0%5d=AZVgzDZi3-1RO00vXcRwpDG6y55N2o7nhdEnXpEFFFUvUwFiKYSow1GDuSup9LWlIgBS-bgqMUMwutu3AOFgc9FBA7GQ3bPZ1jSKvFBsTbTLK67q8xS5BNMTqJOWAc302zzOUCadJTmpHxrasweO2a3dvwVIQemHRTNU5Q5kYLWfeW5JnQAGQG7CQCYojjZ5-yQ&__tn__=kK-R
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“Jasmin Flower” song and the Mosaic Tai Chi Group the Tai Chi dance. 

The Persian Madacto Art Centre presented Persian Folk Music on 

Kamancheh, oud and drum and Lusine Oganessian and Carlo Purzekian 

performed Armenian fork music on qanon and flute. To the surprise of 

the audience the Indonesian group performed “Lisoi Lisoi” on 
Angklungs, a traditional Indonesian musical instrument made from 

bamboo tubes attached to a bamboo frame. 

The special guests’ list who attended the event includes His Eminence 
Archbishop Haigazoun Najarian, The Hon. Mark Coure – State Minister 

for Multiculturalism and Seniors, Mr Tim James MP State Member for 

Willoughby, Mrs Tanya Taylor - Mayor of City of Willoughby, Mr 

Jordan Lane - Mayor of City of Ryde, Mr Sarkis Mouradian Councillor 

Willoughby City Council, Mr Robert Samuel Councillor Willoughby 

City Council, Mr Sarkis Yedelian - Councillor Ryde City Council, 

Reverend Father Der Norayr Patanian, Reverend Father Der Miuron 

Avedisian, Reverend Father Der Bartev Karakashian, Reverend Father 

Avetis Hambardzumyan, Mr Bedros Zorlu, Mrs Lala Garabedian, Holy 

Resurrection Church Parish Councillors Mr Zaven Yaghljian and Mrs 

Arpi Mouradian and Hamazkaine Armenian Sydney Dance Ensemble 

founder Mr Harmick Hagopian. 

On behalf of the Armenian Community Welfare Centre Kayaneh Mouradian welcomed the audience to the 

“Together we are in Harmony” multicultural concert with the following remarks. 
 

ACWC acknowledges the traditional inhabitants of the land on which we stand, the Aboriginal people, their 

spirits and ancestors. We acknowledge the vital contribution that Indigenous people and cultures have made and 

still make to the nation that we share, Australia. 

This concert is the culmination of a series of cross-cultural sharing events that the Armenian Community Welfare 

Centre Limited (ACWC) have undertaken over the last 

six months. It brings together diverse communities that are taking part in a concert at the Zenith Centre in 

Willoughby. This concert will not only provide a platform for 

these communities to express their identity, but it also opens the opportunity up to a wider audience in the local 

community to enjoy the diversity in a harmony. 

This concert seeks to broaden the skills of different communities and build resilience and social cohesion in the 

community through increased understanding of cultural practices and through celebrating each community’s 
beauty and strength. 

Through cultural exchanges we aimed to deepen relationships with other cultural groups and demonstrate the 

fantastic strengths and talents in our community. These projects add respect and improve the understanding of 

each other for all participants. 

Specifically, the Armenian experience of diversity makes it well placed to empathise and connect with many 

diverse cultures. ACWC's strength lies in being Armenian led, which allows it to understand the needs of their 

own community and the nuances that only those intimately involved in the community will understand. For this 

event we are seeking to connect with similarly run cultural organisations and groups. Willoughby is known for 

its  diverse  community,  which  makes  it  the  perfect  place  for  such  multicultural  events  to occur.    We  are 

harnessing this power of harmony and seeking to empower communities to connect with us and invite them into 

our space. 

Before we begin, we would like to sincerely thank Multicultural NSW Department and its Ministers for funding 

this event and Willoughby City Council for supporting it. 
 

 

https://www.facebook.com/TimJamesMP?__cft__%5b0%5d=AZVgzDZi3-1RO00vXcRwpDG6y55N2o7nhdEnXpEFFFUvUwFiKYSow1GDuSup9LWlIgBS-bgqMUMwutu3AOFgc9FBA7GQ3bPZ1jSKvFBsTbTLK67q8xS5BNMTqJOWAc302zzOUCadJTmpHxrasweO2a3dvwVIQemHRTNU5Q5kYLWfeW5JnQAGQG7CQCYojjZ5-yQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/mayortanyataylor?__cft__%5b0%5d=AZVgzDZi3-1RO00vXcRwpDG6y55N2o7nhdEnXpEFFFUvUwFiKYSow1GDuSup9LWlIgBS-bgqMUMwutu3AOFgc9FBA7GQ3bPZ1jSKvFBsTbTLK67q8xS5BNMTqJOWAc302zzOUCadJTmpHxrasweO2a3dvwVIQemHRTNU5Q5kYLWfeW5JnQAGQG7CQCYojjZ5-yQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/sarkismouradian?__cft__%5b0%5d=AZVgzDZi3-1RO00vXcRwpDG6y55N2o7nhdEnXpEFFFUvUwFiKYSow1GDuSup9LWlIgBS-bgqMUMwutu3AOFgc9FBA7GQ3bPZ1jSKvFBsTbTLK67q8xS5BNMTqJOWAc302zzOUCadJTmpHxrasweO2a3dvwVIQemHRTNU5Q5kYLWfeW5JnQAGQG7CQCYojjZ5-yQ&__tn__=-%5dK-R
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At the conclusion of the artistic program the Hon Mark Coure MP Minister for Multicultural NSW, Mrs Tanya 

Taylor - Mayor of city of Willoughby and Mr Tim James MP they all praised the performers and the organisers.  

His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian thanked ACWC, the Minister and the Mayor for their support, 

commended the cultural performances and specifically praised the fact that the communities’ senior citizens are 
performing on stage, their passions are respected, encouraged and experiences are valued.  
 

I am almost speechless because what all the performers presented today, and we all did not feel how the one and 

a half hours of concert did pass. When we look to the screen we read “Together we are in Harmony” we are not 
only in harmony together, but we are strong together, by sharing the music and the traditions we enrich and 

enhance our culture. The multiculturalism is a mosaic, piece by piece put together to make the whole picture, the 

performers sang in many languages and danced to different kinds of music. The opening Aboriginal performance, 

the big Didgeridoo that makes different sounds of the nature and its habitants, made me think of the Armenian 

Duduk that is very small wooden pipe which also makes similar sounds of the nature. The similarities confirm 

that humankind is in harmony with the nature and how we must take care of the nature for the future 

generations. 

We are looking forward to many other colla-

borations and performances like this and waiting for 

magical surprises. 
 

Kayaneh Mouradian thanked ACWC for organising 

this colourful event and the performing groups for 

their dedication. 

At the end of the formal program all participants and 

guests were invited on stage for a group photo, 

followed by a reception. 

        Zepure Mouradian 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/MarkCoure?__cft__%5b0%5d=AZVgzDZi3-1RO00vXcRwpDG6y55N2o7nhdEnXpEFFFUvUwFiKYSow1GDuSup9LWlIgBS-bgqMUMwutu3AOFgc9FBA7GQ3bPZ1jSKvFBsTbTLK67q8xS5BNMTqJOWAc302zzOUCadJTmpHxrasweO2a3dvwVIQemHRTNU5Q5kYLWfeW5JnQAGQG7CQCYojjZ5-yQ&__tn__=-%5dK-R
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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 
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