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ԳԵՐՇՆ. Տ. ՀՈՎՆԱԳԵՐՇՆ. Տ. ՀՈՎՆԱԳԵՐՇՆ. Տ. ՀՈՎՆԱԳԵՐՇՆ. Տ. ՀՈՎՆԱՆ ԱՐՔ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆԻ ԱՌԱՋՆՈՐՈՒԹՅԱՆ Ն ԱՐՔ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆԻ ԱՌԱՋՆՈՐՈՒԹՅԱՆ Ն ԱՐՔ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆԻ ԱՌԱՋՆՈՐՈՒԹՅԱՆ Ն ԱՐՔ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆԻ ԱՌԱՋՆՈՐՈՒԹՅԱՆ 

ՏԱՍՆԱՄՅԱԿՈՒՄ ԻՐԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՆՈՒՑԱԳԻՐՏԱՍՆԱՄՅԱԿՈՒՄ ԻՐԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՆՈՒՑԱԳԻՐՏԱՍՆԱՄՅԱԿՈՒՄ ԻՐԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՆՈՒՑԱԳԻՐՏԱՍՆԱՄՅԱԿՈՒՄ ԻՐԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՆՈՒՑԱԳԻՐ    
(2003-2013) 

 

Գերաշնորհ Տեր Հովնան Արք. Տերտերյանը Հյուսիսային Ամերիկայի 

Արեւմտյան Թեմի Առաջնորդ է ընտրվել 2003թ.-ի մայիսի 3-ին կայացած թեմական 

պատգամավորական 76-րդ ժողովի ընթացքում, դառնալով՝ ԱՄՆ-ի Արեւմտյան Թեմի 

(պաշտոնապես հաստատված 1927թ.-ին) 8-րդ առաջնորդը:  Օրեր անց՝ 2003թ.-ի 

մայիսի 6-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը հայրապետական 

գրով հաստատել է առաջնորդական ընտրությունը:    

Առաջնորդական ընտրության օրը Սրբազան Հայրն իր անդրանիկ խոսքի մեջ 

արտասանեց հետեւյալ բառերը. “The Church in action” will be the key theme in every 

corner of this Diocese. New missions, projects, activities and polices will be initiated regularly. 

A flurry of activities will energize our parishes our youth and our Diocese”.   

 

ԽՈՍՔԻԽՈՍՔԻԽՈՍՔԻԽՈՍՔԻ  ԳՈՐԾՆԱԿԱՆԳՈՐԾՆԱԿԱՆԳՈՐԾՆԱԿԱՆԳՈՐԾՆԱԿԱՆ  ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄԸԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄԸԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄԸԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 10  ՏԱՐԻՏԱՐԻՏԱՐԻՏԱՐԻ  ԱԱԱԱՆՑՆՑՆՑՆՑ.... 
 

 

1) ԱրեւտմյանԱրեւտմյանԱրեւտմյանԱրեւտմյան ԹեմիԹեմիԹեմիԹեմի ԱռաջնորդարանիԱռաջնորդարանիԱռաջնորդարանիԱռաջնորդարանի վերակազմավորումվերակազմավորումվերակազմավորումվերակազմավորում 

 

«ԹեմինԹեմինԹեմինԹեմին հզօրութիւնըհզօրութիւնըհզօրութիւնըհզօրութիւնը ճշգրտուածճշգրտուածճշգրտուածճշգրտուած ուղղուածութեանուղղուածութեանուղղուածութեանուղղուածութեան մէջմէջմէջմէջ կըկըկըկը կայանայկայանայկայանայկայանայ» 

                              (ՅովնանՅովնանՅովնանՅովնան ԱրքԱրքԱրքԱրք. ՏՏՏՏէրտէրեանէրտէրեանէրտէրեանէրտէրեան) 

 

• ԱռաջնորդարանիԱռաջնորդարանիԱռաջնորդարանիԱռաջնորդարանի պաշտոնեությանպաշտոնեությանպաշտոնեությանպաշտոնեության համալրումհամալրումհամալրումհամալրում եւեւեւեւ սերնդափոխությունսերնդափոխությունսերնդափոխությունսերնդափոխություն  

 

 Առաջնորդարանի ծրագրերի ընդլայնումը սկսվում է նախ եւ առաջ 

մասնագիտական պատրաստություն ունեցող անձնակազմի համալրմամբ: Սրբազան 

Հոր առաջնորդության 10 տարիների ընթացքում Առաջնորդարանի անձնակազմը 

գրեթե եռապատկվել է: Ներկայումս պաշտոնեության թիվը 20 է, որի միջին տարիքը 

33-35 տարեկան է:  

   

 

• ԱռաջնորդարանիԱռաջնորդարանիԱռաջնորդարանիԱռաջնորդարանի շենքիշենքիշենքիշենքի վերանորոգումվերանորոգումվերանորոգումվերանորոգում 

 

 Սրբազան Հոր առաջնորդության օրոք ամբոջությամբ վերանորոգվեց ու 
բարեփոխումների ենթարկվեց Առաջնորդարանի տարածքը: Հիմնապես վերափոխ-
վեցին Առաջնորդարանի «ԳալայճԳալայճԳալայճԳալայճյանյանյանյան» սրահը, «ՓոլՓոլՓոլՓոլ եղբայրներեղբայրներեղբայրներեղբայրներ» միջանցքը, 

«ՀամբարՀամբարՀամբարՀամբար» պաշտոնական ընդունելությունների սրահը, ինչպես նաեւ բոլոր 
գրասենյակային հատվածը, առաջնորդի ընդունելության սենյակը, համակարգչային 

սենյակը, դիվանապետի սենյակը եւ այլն: Հիմնվեցին նոր բաժանմունքներ եւ 
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գրասենյակներ: Վերանորոգության վերջին եւ հիմնական փուլն ավարտվեց 2013թ.-ի 
ապրիլ ամսին, որից հետո Առաջնորդարանի մասնաշենքը պաշտոնապես հռչակվեց 
<<Թրփանջյան մասնաշենք>>:  
 

 

• ԳործավարԳործավարԳործավարԳործավար տնօրենիտնօրենիտնօրենիտնօրենի գրասենյակգրասենյակգրասենյակգրասենյակ  

 

Սրբազան հոր տնօրինությամբ 2006թ.-ին Առաջնորդարանում հաստատվեց 

գործավար տնօրենի գրասենյակ, որը կարգավորում է Առաջնորդարանի վարչական 

բնույթի բոլորը հարցերը: Այս գրասենյակի հաստատմամբ Թեմի աշխատանքների 

նկարագիրը հիմնապես փոխվեց: Ներկայումս Առաջնորդարանի գործավար տնօրենն 

է բարեշնորհ Հարութ սրկ. Մարգարյանը:  

 

 

• Հաշվապահություն Հաշվապահություն Հաշվապահություն Հաշվապահություն  
    

Առաջնորդ Սրբազան Հոր տարիներին հրամայական դարձավ Առաջնորդա-
րանի հաշվապահությունը կես դրույքից ամբողջական դրույքի վերածելու անհրա-
ժեշտությունը, որը հիմնապես պիտի հոգար օրեցօր ընդլայնվող Թեմի կարիքները: 
Ուրախ եմ տեղեկացնելու, որ գրասենյակը բարեփոխվեց եւ այսօր Առաջնորդարանի 
հաշվապահությունը իր ամբողջական ծառայությամբ սպասարկում է Թեմին: 

Առաջնորդարանի հաշվապահուհին է տիկին Սիլվա Կայայան- Քենդիրջյանը:  
 
 

• Քարտուղարություն Քարտուղարություն Քարտուղարություն Քարտուղարություն     
    

Վերջին տասնամյակում որոշակի բարեփոխման ենթարկվեց նաեւ Արաջնոր-
դարանի քարտուղարությունը, որը լուրջ խթան է հանդիսանում` Թեմի խիստ 
հագեցած աշխատանքների սահուն ընթացքն ապահովելու համար:  

Առաջնորդարանի քարտուղարուհին տիկին Նունե Թորոսյանն է իսկ Սրբոց 
Ղեւոնդյանց Մայր Տաճարինը` տիկին Արաքսի Ռեգանյանը:  

 

 

• ՏՏՏՏեղեկատվական բաժիեղեկատվական բաժիեղեկատվական բաժիեղեկատվական բաժին ն ն ն  
    

Աշխատանքի հաջողությունը խիստ կապված է նրա պատշաճ ներկայացման 
հետ: Ահա այս ճշմարտությունը ի մտի ունենալով` առաջնորդ Սրբազան հոր օրոք 
հիմնովին բարեփոխվեց թեմի տեղեկատվական գործունությունը եւ հիմնական շեշտը 
դրվեց արդի միջոցների օգտագործման եւ համապարփակ տեղեկատվություն 
փոխանցելու վրա: Պետք է նկատել, որ այս ասպարեզում Թեմը զգալի առաջընթաց  
արձանագրեց: 
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Թեմի տեղեկատվական բաժինը կազմված է հայերեն եւ անգլերեն մասերից: 
Հայերենի պատասխանատուն Արժ. Տեր Սիփան Ա. Քհն. Մխսյանն է իսկ 
անգլերենինը` տիար Սերգեյ Առուստամյանը, ով նաեւ նշանակված է որպես բաժնի 
ընդհանուր պատասխանատու:  
 
 

• ԱԱԱԱրխիվրխիվրխիվրխիվ 

 

 Սրբազան Հայրն, առաջնորդական ընտրությունից գրեթե անմիջապես հետո, 

ձեռնամուխ եղավ Առաջնորդարանի արխիվի վերադասավորմանը: Այս կապակցու- 
թյամբ նոր սենյակներ կահավորվեցին եւ համապատասխան անձինք նշանակվեցին: 

Արխիվի ներկայիս պատասխանատուն Արժանապատիվ Տեր Հովսեփ Ա. Քհն. 
Հակոբյանն է, ում օգնում է բարեշնորհ Հովնան սրկ. Վարդանյանը:  

 

 

• ՔրիստոնեականՔրիստոնեականՔրիստոնեականՔրիստոնեական ԴաստիարակությանԴաստիարակությանԴաստիարակությանԴաստիարակության բաժանմունքբաժանմունքբաժանմունքբաժանմունք 

 

 Այս բաժանմունքի հաստատումը (2005թ.) հրամայական էր` Թեմի հոգեւոր 

դաստիարակությունը մասնագիտական հարթության վրա դնելու համար: Բաժան-
մունքը զբաղվում է աստվածաշնչային սերտողությունների կազմակերպմամբ, դպրոց-
ների աշակերտությանը քրիստոնեական արժեքներ փոխանցելով, թեմի ապագա 

հոգեւորականների համար հատուկ դասընթացներ ապահովելով, քրիստոնեական 
ուսուցման դասընթացներ կազմակերպելով, ուսուցողական ուխտագնացություններ 
կազմակերպելով եւ տարաբնույթ այլ ծրագրերով: Բաժանմունքի պատասխանատուն 

է Մաշտոց Չոբանյանը:  

 

 

• ԹեմիԹեմիԹեմիԹեմի ԵրիտասարդացԵրիտասարդացԵրիտասարդացԵրիտասարդաց կազմակերպություններիկազմակերպություններիկազմակերպություններիկազմակերպությունների տնօրենիտնօրենիտնօրենիտնօրենի գրասենյակգրասենյակգրասենյակգրասենյակ  

 

Այս գրասենյակը Հովնան Արք. Տերտերյանի շնորհիվ վերակազմավորվեց: 

Նախ, գրասենյակին առանձին վայր հատկացվեց, առաջ եկան ժամանակին հարիր 
նոր ծրագրեր, կազմակերպվեցին բազմազան միջոցառումներ: Ներկայում գրասեն-
յակի տնօրենն է բարեշնորհ Մկրտիչ Սրկ.  Քսաչիկյանը: 

 

 

• Ծառայություն համալսարաններին Ծառայություն համալսարաններին Ծառայություն համալսարաններին Ծառայություն համալսարաններին (Compus M(Compus M(Compus M(Compus Ministry)inistry)inistry)inistry)    
    

Ծառայասիրությունը քրիստոնեական կարեւորագույն առաքինություններից 
մեկն է, իսկ ծառայել նշանակում է հոգալ, զոհել եւ վերջապես` սիրել:  Ծառայությունն 
էլ իր հերթին արգասավորվում է, երբ այն ուղղված է, խոստումնալից ապագան 
ներկայացնող, համալսարանական սերնդին: Ուրախ եմ տեղեկացնելու, որ այս տարի  
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Առաջնորդարանի մեջ հիմնվեց մի նոր գրասենյակ, որը հնարավորինս պիտի 
սատարի մեր համալսարանականներին: Գրասենյակի պատասխանատուն է դոկ. 
Լեւոն Պետրոսյանը:  

 
 

• ՀեռուստատեսայինՀեռուստատեսայինՀեռուստատեսայինՀեռուստատեսային բաժանմունքբաժանմունքբաժանմունքբաժանմունք  

 

 Հովնան Սրբազանի ջանքերով 2005թ.-ին սկիզբ դրվեց Առաջնորդարանի «ՀայՀայՀայՀայ 
ԵկեղեցուԵկեղեցուԵկեղեցուԵկեղեցու ՁայնՁայնՁայնՁայն» հեռուստածրագրին, որը տարիների ընթացքում առավել ընդլայնվեց 

իսկ 2011թ.-ի փետրվար ամսից վերածվեց հեռուսատեսային առանձին բաժանմունքի՝ 
իր մասնավոր սենյակով տեսախցիկներով, լուսային հագեցվածությամբ եւ, ամենա-
կարեւորը՝ մասնագիտական կազմի ներգրավվածությամբ:  

Ներկայում Առաջնորդարանի ծրագրերը հեռարձակվում են տեղական 

հեռուստատեսային ալիքներով ինչպես նաեւ համացանցի (internet) համապա-
տասխան էջերի միջոցով` մասնավորաբար «YouTube»-ի ու «Vimeo»-ի: Բաժանմունքի 

պատասխանատուներն են տիարք Վահե Սարգսյանը եւ Արամ Մուսոյանը: 

 

 

• «ՊայծառՊայծառՊայծառՊայծառ ԹրփանջյանԹրփանջյանԹրփանջյանԹրփանջյան» գրախանութգրախանութգրախանութգրախանութ 

 

 Գրախանութի պաշտոնական բացումը կատարվել է 2007-թ.-ի հունիսի 15-ին՝ 
ձեռամբ Հովնան Արք. Տերտերյանի: «ՊայծառՊայծառՊայծառՊայծառ ԹրփանջյանԹրփանջյանԹրփանջյանԹրփանջյան» գրախանութը հագեցած է 

Արեւմտյան թեմում ինչպես նաեւ գաղութում եւ, անգամ, Մայր Հայրենիքում լույս 

տեսած գրքերով, հուշանվերներով, տեսաերիզներով (DVD), ձայներիզներով (CD), եւ 
այլն: Գրախանութի պատասխանատուն է տիար Սերգեյ Առուստամյանը:  

 

 

• «ԱղաԱղաԱղաԱղա    - ՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյան» գրադարանգրադարանգրադարանգրադարան 

 

 Գրադարանի պաշտոնական բացումը կատարվել է 2005թ.-ի հունիսի 6-ին՝ 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ձեռամբ: Գրադարանում 

պահվում են շուրջ 10,000-հասնող գրքեր եւ պարբերականներ, որոնք վերաբերում 
տարաբնույթ սեմաների: Կարեւոր ե նշել, որ Գրադարանը այսօր պարունակում է 
շուրջ 400 հասնող հնատիպ ու արժեքավոր գրքեր ինչպես նաեւ մի քանի ձեռագրեր: 
Գրադարանավարն է տիար Հայկ Մադոյանը:  

 

 

• ԸԸԸԸնկերայիննկերայիննկերայիննկերային----սոցիալական ծառայության գրասենյակ սոցիալական ծառայության գրասենյակ սոցիալական ծառայության գրասենյակ սոցիալական ծառայության գրասենյակ ----    Datev Outreach Datev Outreach Datev Outreach Datev Outreach     
    

Գաղտնիք չէ, որ մեր եկեղեցու զավակները ընկերային-սոցիալական լուրջ 
մարտահրավերների են հանդիպում, որոնք կրում են թե հավատքային, թե 
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ընտանեկան, թե հասարակական եւ ազգային բնույթ: Նմանատիպ խմդիրներին 
մասնագիտական օժանդակություն ցուցաբերելու համար մեկ տարի առաջ (2012-ին) 
Առաջնորդարանում հիմնվեց ընկերային-սոցիալական ծառայության գրասենյակ, որը 
ստացավ <<Տաթեւ>> անվանումը: Գրասենյակն իր կարճ պատմության ընթացքում 
արդեն մի շարք օգտակար միջոցառումներ է կազմակերպել, որոնք միտված են ի 
խնդիր ընտանեկան բռնության: Գրասենյակի ներկայիս պատասխանատուն տիկին 
Լինդա Զադոյանն է իսկ ծրագրի ընդհանուր վերահսկողությունը կատարվում է Արժ. 
Տեր Վազգեն Քհն. Մովսեսյանի կողմից:  
 

 

• Առաջնորդարանի եւ Մայր Տաճարի խնամակալություն Առաջնորդարանի եւ Մայր Տաճարի խնամակալություն Առաջնորդարանի եւ Մայր Տաճարի խնամակալություն Առաջնորդարանի եւ Մայր Տաճարի խնամակալություն     
    

Հովնան Արք. Տերտերյանի առաջնորդ ընտրվելուց ի վեր, Առաջնորդարանի 
աշխատանքների ծավալը անհամեմատ ընդլայնվեց, բազմաթիվ նոր ծրագրերով: Նոր 
աշխատանքներն էլ իրենց հերթին բերեցին նոր հոգսեր: Այսու, տարածքի առօրյա 
հոգսերը հոգալու համար` աշխատանքի հրավիրվեցին տիկին Թամարա 
Համբարձումյանը իսկ հետագայում նաեւ տիար Հրաչ Տիգրանը, ովքեր մեծ 
ջանասիրությամբ հոգ են տանում թե անձնակազմին եւ թե առաջնորդարանի 
տարածքի կառույցներին:  
 

 

• «ԶորայԶորայԶորայԶորայեեեեանանանան» թանգարանթանգարանթանգարանթանգարան 

 

 Թանգարանի պաշտոնական բացումը կատարվել է 2010թ.-ի սեպտեմբեր 11-ին 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Բարեգին Բ.-ի ձեռամբ: Իր եռամյա պատմության 

ընթացքում թանգարանն արդեն հասցրել է բավական լայն ճանաչում ձեռքբերել: 
Թանգարանում կազմակերպվել են այնպիսի անվանի անձանց ցուցահանդեսներ՝ 
ինչպիսիք են Գարզուն եւ Փինաջյանը: Ներկայումս թանգարանում պահվում են 

մեծարժեք ձեռագրեր, սրբազան անոթներ եւ պատմական իրեր: Թանգարանի 
ներկայիս պատասխանատում է տիար Հայկ Մադոյանը 
 

 

• ԱմառայինԱմառայինԱմառայինԱմառային ճամբարճամբարճամբարճամբար   

 

Արեւմտ  յան Թեմի ամառային ճամբարի ներկայիս տարածքը գնվել է 1987թ.-ի 

դեկտեմբերի 3-ին եւ գտնվում է աշխարհահռչակ Քինգս Քենյոն եւ Սեքոյա անունը 

կրող ԱՄՆ-ի ազգային անտառի անմիջական հարեւանությամբ:  

Ինչպես մյուս բոլոր առաջնորդապատկան կառույցներն, այնպես էլ ամառային 

ճամբարը լուրջ բարեփոխումների ենթարկվեց Հովնան Արք. Տերտերյանի առաջ-
նորդության շրջանում:  
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Այսպես՝ կառուցվեց բասկետբոլի եւ մեծ թենիսի հրապարակը, նավակների 

համար հատկացված տնակը, շահագործման հանձնվեց 16 հոգու համար նախատես-
ված ընդարձակ տնակը, <<Lion’s den>> կոչվող երեխաների ընդարձակ 
հավաքատեղին: Սույն թվականի հուլիսի 15-ին առաջնորդ Սրբազան հոր 
նախաձեռնությամբ ճամբարը վերանվանվեց Թեմի նախկին առաջնորդ Գերշ. Տ. Վաչե 
Արք. Հովսեփյանի անունով: Ներկայում ընթացքի մեջ է Ճամբարի տարածքում 
մատուռ կառուցելու ծրագիրը, որը ձոնվելու է Երուսաղեմի երջանկահիշատակ 
պատրիարք Թորգոմ Արք. Մանուկյանին: 

  
 

• ԱռաջնորդարանումԱռաջնորդարանումԱռաջնորդարանումԱռաջնորդարանում տեղիտեղիտեղիտեղի ունեցողունեցողունեցողունեցող միջոցառումներմիջոցառումներմիջոցառումներմիջոցառումներ 

 

 Արեւմտյան Թեմի Հայց. Եկեղեցու Առաջնորդարանը վերջին 10 տարիների 

ընթացքում դարձել է ոչ միայն թեմի այլ նաեւ լոսանջելեսաբնակ մեր բազմանդամ 

գաղութի կազմակերպչական կենտրոնն ու հավաքատեղին: Առաջնորդարանում են 

իրագործվում, թե՛ եկեղեցական եւ թե՛ ազգային բնույթի միջոցառումներ. 

դասախոսություններ, մշակութային երեկոներ, պաշտոնական ընդունելություններ, 
համերգներ, նկարչական ցուցահանդեսներ, ճաշկերույթներ եւ այլն:  

     

 

• ՀրատարակություններՀրատարակություններՀրատարակություններՀրատարակություններ 

 

 2003թ.-ից մինչեւ օրս Արեւմտյան թեմը հրատարակել է շուրջ 100 անուն գիրք, 

որոնցից 27-ը Սրբազան Հոր հեղինակային գրքերն են, եւ շուրջ 200-ի հասնուղ 

գրքույկներ եւ ծանուցագրեր: Աշխատանքի նման ծավալը աննախատեպ է Թեմի 

պատմության ընթացքում:  
 

 

• ԿԿԿԿայքայքայքայք էջէջէջէջ (web site) 

 

 Մեր դարաշրջանին համահունչ ընթացք արձանագրելու եւ ներկայի կարիք-
ները հավուր պատշաճի հոգալու համար՝ հիմնվեց Առաջնորդարանի կայքէջը: Այն 

պարունակում է բազմաբովանդակ տեղեկություններ, թե Թեմի գործունեության, թե 

ընդհանրապես Հայց. Եկեղեցու մասին: Վերջիններիս առավել ծանոթանալու համար՝ 
ցանկացողները կարող են այցելել www.armeniancurchwd.com հասցեով: Կայքէջի 

աշխատանքներն հիմնականում իրականացվում են տիար Սերգեյ Առուստամյանի 

կողմից:  

 

 

 

2) ԱռաջնորդարանիԱռաջնորդարանիԱռաջնորդարանիԱռաջնորդարանի հանձնախմբերհանձնախմբերհանձնախմբերհանձնախմբեր - օժանդակօժանդակօժանդակօժանդակ մարմիններմարմիններմարմիններմարմիններ    



 7 

 

<<<<<<<<Եկեղեցու առաքելության մեջ, բոլորս Եկեղեցու առաքելության մեջ, բոլորս Եկեղեցու առաքելության մեջ, բոլորս Եկեղեցու առաքելության մեջ, բոլորս գոգոգոգործակից ենք>>րծակից ենք>>րծակից ենք>>րծակից ենք>>    
(ՅովնանՅովնանՅովնանՅովնան ԱրքԱրքԱրքԱրք. ՏէրտՏէրտՏէրտՏէրտէրեանէրեանէրեանէրեան) 

 

Գերաշնորհ Տեր Հովնան Արք. Տերտերյանի ջանքերի շնորհիվ Առաջնոր-
դարանի հանձնաժողովները բազմապատկվեցին: Նրանց կատարած աշխատանքի 

ծավալի մասին կարելի է պատկերացում կազմել ծանոթանալով ստորեւ նշվող 

համեստ ծանուցագրին: 

 

 

• Թեմական պատգամավորական Թեմական պատգամավորական Թեմական պատգամավորական Թեմական պատգամավորական ժողովժողովժողովժողով    
    

Թեմական պատգամավորական ժողովը, առաջնորդությամբ Սրբազան հոր, 
Թեմի գերագույն հավաքական մարմինն է` կազմված Թեմի բոլոր ծուխերի ընտրված 
պատգավորներից, որը վերջին տաս տարվա ընթացքում աշխատանքի աննախադեպ 
ծավալ արձանագրեց: Ժողովը գումարվում է տարին մեկ անգամ եւ որպես կանոն 
տարածվում է եռօրյա աշխատանքային նիստերի վրա:  

 Այս տարի գումարվեց Թեմական 86-րդ պատգամավորական ժողովը` 
ատենապետությամբ  բարեշնորհ  Ջեֆ սրկ. Հազարյանի: 
 
     
• Թեմական Խորհուրդ Թեմական Խորհուրդ Թեմական Խորհուրդ Թեմական Խորհուրդ     
    

Այս մարմինը իր հերթին կազմված է Թեմական ժողովի պատգամավորներից, 
եւ միտված է գործի վերածելու պատգամավորական ժողովի որդեգրած որոշումները: 
Մարմինը նաեւ զբաղվում է Թեմի ընդհանուր կառավարմամբ: Թեմական խորդի 
ատենապետի պաշտոնն ընտրովի է: Ներկայում Թեմական խորհրդի ատենա-
պետուհին դատավոր Ադրիեն Գրիգորյանն է, իսկ նախագահը` Առաջնորդ Սրբազան 
հայրը:    
 
 

• Թեմի Թեմի Թեմի Թեմի մարտավարությանմարտավարությանմարտավարությանմարտավարության ( ( ( (ապագա ուղեգծի որոշման)ապագա ուղեգծի որոշման)ապագա ուղեգծի որոշման)ապագա ուղեգծի որոշման)    խորհուրդ խորհուրդ խորհուրդ խորհուրդ  
 

Հաստատությունները զորեղ են, երբ հստակ տեսլական ունեն եւ ընթանում են 
նրանով: Թեմի մարտավարության այս խորհուրդը հիմնվել է Հովնան Արք. 
Տերտերյանի առաջնորդական ընտրությունից կարճ ժամանակ անց եւ հանդիսանում 
է թեմի կարեւորագույն հանձնախմբերից մեկը, որն կոչված է հստակեցնելու Թեմի 
ապագա ծրագրերի ընդհանուր ուղին: Խորհրդի ատենապետն է բարշնորհ Դոկ. 
Վարուժան սրկ. Ալթըբարմաքյանը: 
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• ՄնայունՄնայունՄնայունՄնայուն հիմնադրամհիմնադրամհիմնադրամհիմնադրամ (Endowment Fund) 

 

 Այս հիմնադրամը հանդիսանում է Արեւմտյան Թեմի նյութական կարեւորա-
գույն սյուներից մեկը, որի մեջ գոյացված գումարը օգտագործվում է Թեմի, կրթական, 

բարեգործական, շինարարական, ծիսական եւ բազմաբնույթ այլ ծրագրերի իրագոր-
ծման համար: Հիմնված լինելով դերեւս 1979թ.-ի մայիսին՝ հիմնադրամը 2003թ.-ից 

սկսած գումարների գոյացման մեծ աճ արձանագրեց, որի հետեւանքով ընդելայնվեց 

նաեւ Առաջնորդության աշխատանքի ծիրը: Հիմնադրամի ներկայիս ատենապետն է 
տիար Բեն Գրիգորյանը: 
 

 

• ՏիկնանցՏիկնանցՏիկնանցՏիկնանց միությանմիությանմիությանմիության կենտրոնականկենտրոնականկենտրոնականկենտրոնական խորհուրդխորհուրդխորհուրդխորհուրդ 

 

Սույն խորհուրդը կազմում է Թեմի ծուխերի տիկնաց միությունների միջուկը: Այն 

վերջին 10 տարիների ընթացքում արձանագրեց բազմաթիվ հաջողություններ եւ 
ստանձնեց աննախադեպ հանձնառություններ, որոնցից հիշատակության արժանի է 

Սրբոց Ղեւոնդյանց Մայր Տաճարի կնքահայրության ստանձնումը:  Խորհրդի 
ներկայիս ատենապետուհին է տիկին Գլադիս Սարոյանը:  
 

 

• ՏիկնանցՏիկնանցՏիկնանցՏիկնանց օժանդակօժանդակօժանդակօժանդակ մարմինմարմինմարմինմարմին  

 

Տիկնանց օժանդակ մարմինը կազմում են նվիրյալ կանայք, ովքեր անձնվիրաբար 

սատարում են առաջնորդության ծրագրերին նախ եւ առաջ իրենց ծառայասի-
րությամբ, ինչպես նաեւ՝ նյութական օժանդակությամբ: Տեղին ենք համարում նշել, որ 

այս մարմինը նույնպես ստանձնել է Մայր Տաճարի կնքահայրության քաղցր լուծը:  

Այս մարմնի ներկայիս ատենապետուհին է տիկին Սինդի Նորյանը:      
 

 

• ACYO ACYO ACYO ACYO ---- (Armenian Church Youth Organization) (Armenian Church Youth Organization) (Armenian Church Youth Organization) (Armenian Church Youth Organization)    
«ՀայցՀայցՀայցՀայց. ԵկեղեցուԵկեղեցուԵկեղեցուԵկեղեցու ԵրիտասարդացԵրիտասարդացԵրիտասարդացԵրիտասարդաց ԿազմակերպությունԿազմակերպությունԿազմակերպությունԿազմակերպություն» 

 

 Հիմնվելով շուրջ յոթ տասնամյակ առաջ՝ ACYO-ն վերածննդի մի շրջան է 

ապրում թեմից ներս: Երիտասարդաց կազմակերպության ձեռնարկած ծրագրերն 

բազմաթիվ են եւ բազմաբովանդակ: Դրանցից են ուխտագնացությունների կազմակեր-
պումը, վատառողջ եւ կարիքավոր անձանց օժանդակելու դրամահավաքները, հոգեւո-
րականների հետ պարբերական քննարկումների անցկացումը, սպորտային մրցույթ-
ների կազմակերպումը, եւ այլն:   
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• (ՀայցՀայցՀայցՀայց. ԵկեղեցուԵկեղեցուԵկեղեցուԵկեղեցու ՀամաշխարհայինՀամաշխարհայինՀամաշխարհայինՀամաշխարհային ԵրիտասարդականԵրիտասարդականԵրիտասարդականԵրիտասարդական ԿազմակերպությունԿազմակերպությունԿազմակերպությունԿազմակերպություն) 

Pan ACYPan ACYPan ACYPan ACYO O O O               
 

 Հովնան Արք. Տերտերյանի տեսիլքով 2008թ.-ին Հայց. Եկեղեցու Երիտասար-
դական Կազմակերպությունը՝ հիմնված Տիրան Արք. Ներսոյանի կողմից (1946թ.), 

դադարեց մնալ զուտ Հյուսիսային Ամերիկայի տարածքում գործող տեղական կառույց 

եւ վերածվեց համաշխարհային իրականության, որին այսօր մաս են կազմում 

աշխարհում գործող Հայց. Եկեղեցու գրեթե բոլոր թեմերը ներկայացնող երիտա-
սարդներ:  

 

 

• ՓոքրիկՓոքրիկՓոքրիկՓոքրիկ - ՊատանիՊատանիՊատանիՊատանի կնքահայրերկնքահայրերկնքահայրերկնքահայրեր 

   

Ծրագիրը հիմնվել է շուրջ 5 տարի առաջ եւ 2 հիմնական նպատակ է 

հետապնդում. 

ա) Մեր ապագա սերունդին առավել մոտեցնել Մայր Եկեղեցուն՝ արթուն 

պահելով նրանց հոգեւոր եւ ազգային գիտակցությունը: 

   բ) Ծրագրին մասնակցող ընտանիքների նվիրաբերած գումարով նյութապես 

օժանդակել Մայր Տաճարին: 

Մասնակիցների համար Մայր Տաճարի հարավային պատին ավանդական 

տուֆ քարից պատրաստված նռան ծառ է քանդակված, որի վրայի ամեն մի նուռ 

նվիրված է Սբ. Ղեւոնդյանցի փոքրիկ կնքահայրերից մեկին: Մինչեւ օրս ծրագրին 

մասնակցել են շուրջ 200 անձ:  առաքելության ատենապետուհին է տիկին Ալիս 
Չաքրյանը: 
 

 

• Քրիստոնեական ուսուցման խորհուրդ Քրիստոնեական ուսուցման խորհուրդ Քրիստոնեական ուսուցման խորհուրդ Քրիստոնեական ուսուցման խորհուրդ –––– CEC   CEC   CEC   CEC      
    

Խուրհուրդը նախորդ տասնամյակում լուրջ վերափոխման ենթարկվեց, եւ 
այսօր հանդիսանում է Թեմի կիրակնօրյա դպրոցներին ուղղություն տվող հիմնական 
մարմինը: Այս տարի խորհրդուրդը Թեմի բոլոր եկեղեցիների կիրակնօրյա 
դպրոցներին միանման ուղեցույց փոխանցեց, որը հստակություն եւ միօրինակություն 
պիտի մտցնի նրանց ուսումնական ծրագրի մեջ: Խուրհուրդը նաեւ պատրաստակամ է 
նյութապես սատարել նորաբաց ծուխերի կիրակնօրյաներին:   

ՔՈւԽ-ի ատենապետուհին է տիկին Դեբի Տերտերյանը: 
 
 

• Շաբաթօրյա դպրոցների կենտրՇաբաթօրյա դպրոցների կենտրՇաբաթօրյա դպրոցների կենտրՇաբաթօրյա դպրոցների կենտրոոոոնական մարմիննական մարմիննական մարմիննական մարմին    
    

Մարմինը զբաղվում է հայոց լեզվի եւ գրականության համար նախատեսված  
շաբաթօրյա դպրոցների ուսուցիչների վերապատրաստմամբ, որի համար 
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կազմավորվում են հատուկ հավաքներ: Ուրախ ենք տեղեկացնելու, որ Արեւմտյան 
Թեմում մեր լեզուն եւ մշակույթն են սովորում հինգ հարյուրից  ավելի երեխա, որոնց 
թիվը տարեց տարի ավելանում է:  

Կենտրոնական մարմնի ատենապետուհին Դոկ. Էլի Անդրեասյանն է:  
 
 
• Հայ Կրթական Մարմին Հայ Կրթական Մարմին Հայ Կրթական Մարմին Հայ Կրթական Մարմին  
 

Այս մարմինն, ի տարբերություն նախորդի, կաչված է վերապատրաստական 
աշխատանքներ տանելու թեմի ամենօրյա ուսումնական հաստատությունների 
ուսուցչության հետ:  Այս մարմինը հիմնվել է սույն թվականին եւ նրա ատենապետն է 
տիար Վարդգես Քուրոյանը:  

 
 

• Արքեպիսկոպոսի կրթաթոշակԱրքեպիսկոպոսի կրթաթոշակԱրքեպիսկոպոսի կրթաթոշակԱրքեպիսկոպոսի կրթաթոշակ    
    

Գաղտնիք չէ որ, հայ մարդը լուսավորության հանդեպ յուրահատուկ սեր է 
տածում, սակայն, ոչ բոլորն են կարողանում պատշաճ կրթություն ստանալ` 
նյութական խնդիրներ ունենալու պատճառով: Այս կապակցությամբ հիմնվեց 
Արքեպիսկոպոսի կրթաթոշակը, որը մեր ուսումնատենչ երիտասարդներին 
նյութական օժանդակություն է ցուցաբերում:  

Այս հույժ կարեւոր ծրագրի պատասխանատուն տիկին Ալիս Չաքրյանն է:   
 
 

• ԾնողԾնողԾնողԾնող    ----    ուսուցիչ հանձնախումբ ուսուցիչ հանձնախումբ ուսուցիչ հանձնախումբ ուսուցիչ հանձնախումբ (PTO)(PTO)(PTO)(PTO)    
    
Արեւմտյան Թեմը վերջին մի քանի տարիների ընթացքում սերտորեն 

համագործակցում է համայնքի հայ ամենօրյա դպրոցների ծնողաուսուցչական 
անձնակազմերի հետ, որպեսզի վերջիններիս նպաստի կրոնադաստիարակչական 
բնույթի հարցերով: Հանձնախումբը նաեւ զբաղվում է համատեղ ծրագրերի 
մշակմամբ: Այս կապակցությամբ ներկա 2013թ.-ը գերազանցեց նախորդ տարիներին 
եւ հուսով եմ, որ այս դրական միտումը ապագայում նույնպես կշարունակվի:  
 
 
• Հայ ինքնոՀայ ինքնոՀայ ինքնոՀայ ինքնության պահպանման եւ ամրապնդման ծրագիր ւթյան պահպանման եւ ամրապնդման ծրագիր ւթյան պահպանման եւ ամրապնդման ծրագիր ւթյան պահպանման եւ ամրապնդման ծրագիր     
    

Մարդն Աստծո արարչագործության պսակն է եւ երանելի է այն մարդն ով 
գիտակցում է այս ճշմարտությունը եւ արժեւորում է իր աստվածատուր շնորհներից 
մեկը` իր ուրույն ինքնությունը:  

Մեր օրերում ինքնության գիտակցությունը հայ անհատի մոտ գնալով նվաղում 
է իսկ ձուլման վտանգը` աստիճանաբար զորանում: Ահա այս մտահոգությունը ի 
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մտի ունենալով` 2012-ին Թեմում հիմնվեց Հայ ինքնության պահպանման եւ Հայ ինքնության պահպանման եւ Հայ ինքնության պահպանման եւ Հայ ինքնության պահպանման եւ 
ամրապնդման ծրագիրամրապնդման ծրագիրամրապնդման ծրագիրամրապնդման ծրագիրըըըը, որն իր առաջին եռօրա միջոցառումների շարքը 
ավարտելուց հետո (Հունիս 2012)` նախապատրաստվում է գալիք տարվան:  

Սույն ազգօգուտ ծրագրի պատասխանատուն է դոկ. Լեւոն Պետրոսյանը 
 

 

• Հոգեւոր առանձնացման հանձնախումբ Հոգեւոր առանձնացման հանձնախումբ Հոգեւոր առանձնացման հանձնախումբ Հոգեւոր առանձնացման հանձնախումբ     
    

Հանձնախմբի հիմնական նպատակն է առանձնացման, ընդհանրական  
աղոթքների, հոգեւոր դասընթացների եւ հոգեւորականության հետ անմիջական 
կապի շնորհիվ խթանել հավատացյալի հոգեւոր զարգացմանը: Ուրախ եմ 
տեղեկացնելու, որ առանձնացման վերջին երկու հավաքները հաջողությամբ 
պսակվեցին: Հոգեւոր առանձնացումի հանձնախմբի պատասխանատուն տիկին 
Լենա Սիմոնյանն է, իսկ հոգեւոր ընդհանուր վերահսկողությունը  կատարվում է Արժ. 
Տեր Ներսես Քհն. Հայրապետյանի կողմից:  
 
 
• Հավատի դեսպաններ Հավատի դեսպաններ Հավատի դեսպաններ Հավատի դեսպաններ     
    

Դեսպաններն անձինք են ովքեր օտար միջավայրում ներկայացնում են իրենց 
մեծագույն արժեքները եւ պատրաստ են հեզությամբ եւ հմտությամբ պատասխանելու 
իրենց առջեւ դրվող հարցերին, ինչի մասին հորդորում է նաեւ Սբ. Պետրոս առաքյալը 
(Ա. Պետ. 3:13): Ահա այս գիտակությամբ էլ սույն թվականին Թեմում հիմնվեց մեկ 
առաքելություն եւս, որի նպատակն է համայնքի տարբեր ոլորտներում վկայել մեր 
առաքելահաստատ հավատը:  

Առաքելության պատասխանատուն է տիար Արսեն Դանեղյանը  
 
 

• Քրիստոնեական ՈւսուցմանՔրիստոնեական ՈւսուցմանՔրիստոնեական ՈւսուցմանՔրիստոնեական Ուսուցման    Դասընթացներ Դասընթացներ Դասընթացներ Դասընթացներ     ----  Christian Study Courses   Christian Study Courses   Christian Study Courses   Christian Study Courses     
    

Արեւմտյան թեմը իր հիմնադրման առաջին իսկ տարվանից (1927թ.) այս կամ 
այն կերպով զբաղվել է Եկեղեցու հավատի ու ավանդությունների ուսուցանությամբ: 
Վերջին տասնամյակում սակայն Թեմի հավատացյալների համար հավատի ուսուց-
ման դասընթացներ կազմակերպելու պահանջը ավելի քան կենսական դարձավ: Այս 
առնչությամբ 2012թ.-ի հունիսից հիմնվեց <<Քրիստոնեական ուսուցման 
դասընթացներ>> ծրագիրը, որը թեմի հավատացյալների համար կազմակերպում է 
պարբերական դասնընթացներ, որոնք վերաբերում են մեր Եկեղեցու հավատի 
հիմնարար սկզբունքներին: Դասընթացների ընթացքում օգտագործվում են 
ժամանակակից տեսողական եւ ձայնային միջոցներ:  

Ծրագրի պատասխանատուներն են տիարք Հայկ Մադոյանն ու Վահե 
Սարգսյանը: 
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• Առաքելոց Լսարան Առաքելոց Լսարան Առաքելոց Լսարան Առաքելոց Լսարան ----    Diciple’s Mission Diciple’s Mission Diciple’s Mission Diciple’s Mission     

    
Քրիստոնեական ուսուցման դասընթացները առիթ հանդիսացան, որ ծրագիրը 

առավել ընդլայնվի եւ Լոս Անջելեսի տարծքից դուրս գա: Ակնհայտ դարձավ, որ 
հավատի հիմնարար սկզբունքների ճանաչոցությունը հրամայական է թեմի բազում 
համայնքներում: Ուստի, որոշվեց ուխտագնացությունների շարք կազմակերպել դեպի 
թեմի բոլոր եկեղեցիներն ու նորակազմ համայնքները, որոնց ընթացքում թեմի 
հավատացյալներն առիթ կունենան միմյանց ճանաչել, միասին աղոթել եւ սերտել մեր 
հավատի ճշմարտությունները, մեկ խոսքով դառնալ միասիրտ եւ միախորհուրուրդ 
(Գործք 1:14,), ինչպիսին առաքյալների եկեղեցին էր: Այս առաքելությունը հիմնվեց 
2012թ.ի օգոստոս ամսին եւ իր մեկամյա պատմության ընթացքում հասցրեց այցելել 
Թեմի շուրջ 10 եկեղեցական համայնք:  

 Ծրագրի պատասխանատուներն են տիարք Վահե Սարգսյանն ու Հայկ 
Մադոյանը:   

 
   

• <<<<<<<<Զուարթնոց>> մԶուարթնոց>> մԶուարթնոց>> մԶուարթնոց>> մշակութային հանձնաժողովշակութային հանձնաժողովշակութային հանձնաժողովշակութային հանձնաժողով        
 

Թերեւս չափազանցրած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ մերջին տասնամյակում ԱՄՆ-ի 
Հայց. Եկեղեցու Արեւմտյան Թեմը կազմակերպել կամ հյուրընկալել է հարյուրավոր 
մշակութային ձեռնարկներ, որոնք էլ իրենց հերթին արտացոլանքն են մեր 
բազմերանգ համայնքի ընդհանուր պատկերի:  

Հաշվի առնելով ձեռնարկների քանակն ու բազմազանությունը` կարիք զգացվեց 
մշակութային մասնավոր հանձնախմբի կազմավորման, որն էլ կյանքի կոչվեց Դոկ. 
Սիմոն Սիմոնյանի ընդհանուր պատասխանատվության ներքո:   

 
 

• Մեծ Եղենի ոգեկոչման հարյուրամյակի հանձնաժողովՄեծ Եղենի ոգեկոչման հարյուրամյակի հանձնաժողովՄեծ Եղենի ոգեկոչման հարյուրամյակի հանձնաժողովՄեծ Եղենի ոգեկոչման հարյուրամյակի հանձնաժողով    
 

1915թ. մեր ազգն ապրեց իր պատմության ամենից ողբերգական շրջանը, որն 
անջնջելի հետք թողեց մեր ինքնության վրա: Երկու տարի հետո լրանում է Մեծ 
Եղեռնի 100 ամյակը, որը մեզ բոլորիս մեծ կոչ է ուղղում ինքնաքննության եւ 
սթափության: Ահա այս կապակցությամբ Թեմը հիմնեց 100 ամյակի աշխատանքները 
կազմավորող հատուկ մարմին, որի ղեկավարությունը ստանձնեց Արժ. Տեր Վազգեն 
Քհն. Մովսեսյանը:  
 

 

• ԵրգչախմբերիԵրգչախմբերիԵրգչախմբերիԵրգչախմբերի կենտրոնականկենտրոնականկենտրոնականկենտրոնական վարչությունվարչությունվարչությունվարչություն  
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Ծուխերում երգեցողության միօրինակություն մտցնելու եւ այն մասնա-
գիտական բարձր հիմքերի վրա դնելու համար՝ Թեմը գործնական քայլերի գնաց: 

Այսպես, այս առիթով մասնագետների հատուկ վարչություն կազմվեց, որը լրջորեն 

աշխատեց վերոհիշյալ խնդիրները հարթելու ուղղությամբ: Այս կապակցությամբ 

2007թ.-ին Առաջնորդարանը հատուկ պատարագամատույց հրատարակեց, որն իր մեջ 

ներառում է դպրաց դասի բաժինը (նոտաներով): 2010թ.-ին թեմի սարկավագների 

համար ուղղություն տվող հատուկ ձայներիզ (CD) թողարկվեց իսկ այս տարի 
պատրաստվեց Սբ. Պատարագի քառաձայն երգեցողության մասնահատուկ ձայներիզ 
նախաձեռնությամբ բարեշնորհ Ստեփան սրկ. Գյոզումյանի: Ներկայումս վարչության 
ատենապետուհին է տիկին Լուսի Թաշճյանը:  

 

 

• ԵրԵրԵրԵրաժշտական հանձնախումբաժշտական հանձնախումբաժշտական հանձնախումբաժշտական հանձնախումբ 

   

Երգն ու երաժշտությունը հազարամյակներ շարունակ եղել եւ մնում են մեր 
ներաշխարհն բացահայտող լավագույն միջոցները: Իսկ մենք հայերս այն եզակի 
ազգերից ենք, որոնք ստեղծել են իրենց բնորոշ հուզական եւ մտային հեզասահ եւ   
ճոխ երաժշտություն:  

Այսու, թեմում գործող երաժշտական բազմաթիվ մարմինների որակը 
բարձրացնելու համար` սույն թվականին հիմնվեց յուրահատուկ երաժշտական 
հանձնախումբ, որը կազմված է լուրջ մասնագետներից: 

Հանձնախմբի ներկայիս ատենապետն է տիար Արմեն Գյուզելիմյանը:  
 

 

• ԳեւորգյանԳեւորգյանԳեւորգյանԳեւորգյան ճեմարանիճեմարանիճեմարանիճեմարանի սանուսանուսանուսանուցցցց միությունմիությունմիությունմիություն  

 

Էջմիածնի Գեւորգյան Հոգեւոր Ճեմարանը այն ոսկե կաճառն է, որից դուրս են 

գալիս լուսաշող անձինք: Գտնվելով Հայրենիքից դուրս՝ ԱՄՆ-ի հյուրնընկալ 
ափերում՝ անհրաժեշտություն զգացվեց ճեմարանականների սաների միություն 

հաստատելու, որն ոչ միայն ի մի պիտի բերեր հաստատությունում ուսանած անձանց, 

այլ նաեւ պիտի օժանդակեր Ճեմարանի ներկայիս ազգօգուտ ծրագրերի 

իրագործմանը: 

Միության ատենապետն է բարեշնորհ Համլետ Սրկ. Մեհրաբյանը:  
 
 
• Հոգեւորականաց հանգստյան (թոշակի) հանձնախումբՀոգեւորականաց հանգստյան (թոշակի) հանձնախումբՀոգեւորականաց հանգստյան (թոշակի) հանձնախումբՀոգեւորականաց հանգստյան (թոշակի) հանձնախումբ 

 

Հանձնախմբի նպատակն է հանգստյան կոչված բազմավաստակ հոգեւորա-
կաներին, ովքեր տասնամյակների ծառայություն են մատուցել իրենց համայնքներին, 
ապահովել ամսեկան թոշակով: Ծրագիրը դեռ կազմավորման ընթացքի մեջ է 
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գտնվում, սակայն գործնական քայլերն արդեն իսկ կատարվել են, որոնցից 
հիշատակության է արժանի ծրագրի հիմնադրամի մեջ առաջին լուրջ հանգա-
նակության մուտքը: Հանձնախմբի ատենապետն է Արժ. Տեր Սարգիս Ա. քահանա 
Պետոյանը 

 
 
• Սբ. Ծննդյան հանդիության հանձնաժողով Սբ. Ծննդյան հանդիության հանձնաժողով Սբ. Ծննդյան հանդիության հանձնաժողով Սբ. Ծննդյան հանդիության հանձնաժողով ----     (Christmas Ball) (Christmas Ball) (Christmas Ball) (Christmas Ball)    
    

Հանձնաժողովը հիմնված լինելով շուրջ 10 տարի առաջ իր ուրույն տեղն ունի 
Առարնորդարանի օժանդակ մարմինների շարքում եւ իրականացնում է մի օգտաշատ 
առաքելություն: Այն ամեն տարի դեկտեմբմեր ամսվա սկզբներին հանդիսության  
ընթացքում մասնահատուկ պատվի է արժանացնում հայ համայնքին օգտակար 
հանդիսացած տարաբնույթ մասնագետների:   

Հանձնաժողովի ատենապետն է տիար Րաֆֆի Քենդիրջյանը:  
 

 

• ԿառավարականԿառավարականԿառավարականԿառավարական հարաբերություններիհարաբերություններիհարաբերություններիհարաբերությունների հանձնախումբհանձնախումբհանձնախումբհանձնախումբ  

 

Ներկայացնելով Հայց. Առաքելական Եկեղեցու Հյուսիսային Ամերիկայի 

արեւմտյան տարածքում բնակվող բազմահազար հավատացյալներին՝  Արեւմտյան 

Թեմում անհրաժեշտություն զգացվեց կազմելու կառավարական հարաբերություն-
ները մշակող հատուկ հանձնախումբ (2005թ.-ի օգոստոս): Վերջինիս հիմնումով 

առավել ամրապնդվեցին նախկին հարաբերությունները, ստեղծվեցին նորերը: 

Անհրաժեշտ է արձանագրել, որ ի շնորհիվ թեմի կազմակերպած բազմաթիվ 

միջոցառումների եւ փոխադարձ կառուցողական այցելությունների՝ այսօր Արեւմը-
տյան թեմը պատշաճ ճանաչում եւ հեղինակություն է վայելում տարածքի 

կառավարական հաստատությունների եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաների շրջա-
նակներում: Հանձնախմբի ատենապետուհին է տիար Փիթըր Տարակչյանը:  
 

 

• ՄիջեկեղեցականՄիջեկեղեցականՄիջեկեղեցականՄիջեկեղեցական եւեւեւեւ միջկրոնականմիջկրոնականմիջկրոնականմիջկրոնական հարաբերություններհարաբերություններհարաբերություններհարաբերություններ 

 

ԱՄՆ-ի Լոս Անջելես քաղաքը եւ նրա շրջակայքը աշխարհի թերեւս ամենից 

հարուստ կրոնական եւ եկեղեցական հաստատություններ ունեցող վայրերից մեկն է, 

որտեղ միեւնույն ժամանակ գործում են բազմաթիվ միջկրոնական մարմիններ: 

Գտնվելով մեծ Լոս Անջելեսի տարածքում, Արեւմտյան Թեմի Առաջնորդարանը 

տասնամյակներ շարունակ անմասն չի մնացել վերոհշյալ մարմինների աշխատանք-
ներից իսկ վերջին 10 տարիների ընթացքում առավել աշխուժացրել է իր մասնակ-
ցությունը այս ասպարեզում: 

Այսպես, այսօր Թեմը մաս է կազմում Լոս Անջելեսի Կրոնական Առաջ- 

նորդների Խորհրդին (LA Council of Religious Leaders), Հարավային Կալիֆորնիաի 
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Միջեկեղեցական Խորհրդին (Southern California Ecumenical Council), նույն խորհրդի 

Հավատ եւ Կարգ (Faith and Order) հանձնախմբի աշխատանքներին, Հայց. Եկեղեցու 
քույր Եկեղեցիների (Oriental Orthodox Churches) (Ղպտի եւ  Ասորի) համատեղ մարմնին, 

Լոս Անջելեսի Միջկրոնական Խորհրդին (LA Inter Religious Council), Գլենդել հայաշատ 

քաղաքի Միջեկեղեցական Խորհրդին, Կալիֆորնիայի նահանգային կենտրոն՝ 
Սակրամենտոյի միջեկեղեցական մարմնին ինչպես նաեւ Արիզոնա նահանգի Ֆինիքս 

քաղաքի Միջկրոնական մարմնին: Միջեկեղեցական բաժանմունքի վարիչն է տիար 
Հայկ Մադոյանը, 

 

 

 

3) ՀայաստանյանՀայաստանյանՀայաստանյանՀայաստանյան ծրագրերծրագրերծրագրերծրագրեր  

 

«ՀայաստանըՀայաստանըՀայաստանըՀայաստանը յաւիտենականյաւիտենականյաւիտենականյաւիտենական ճշմարտութիւնճշմարտութիւնճշմարտութիւնճշմարտութիւն մընմընմընմըն էէէէ...»  

           (ՅովնանՅովնանՅովնանՅովնան ԱրքԱրքԱրքԱրք. ՏէրտէրեանՏէրտէրեանՏէրտէրեանՏէրտէրեան) 

 

• ECF (Echmiadzin Children’s Fund) ԷջմիածնիԷջմիածնիԷջմիածնիԷջմիածնի ԵրեխաներիԵրեխաներիԵրեխաներիԵրեխաների հիմնադրամհիմնադրամհիմնադրամհիմնադրամ  

 

Հիմնադրամը նյութական օժանդակություն է հանգանակում Հայաստանում 

ապրող ծնողազուրկ կամ կարիքավոր երեխաներին (մինչեւ 16 տարեկան) 

փոխանցելու համար: Հիմնադրված դեռեւս Վաչե Արք. Հովսեփյանի օրոք՝ այն վերջին 

մի քանի տարիների ընթացքում աննախադեպ վերելք ապրեց: Խոսքերիս վառ 

ապացույցը ծրագրին մաս կազմող երեխաների թիվն է: Ի տարբերություն նախորդ 

տարիների 250 երեխաների՝ ներկայումս ծրագրից օգտվող երեխաների թիվը շուրջ 

330է: Ավելացել է նաեւ երեխաների համար հանգանակվող գումարի չափը: Նախկին 

250 ԱՄՆ դոլարի փոխարեն այսօր հանգանակվում է՝ 365: 

Հիմնադրամի նորանշանակ ատենապետությունը ստանձնել են տեր եւ տիկին 
Սայաթ եւ Հերմինե Օրունճաքչիելները: 
 

 

• ՄերՄերՄերՄեր ՀույսՀույսՀույսՀույս  

 

-ՀույսըՀույսըՀույսըՀույսը երբեքերբեքերբեքերբեք չիչիչիչի ամաչեցնումամաչեցնումամաչեցնումամաչեցնում, որովհետեւորովհետեւորովհետեւորովհետեւ ԱստծոԱստծոԱստծոԱստծո սերըսերըսերըսերը սփռվածսփռվածսփռվածսփռված էէէէ մերմերմերմեր 

սրտերումսրտերումսրտերումսրտերում ՍուրբՍուրբՍուրբՍուրբ ՀոգուՀոգուՀոգուՀոգու միջոցովմիջոցովմիջոցովմիջոցով,- ասում է Սբ. Պողոս Առաքյալը հռոմեացիներին 

ուղղված նամակի 5-րդ գլխի 5-րդ համարում: Ահա Քրիստոսի ճշմարիտ այս հույսն են 

փորձում սերմանել «ՄերՄերՄերՄեր ՀույսՀույսՀույսՀույս» ծրագրի նվիրյալները հայաստանաբնակ որբ 

օրիորդների սրտի եւ հոգու մեջ, այն որբերի, ովքեր 18 տարին լրանալուց հետո 

որբանոցից դուրս են եկել արտաքին աշխարհ եւ հայտնվել տնանկ ու անգործ 

վիճակում: «Մեր Հույս» ծրագիրը վերջիններիս ոչ միայն տնով է ապահովում, այլեւ 
օգնում է մասնագիտություն եւ արհեստ սովորել, մի խոսքով դառնալ հասարա-
կության լիիրավ անդամ:  
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• «ՔրիստոնյաՔրիստոնյաՔրիստոնյաՔրիստոնյա երիտասարդականերիտասարդականերիտասարդականերիտասարդական առաքելությունառաքելությունառաքելությունառաքելություն դեպիդեպիդեպիդեպի ՀայաստանՀայաստանՀայաստանՀայաստան» 

CYMA - (Christian Youth Mission to Armenia) 

 

Սույն Առաքելությունը հիմնվել է Կանադայում՝ (1992թ.) Հովնան Արք. Տեր-
տերյանի մտահղացմամբ: Արեւմտյան թեմում առաջնորդ ընտրվելուց հետո, 

Սրբազան Հայրը ներմուծեց այն նաեւ այս թեմ: Առաքելության նպատակն է ԱՄՆ մեր 

թեմում բնակվող հայ երիտասարդներին հնարավորություն տալ մեկնելու Հայաստան 

եւ, ի տարբերություն պարզ զբոսաշըրջիկների, մասնակցել հայրենաշինական աշխա- 
տանքներին՝ իրականացնելով որեւիցե բարեգործական ծրագիր: Նմանատիպ 

ծրագրերից են, օրինակ՝ կարիքավոր ընտանիքներին օգնելը, սրբավայրերն ու 
պատմական հուշարձաններն մաքրելը, եւ այլն: ՔԵԱՀ-ի ներկայիս պատաս- 
խանատուն է Արմինե Սեմերջյանը 
 

 

• ՔույրՔույրՔույրՔույր ԵկեղեցիներիԵկեղեցիներիԵկեղեցիներիԵկեղեցիների ծրագիրծրագիրծրագիրծրագիր 

 

Այս ծրագիրը հիմնվել է, նյութաբարոյական օժանդակություն ցուցաբերելու 
Հայրենիքում գործող եկեղեցիներին եւ ծուխերին: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, 

որ Գուգարաց թեմը Հայաստանում գործող ամենից կարիքավոր թեմերի շարքին է 

դասվում, Արեւմտյան Թեմը ստանձնեց վերջինիս օժանդակելու կարեւորագույն 

առաքելությունը:  

Ավելին, մինչեւ օրս Քույր եկեղեցիներ ծրագրի շրջանակներում նյութա-
բարոյական օժանդակություն է ցուցաբերվում ոչ միայն Գուգարաց Թեմին, այլ 
բազմաթիվ թեմերի կարիքավոր եկեղեցիներին եւ ծուխերին:  

 

Այսպես. Քույր Եկեղեցիներ ծրագրի մասնակիցներն են. 

 

-Հոլիվուդի Սբ. Հովհաննու Կարապետ - Արմավիրի Թեմի Սբ. Հարություն 

-Սան Դիեգոյի Սբ. Հովհաննու Կարապետ - Արցախի Թեմի Մարտակերտի  

                  Սբ. Հովհաննու Մկրտիչ Եկեղեցի 

-Փասադինայի Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ - Գուգարաց թեմի Սբ. Աստվածածին 

-Վեն Նայսի Սբ. Պետրոս - Ստեփանավանի Սբ. Սարգիս եւ Բերդի ծուխ  

- Կոստա Մեսայի Սբ. Աստվածածին - Տաշիրի Սբ. Աստվածածին 

-Սան Ֆրանցիսկոյի Սբ. Հովհաննես - Սիսիանի Սբ. Հովհաննես  

-Լոս Անջելեսի Սբ. Հակոբ - Գորիսի Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ  
-Գլենդելի Սբ. Գեւորգ - Մուսա Լեռ ավանի Ամենափրկիչ եւ Փարաքարի Սբ.   

                                                                                                                             Հարություն 

-Լա Քրեսենտա Հովիտի Եկեղեցի - Գայի Սբ. Նշան  

- Բրբենքի Սրբոց Ղեւոնդյան Մայր Տաճար - Թիֆլիսի Սբ. Գեւորգ Մայր  
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                                                                                                                              Տաճար 

- Րիվերսայդ եւ Լա Վերն քաղաքների ծուխեր - Ալավերդիի Սբ. Գրիգոր  

                                                                                                                                           Նարեկացի 

-Րանչո Միրաժի Սբ. Կարապետ - Վրաստանի Թեմ 

-Ֆրեզնոյի Սբ. Պողոս - Գեղարքունիքի թեմի Ծովինար գյուղի կիրակնօրյա 
                                                                                                                              վարժարան 

- Օքլենդի Սբ. Վարդան - Աշտարակ Քաղաքի Սբ. Մարիամ   

 

 

• ԱրեւմտյանԱրեւմտյանԱրեւմտյանԱրեւմտյան ԹեմիԹեմիԹեմիԹեմի միջոցովմիջոցովմիջոցովմիջոցով ՀայաստանումՀայաստանումՀայաստանումՀայաստանում իրագործվածիրագործվածիրագործվածիրագործված ծրագրերծրագրերծրագրերծրագրեր  

 

Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Թեմի հավատացյալները բավական 

լուրջ ներդրում ունեցան Մայր Հայրենիքում իրագործվող եկեղեցաշինության գործում: 

Այսպես՝ Թեմի բարերարներ Ջերի եւ Փաթրիշա Թրփանջյանների միջոցներով 

վերակառուցվում է Հառիճավանքն ու նրան հարակից ճեմարանը: Թեմի այլ 
բարերարներ Պետրոս եւ Աննա Օրունչաքչիելների օժանդակության շնորհիվ 

կառուցվեց Մայր Աթոռ Սբ. Էջմիածնի հանդիսությունների սրահն ու մարզադահլիճը, 

Թեմի բարերարներ Դոկ. Պետրոս եւ Դոկ. Կարինե Դաղլյաններն իրենց սիրեցյալ 
եղբայր Դոկ. Եղիա Դաղլյանի հիշատակին հանգանակություն կատարեցին՝  ի նպաստ 

Մայր Աթոռի գրադարանի: Թեմի բարերարների օժանդակությամբ կարելի եղավ Մայր 

Աթոռի Խնամակալության մարմնին ի նպաստ շուրջ մեկ միլիոն դոլար գոյացնել, որը 

զբաղվում է ապագա հոգեւորականներ պատրաստելու առաքելու-թյամբ:   Բոլորովին 
վերջերս սկսվել են Տավուշի մարզի Բերդ գյուղի եկեղեցու կառուցման 
աշխատանքները, որի հանգանակությունը ստանձնել էր Թեմի բարերար Ջոն 

Ստիվընսը (ներկայիս հանգուցյալ):   
 

 

 

4) ԱրեւմտյանԱրեւմտյանԱրեւմտյանԱրեւմտյան ԹԹԹԹեմիեմիեմիեմի ՀոգեւորականներՀոգեւորականներՀոգեւորականներՀոգեւորականներ 

 

«ՀոգեւորականըՀոգեւորականըՀոգեւորականըՀոգեւորականը այնայնայնայն սպասաւորնսպասաւորնսպասաւորնսպասաւորն էէէէ ԵկեղեցւոյԵկեղեցւոյԵկեղեցւոյԵկեղեցւոյ կեանքինկեանքինկեանքինկեանքին մէջմէջմէջմէջ, որորորոր պէտքպէտքպէտքպէտք էէէէ մնայունմնայունմնայունմնայուն 

խոնարհութեամբխոնարհութեամբխոնարհութեամբխոնարհութեամբ իրիրիրիր անձըանձըանձըանձը դարձնէդարձնէդարձնէդարձնէ նորիննորիննորիննորին հրաւիրողհրաւիրողհրաւիրողհրաւիրող աղբիւրըաղբիւրըաղբիւրըաղբիւրը»   

                                       (ՅովնանՅովնանՅովնանՅովնան ԱրքԱրքԱրքԱրք. ՏէրտէրեանՏէրտէրեանՏէրտէրեանՏէրտէրեան) 

 

 

Հյուսիսային Ամերիկայի Արեւմտյան Թեմը սփյուռքում գործող ամենից 

բազմանդամ թեմերից մեկն է: Ահա այս իրականությունը հրամայական է դարձնում՝ 
Թեմը նոր հոգեւորականներով համալրելու սրբազան առաքելությունը: Ուստի, այս 

նպատակով հովվական կամ վարչական ծառայության համար վերջին 10 
տարիներում Թեմ հրավիրվեցին 9 հոգեւորական. 
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- Հայր Տաճատ Ծ. Վրդ. Յարդմյան (Առաջնորդարան) 

 

- Արժ. Դոկ. Տեր Զավեն Ա. Քհն. Արզումանյան (Նախապես նշանակված՝ Փասադինայի 

Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ Եկեղեցու հոգեւոր հովիվ, ներկայումս հանգստյան կոչված) 

 

- Հայր Պարետ Ծ. Վրդ. Երեցյանը (Նախապես նշանակված՝ Փասադինայի Սբ. Գրիգոր 

Լուսավորիչ Եկեղեցու հոգեւոր հովիվ, ներկայումս հանգստյան կոչված) 

 

- Արժ. Տեր Սերոբ Քհն. Ազարյանը (Նախապես նշանակված՝ Լաս Վեգասի ծուխի 

հոգեւոր հովիվ - ներկայումս Թեմում չի ծառայում) 

 

- Արժ. Տեր Զավեն Քհն. Մարկոսյան (Եդեմի Սբ. Աստվածածին Եկեղեցու Հեգեւոր 
հովիվ)  

 

- Արժ. Տեր Հովել Քհն. Օհանյանը (Օքլանդի Սբ. Վարդան Հայց. Եկեղեցու հոգեւոր 

հովիվ) 

 

- Արժ. Տեր Զաքարիա Քհն. Սարիբեկյան (Արիզոնայի Սբ. Աբգար Հայց. Եկեղեցու 
հոգեւոր հովիվ) 

 

- Արժ. Տեր Հարություն Քհն. Թաչեջյան (Լոս Անջելեսի Սբ. Հակոբ Եկեղեցու հոգեւոր 

հովիվ)  

 

- Արժ. Տեր Երեմիա Քհն. Խաչատրյան (Սբ. Գեւորգ Եկեղեցի, Փորթլանդ, Օրեգոն) 
 

 

• ԽնամակալությանԽնամակալությանԽնամակալությանԽնամակալության ՄարմինՄարմինՄարմինՄարմին  

 

Հայց. Առաքելական Եկեղեցու հազարամյա գոյությունը հաջորդ սերունդներին 

հավուր պատշաճի փոխանցելու համար՝ լուսամիտ հոգեւորականներ են ահրաժեշտ: 

Ահա այս ճշմարտության խոր գիտակցությունն է, որ Առաջնորդ Սրբազանը Հորը մղեց 

շատ լուրջ քայլերի:  

Այսպես հիմնովին բարեփոխվեց թեմի Խնամակալության մարմինը (Stewardship 

Committee), որը հոգում է Թեմի ապագա հոգեւորականների բարձրագույն կրթության 

հոգսերը: Շատ կարճ ժամանակահատվածում Գերաշնորհ. Տեր Յովնան Արք. 

Տերտերյանի եւ խնամակալության մարմնի ջանքերի շնորհիվ ուսում եւ ապա 

քահանայական օծում ստացան. 

 

 

-Արժ. Տեր Խաժակ Քհն. Շահբազյանը (Սրբոց Ղեւոնդյանց Մայր Տաճարի հոգեւոր 

հովիվ)   
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-Արժ. Տեր Ավետիս Քհն. Աբովյանը (Քրեսենտա Հովիտի Հայց. Եկեղեցու հոգեւոր 
հովիվ) 

 

-Արժ. Տեր Ներսես Քհն. Հայրապետյանը (Սանտա Կլարիտա հովիտի Սբ. Սարգիս 

Հայց. Եկեղեցու հոգեւոր հովիվ)  

 

-Արժ. Տեր Տիրան Քհն. Ավագյանը (Նախապես նշանակված՝ Սան Ֆրանցիսկոյի Սբ. 

Հովհաննես Հայց. Եկեղեցու հոգեւոր հովիվ, ներկայումս՝ կարգալույծ) 

 

-Արժ. Տեր Գրիգոր Քհն. Զաքարյանը (Ռանչո Միրաժի Սբ. Կարապետ Հայց. Եկեղեցու 
հոգեւոր հովիվ) 

 

- Արժ Տեր Մեսրոպ Քհն. Աշը (Սան Ֆրանցիսկոյի Սբ. Հովհաննես Հայց. Եկեղեցու 
հոգեւոր հովիվ) 
 
Մերօրյա քահանայության թեկնածուներն են.  

 

-Մկրտիչ սրկ. Քսաչիկյանը 
-Հովնան սրկ. Վարդանյանը 

-Սարգիս սրկ. Էյլանջյանը 

-Սեւան սրկ. Փալանջյանը  
 

 

• ՍարկավագներՍարկավագներՍարկավագներՍարկավագներ եւեւեւեւ դպիրներդպիրներդպիրներդպիրներ  

 

Հայց. Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին կանգուն է իր սպասավորներով, ովքեր 

անմնացորդ նվիրում են ցուցաբերում Քրիստոսի հավատավոր հոտին, իբրեւ 
մտատիպար ունենալով՝ Սբ. Ստեպանոս Նախասարկավագին: Հովնան Արք. 

Տերտերյանի առաջնորդական ընտրության ընթացքում Թեմը համալրվեց նոր 

ձեռնադրված սարկավագներով, կիսասարկավագներով եւ դպիրներով, որոնց 

ընդհանուր թիվը ստորեւ ներկայացնում ենք.   

 

Սարկավագներ   -102 անձ  

Կիսասարկավագներ  - 99 անձ  

Ուրարակիրներ  - 54 անձ  

Դպիրներ    - 271 անձ 
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5) ՍրբոցՍրբոցՍրբոցՍրբոց ՂեւոնդյանցՂեւոնդյանցՂեւոնդյանցՂեւոնդյանց ՄայրՄայրՄայրՄայր ՏաճարՏաճարՏաճարՏաճար  

 

«ԱրեւմտեանԱրեւմտեանԱրեւմտեանԱրեւմտեան ԹեմիԹեմիԹեմիԹեմի ՄայրՄայրՄայրՄայր ՏաճարիՏաճարիՏաճարիՏաճարի տեսիլքըտեսիլքըտեսիլքըտեսիլքը    պսակնպսակնպսակնպսակն էէէէ մերմերմերմեր հաւատքիհաւատքիհաւատքիհաւատքի կեանքիկեանքիկեանքիկեանքի» 

                                                     (ՅովնանՅովնանՅովնանՅովնան ԱրքԱրքԱրքԱրք. ՏէրտէրեանՏէրտէրեանՏէրտէրեանՏէրտէրեան) 

 

Հյուսիսային Ամերիկայի Արեւմտյան Թեմը, պաշտոնապես հիմնադրված 86 

տարի առաջ, իր պատմության առաջին իսկ օրից սկսած կարիք է ունեցել Մայր 

Տաճարի, որն իր մայրական հովանու տակ պիտի առներ թեմի մյուս եկեղեցիները եւ 
համայնքները: Սույն տեսիլքը սկսեց շոշափելի դառնալ թեմի նախկին առաջնորդ 

Վաչե արք. Հովսեփյանի օրոք, եւ իր լրումին հասավ Հովնան արք. Տերտերյանի 

անխոնջ ջանքերի շնորհիվ:  

Մայր Տաճարի պաշտոնական հիմնարկեքի արարողությունը տեղի ունեցավ 

2007թ.-ի հոկտեմբերի 2-ին իսկ բացումը՝ 2010թ.-ի սեպտեմբերի 11-ին: Թե՛ 
հիմնարկեքի արարողությունը, թե՛ Մայր Տաճարի պաշտոնական բացումը 

կատարվեցին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ձեռամբ:  

Մայր Տաճարի հոգեւոր հովիվն է Արժ. Տեր Խաժակ Քհն. Շահբազյանը, իսկ 
խնամատարը` բարեշնորհ Վարուժան սրկ. Ղազարյանը: 

 

 

• Մայր Տաճարի Մայր Տաճարի Մայր Տաճարի Մայր Տաճարի շինության շինության շինության շինության եւ հոգաբարձության հանձնաժողեւ հոգաբարձության հանձնաժողեւ հոգաբարձության հանձնաժողեւ հոգաբարձության հանձնաժողովովովով 

 

Սրբոց Ղեւոնդյանց Մայր Տաճարի շինարարական աշխատանքները հավուր 
պատշաճի իրականացնելու համար դեռեւս 2005թ.-ին կազմավորվեց Շինության 
հանձնաժողովը, որը պատվով իրականացրեց իր առջեւ դրված գերխնդիրը: Այսօր էլ, 
Տաճարի կառուցումից 3 տարի հետո, հանձնաժողովը շարունակում է իր 
աշխատանքները, որոնք հիմնականում կազմակերպչական բնույթի են:  

Հանձնաժողովն ունի 2 հիմնական ենթաբաժին` կառուցման կառուցման կառուցման կառուցման եւ հանգահանգահանգահանգա----
նակությաննակությաննակությաննակության: Կառուցման ենթաբաժնի ատենապետն է տիար Բոբ Սիմոնյանը, 
հանգանակման ենթաբաժնինը` տիար Անդրանիկ Զորայանը, իսկ հանձնաժողովի 
ընդհանուր պատասխանատուն տիար Արմեն Համբարն է: 

 
 

• Մայր Տաճարի <<Փոքրիկ հրեշտակներ>> շաբաթօրյա դպրոց Մայր Տաճարի <<Փոքրիկ հրեշտակներ>> շաբաթօրյա դպրոց Մայր Տաճարի <<Փոքրիկ հրեշտակներ>> շաբաթօրյա դպրոց Մայր Տաճարի <<Փոքրիկ հրեշտակներ>> շաբաթօրյա դպրոց     
        

Դպրոցը հիմնվել է 2010թ.-ի սեպտեմբերից եւ ի ուրախություն մեզ լայն 
ճանաչում է վայելում: Դպրոցը տարեց տարի համալրվում է նոր աշակերտներով, 
ովքեր հմտանում են իրենց մայրենի լեզվի իմացությամբ: Այսօր ուրախ ենք 
տեղեկացնելու որ դպրոցն ունի շուրջ 170 աշակերտ:  

Հաստատության տնօրենն է բարեշնորհ Հովհաննես սրկ. Գումրոյանը:    
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• Խաչատուրեան երգչախումբ Խաչատուրեան երգչախումբ Խաչատուրեան երգչախումբ Խաչատուրեան երգչախումբ     
    

Սրբոց Ղեւոնդյանց Մայր Տաճարի նվիրագործումից ի վեր հրամայական 
դարձավ մասնագիտական լուրջ պատրաստություն ունեցող դպրաց դասի 
կազմավորումը, ինչը եւ իրագործվեց համայնքում լայն ճանաչում գտած եւ 
տասնամյակների փորձառություն ունեցող Խաչատուրյան երգչախմբի - դպրաց դասի 
ներկայությամբ:  
 Նշեմ, որ 3 տարուց ավել է ինչ երգչախումբը տարվա տաղավար տոներին եւ 
մասնահատուկ առիթներին իր ծառայությունն է բերում Մայր Տաճարին: 
Երգչախումբը վերջերս դարձավ երկսեռ:   Ներկայում երգչախմբի պատասխանատուն 
է Դոկ. Արթո Էրսանը, իսկ ընդհանուր ղեկավարը բարշնորհ Ստեփան սրկ. 
Գյոզումյանը: 
 

• Մայր Տաճարի Տիկնանց Օժանդակ Մայր Տաճարի Տիկնանց Օժանդակ Մայր Տաճարի Տիկնանց Օժանդակ Մայր Տաճարի Տիկնանց Օժանդակ ՄիությունՄիությունՄիությունՄիություն    “Cathedral Ladies Guild”“Cathedral Ladies Guild”“Cathedral Ladies Guild”“Cathedral Ladies Guild”            
    

Մայր Տաճարի օծումից հետո կարիք զգացվեց տիկնանց մասնահատուկ 
օժանդակ խմբի կազմավորմանը, որը պիտի նպաստեր օրեցօր ընդլայնվող 
աշխատանքներին:  

 Վերուհիշյալ միությունը հիմնվեց եւ ուրախ եմ տեղեկացնելու, որ վերջին այս 
մի քանի տարիների ընթացքում այն ներգրավվեց բազում առաքելությունների եւ 
ծրագրերի մեջ: Ի շարս այդ ծրագրերի հիշատակության արժանի եւ Թեմի 
Խնամակալության մարմնին օժանդակելու հանձնառու- թյունը, Առաջնորդարանի 
Թրփանջյան հրապարակում զետեղվելիք եւ Եղեռնի հարյուրամյակին ձոնված 
<<Սրբոց Նահատակաց>> հուշարձանի օժանդա-կելու միտումը, ինչպես նաեւ Մայր 
Տաճարի Կնքահայրության մեծ պատիվը:  

Միության հիմնադիրն ու ատենապետուհին տիկին Արաքսի Բոյամյանն է:  
 

6) ՆորՆորՆորՆոր ԵկեղեցիներԵկեղեցիներԵկեղեցիներԵկեղեցիներ եւեւեւեւ նորակազմնորակազմնորակազմնորակազմ ծուխերծուխերծուխերծուխեր  

 

«ԾուխերուԾուխերուԾուխերուԾուխերու ստեղծումըստեղծումըստեղծումըստեղծումը թեմականթեմականթեմականթեմական կառոյցէնկառոյցէնկառոյցէնկառոյցէն ներսներսներսներս, թեմաթեմաթեմաթեմականկանկանկան կեանքիկեանքիկեանքիկեանքի գլխաւորգլխաւորգլխաւորգլխաւոր 

առաքելութիւններէնառաքելութիւններէնառաքելութիւններէնառաքելութիւններէն մէկնմէկնմէկնմէկն էէէէ, որովհետեւորովհետեւորովհետեւորովհետեւ կառոյցըկառոյցըկառոյցըկառոյցը հաստատելովհաստատելովհաստատելովհաստատելով... իրականինիրականինիրականինիրականին մէջմէջմէջմէջ 

սկիզբսկիզբսկիզբսկիզբ դրածդրածդրածդրած կկկկ’ըլլանքըլլանքըլլանքըլլանք նորնորնորնոր ընտանիքիընտանիքիընտանիքիընտանիքի մըմըմըմը կազմաւորմանկազմաւորմանկազմաւորմանկազմաւորման» 

                           (ՅովնանՅովնանՅովնանՅովնան ԱրքԱրքԱրքԱրք. ՏէրտէրեանՏէրտէրեանՏէրտէրեանՏէրտէրեան) 

 

 Արեւմտյանը Թեմը Հովնան Սրբազանի Առաջնորդական ընտրությունից առաջ 

ուներ շուրջ 25 եկեղեցի: Վերջին 10 տարիների ընթացքում Թեմը համալրվեց 

եկեղեցական 9 նոր կառույցներով եւ 9 նոր ծուխերով: 

 

ՆորակառույցՆորակառույցՆորակառույցՆորակառույց ԵկեղեցիներնԵկեղեցիներնԵկեղեցիներնԵկեղեցիներն ենենենեն.  

 

Գլենդելի Սբ. Պետրոս Եկեղեցին (Օծված՝ Հունվար 4, 2004) 
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Փասադինայի Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ  Եկեղեցու երրորդ  

         կառույցը (Օծված՝ Սեպտեմբեր 29, 2007)  

Փորթլանդի Սբ. Գեւորգ Եկեղեցին (Օծված՝ Մարտ 22, 2009) 

 Սքաթսդեյլի - Սբ. Աբգար Եկեղեցին, Արիզոնա (Օծված՝ Սեպտեմբեր 20, 2009) 

Սանտա Կլարիտայի Սբ. Սարգիս Եկեղեցին (Օծված՝ Դեկտեմբեր 20, 2009) 

Բրբենկի Սրբոց Ղեւոնդյանց Մայր Տաճարը (Օծված՝ Սեպտտեմբերի 11, 2010) 

 Ռենչո Միրաժի Սբ. Կարապետ Եկեղեցին (Օծված՝ Հունվար 7, 2012) 

 Սիեթլի Սբ. Հարություն Եկեղեցին   (Օծված՝ Հունվար 14, 2012) 

 Քրեսենտա Հովիտի Հայց. Առաքելական եկեղեցին 
       (Վնիրագործված Օգոստոսի 11, 2012) 
  

ՆորակազմՆորակազմՆորակազմՆորակազմ ծուխերնծուխերնծուխերնծուխերն ենենենեն (Mission Parishes) (Mission Parishes) (Mission Parishes) (Mission Parishes).  
 

Կոլորադոյի Դենվեր քաղաքի ծուխը 
Նյու Մեքսիկոյի Ալբաքրքի քաղաքի ծուխը 

Արիզոնայի Թուսան քաղաքի ծուխը 

Այդահոյի, Բոյզի քաղաքի ծուխը 

Կալիֆորնիայի Փալմդեյլ քաղաքի ծուխը 

Կալիֆորնիայի Վենտուրա գավառի ծուխը 

Կալիֆորնիայի Վիկտորվիլ քաղաքի  ծուխը 

Կալիֆորնիայի Ռիվերսայդ քաղաքի ծուխը 

Կալիֆորնիայի Քարմել քաղաքի ծուխը 

 

Տեղին ենք համարում նշել, որ նոր կալվածքներ գնվեցին, Լաս Վեգասում որտեղ 
բոլորովին վերջերս սկվեցին շինարարական աշխատանքները, Սան Դիեգոյում, 

Քոստա Մեսայի Սբ. Աստվածածին Եկեղեցու հարեւանությամբ: Ավելին՝ Հոլիվուդի 

Սբ. Հովհաննու Կարապետ եկեղեցու հարեւանությամբ կառուցվեց Դաղլյան 

մշակութային կենտոնը, Ռենչո Միրաժում՝ Քրքջան սրահը իսկ բոլորովին վերջերս 
գնվեց Սակրամենթո քաղաքի նոր եկեղեցական կառույցը:   

 

 

 

7) ՀայկականՀայկականՀայկականՀայկական  դպրոցներդպրոցներդպրոցներդպրոցներ - վարժվարժվարժվարժարանարանարանարաններներներներ  

 

«ՄերՄերՄերՄեր առաքելութիւնըառաքելութիւնըառաքելութիւնըառաքելութիւնը պէտքպէտքպէտքպէտք էէէէ ըլլայըլլայըլլայըլլայ երիտասարդութեաներիտասարդութեաներիտասարդութեաներիտասարդութեան մէջմէջմէջմէջ ստեղծելստեղծելստեղծելստեղծել արմատարմատարմատարմատ մըմըմըմը, որորորոր 

հաստատուածհաստատուածհաստատուածհաստատուած ըլլայըլլայըլլայըլլայ մերմերմերմեր նախահայրերունախահայրերունախահայրերունախահայրերու քրիստոնեականքրիստոնեականքրիստոնեականքրիստոնեական հաւատքիհաւատքիհաւատքիհաւատքի ժայռիժայռիժայռիժայռի վրայ՝վրայ՝վրայ՝վրայ՝ 
վստահվստահվստահվստահ ըլլալուըլլալուըլլալուըլլալու համարհամարհամարհամար, թէթէթէթէ անոնքանոնքանոնքանոնք կըկըկըկը քալենքալենքալենքալեն յոյսիյոյսիյոյսիյոյսի, լոյսիլոյսիլոյսիլոյսի եւեւեւեւ ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ սիրոյնսիրոյնսիրոյնսիրոյն մէջմէջմէջմէջ» 

                           (ՅովնանՅովնանՅովնանՅովնան ԱրքԱրքԱրքԱրք. ՏէրտէրեանՏէրտէրեանՏէրտէրեանՏէրտէրեան) 

 

Պատմության ընթացքում Հայց. Եկեղեցին եղել է հայոց դպրության ու մտքի 

միակ կրողը, որն իր հերթին արգասավորվել է հազարավոր վանական-ուսումնական 
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հաստատություններով եւ նրանց միջով թրծված Սբ. Սահակ Մեսրոպներով, 

Խորենացիով եւ Շիրակացիով, Դավիթ Անհաղթով եւ Նարեկացիներով, Իմաս-
տասերներով եւ Շնորհալիներով:     

Ի դեմս Արեւմտյան Թեմի՝ Հայց Եկեղեցին այսօր էլ շարունակում է իր սրբազան 

գործը եւ Թեմի մեջ լուրջ աշխատանքներ է տանում Հայոց հավատը, լեզուն եւ 
ինքնությունը պահպանելու գործում:  

Այսպես թեմը սերտորեն համագործակցում է գաղութի 5 ամենօրյա հայ 
դպրոցների հետ՝ ՀԲԸՄ Մարի Մանուկյան - Դեմիրճյան, ՀԲԸՄ Վաչե եւ Թամար 

Մանուկյան, ԹՄՄ Արշակ Տիգրանյան եւ Փոքրիկ Հրեշտակներ դպրոցների հետ: Իսկ 

Ալֆրեդ եւ Մարի Հովսեփյան դպրոցը ինչպես նաեւ տասնյակ կիրակնօրյա եւ 
շաբաթօրյա վարժարաններ, որոնք տարբեր ժամանակներում են հիմնվել հաստա-
տվել են Եկեղեցու կողմից: Նշենք, որ Սրբազան Հոր առաջնորդության տասնամ-
յակում ակտիվացավ Եկեղեցի - Դպրոց կապը՝ ի հաշիվ պարբերական այցելու-
թյունների եւ Սուրբ Ծննդյան հանդեսների: Թեմի պատմության մեջ առաջին անգամ 

վերոհիշյալ դպրոցները կրոնի մասնավոր դասընթացներ նախաձեռնեցին՝ որոնց 

համար մասնագետ ուսուցիչներ առաջարկվեցին՝ ովքեր օգտագործեցին նաեւ 
կրոնական գիտելիքներ պարունակող հատուկ պատրաստված դասագրքեր:  

 

 

8) ՀակականՀակականՀակականՀակական կազմակերպություններկազմակերպություններկազմակերպություններկազմակերպություններ 

 

«ՊատիւսՊատիւսՊատիւսՊատիւս արժանաւորացարժանաւորացարժանաւորացարժանաւորաց: ՊՊՊՊէտքէտքէտքէտք էէէէ միշտմիշտմիշտմիշտ եւեւեւեւ ամենամենամենամեն տեղտեղտեղտեղ փնտռելփնտռելփնտռելփնտռել եւեւեւեւ գտնելգտնելգտնելգտնել ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ 
սպասաւորըսպասաւորըսպասաւորըսպասաւորը, որըորըորըորը խղճիխղճիխղճիխղճի ձայնինձայնինձայնինձայնին հարազատհարազատհարազատհարազատ մնալումնալումնալումնալու գիտակցութեամբգիտակցութեամբգիտակցութեամբգիտակցութեամբ իրենիրենիրենիրեն վստահուածվստահուածվստահուածվստահուած 

պարտականութիւնըպարտականութիւնըպարտականութիւնըպարտականութիւնը գիտէգիտէգիտէգիտէ կատարելկատարելկատարելկատարել բացառիկբացառիկբացառիկբացառիկ վեհանձնութեամբվեհանձնութեամբվեհանձնութեամբվեհանձնութեամբ: 

                           (ՅովնանՅովնանՅովնանՅովնան ԱրքԱրքԱրքԱրք. ՏէրտէրեանՏէրտէրեանՏէրտէրեանՏէրտէրեան) 

 

Հայ Սփյուռքը հարուստ է իր ավանդական միություններով, կուսակցու-
թյուններով ու կազմակերպություններով: Վերջիններս մշտապես լայն գործունեու-
թյուն են ծավալել հայաշատ գաղութներում: Լոս Անջելեսի մեր հայ գաղութը 

բացառություն չէ: Ավելին մեր համայնքը ոչ միայն հայաշատ է, այլ նաեւ բազմերանգ: 

Այստեղ են բնակվում հայոց գրեթե բոլոր գաղթօջախների ներկայացուցիչներն` իրենց 

հիմնած կազմակերպություններով:   

Արեւմտյան Թեմը՝ լինելով գաղթօջախի հոգեւոր կենտրոնը, փորձում է 

համագործակցել առկա գրեթե բոլոր կազմակերպությունների ու միությունների հետ:  

Այսպես, թեմը համագործակցում է հետեւյալ կազմակերպությունների հետ. 

 
Ավանդական կուսակցությունների 
Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միություն 
Հայաստան Համահայկական  Հիմնադրամ 
Թեքեյան Մշակութային Կենտրոն 
Միացյալ Հայ Ֆոնդ 
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Կալիֆորնիայի Հայ Ամերիկյան Բժշկական Միություն 
Արարատ Տուն Տարեցների Կենտոն  
Ոսկրածուծի դոնորների հայկական Ռեջիստր Բարեգործական 

    Հիմնադրամ 
Լոս Անջելեսի Հայ Գրողների Միություն  
Հայ Իրավաբանների ընկերակցություն  
Հայ Կին միջազգային կազմակերություն   

Լոս Անջելեսի Պոլսահայ միություն 

Իրանահայերի Միություն  

Լարք Երաժշտանոց  
 
 
 
9)9)9)9) Հայկական թերթեր եւ ՀեռՀայկական թերթեր եւ ՀեռՀայկական թերթեր եւ ՀեռՀայկական թերթեր եւ Հեռուստաընկերություններուստաընկերություններուստաընկերություններուստաընկերություններ    
    

<<<<<<<<Պատմութիւնը վկայութիւն մըն է եւ մենք վկայախօսներն ենք պատմութեանՊատմութիւնը վկայութիւն մըն է եւ մենք վկայախօսներն ենք պատմութեանՊատմութիւնը վկայութիւն մըն է եւ մենք վկայախօսներն ենք պատմութեանՊատմութիւնը վկայութիւն մըն է եւ մենք վկայախօսներն ենք պատմութեան>>>>>>>>    
(ՅովնանՅովնանՅովնանՅովնան ԱրքԱրքԱրքԱրք. ՏէրտէրեանՏէրտէրեանՏէրտէրեանՏէրտէրեան) 

 

Հասարակությունը կենսական պահանջ ունի նոր տեղեկության եւ մեծ 
քայլերով առաջ է ընթանում այդ պահանջը հագեցնելու համար: Տեղեկատվությունը 
այսօր ընկալվում է իբրեւ ամենից կարեւոր արժեքներից մեկ եւ պատահական չէ, որ 
21-րդ դարը կոչվում է տեղեկատվության եւ նորագույն սարքավորումների դար: 
Ուրախ եմ արձանագրելու, որ ԱՄՆ-ի մեր Թեմը վայելում է հայկական տեղեկատ-
վական մեծ դաշտի ներկայությունը եւ սերտորեն համագործակցում է համայնքում 
առկա գրեթե բոլոր թերթերի եւ հեռուստաընկերությունների հետ:  
 
ՎերջիններսՎերջիններսՎերջիններսՎերջիններս    են. են. են. են.     
    
US Armenian հեռուստաընկերությունը 
Ասպարէզ օրաթերթը  
Նոր Կեանք շաբաթաթերթը  
Նոր Օր շաբաթաթերթը 
Մասիս շաբաթաթերթը  
Ապագայ շաբաթաթերթը  
Հայ Կեանք շաբաթաթերթը 
The Armenian Observer շաբաթաթերթը  
The California Courier շաբաթաթերթը  
The Armenian Mirror Spectator շաբաթաթերթը  
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10) ԱմերիկյանԱմերիկյանԱմերիկյանԱմերիկյան տարաբնույթտարաբնույթտարաբնույթտարաբնույթ կառույցներկառույցներկառույցներկառույցներ  

 

 “Unites States of America has inspired us to cherish the true value of democracy and 

freedom as well as the universal respect of humanity as the reflection of God’s love” 

   (Archbishop Hovnan Derderian)  

 

Հայկական միություններից զատ, Առաջնորդարանը վերջին տասնամյակի 
ընթացքում սերտ համագործակցում է ամերիկյան մի շարք կառույցների հետ: 

 

ԱյդԱյդԱյդԱյդ կառույցներնկառույցներնկառույցներնկառույցներն ենենենեն. 

  

Ամերիկյան Կարմիր Խաչը   

Վորլդ Վիժընը 

Գլենդելի Ադվենտիստ հիվանդանոցը  

Գլենդելի Մեմորիալ հիվանդանոցը  

Կալիֆորնիայի համալսարանը Լոս Անգելեսում (UCLA)  
Հարավային Կալիֆորնիայի համալսարանը (USC) 
Քլերմոնտի աստվածաբանական հաստատությունը 

Լոյոլա Մերիմաունտ համալսարանը  

Հաֆինգտոն միջեկեղեցական ինստիտուտը 

Վուդբըրի համալսարանը 

 

 

 

ՎերջաբանՎերջաբանՎերջաբանՎերջաբան  

  

Սիրելի ընթերցող, սույն աշխատության նպատակը Հայց. Առաքելական Սուրբ 

Եկեղեցու Հյուսիսային Ամերիկայի Արեւմտյան Թեմի վերջին տաս տարիներում 

արձանագրած աշխատանքների համառոտ ներկայացումն էր. աշխատանքներ, որոնք 

Աստծո ողորմությամբ իրագործվեցին եւ շարունակվում են իրագործվել Առաջնորդ 
Սրբազան հոր` Հովնան Արք. Տերտերյանի կառուցողական տեսիլքով (տես՝ 
առաջաբանում):  

 

«ՀոգեւորՀոգեւորՀոգեւորՀոգեւոր կեանքսկեանքսկեանքսկեանքս իրիրիրիր հաշուեյարդարըհաշուեյարդարըհաշուեյարդարըհաշուեյարդարը կկկկ’ուզէուզէուզէուզէ կատարելկատարելկատարելկատարել, թէթէթէթէ ինչքանո՞վինչքանո՞վինչքանո՞վինչքանո՞վ 

արժեւորեցիարժեւորեցիարժեւորեցիարժեւորեցի կոչումսկոչումսկոչումսկոչումս, անցնողանցնողանցնողանցնող երեսուներեսուներեսուներեսուն տարիներուտարիներուտարիներուտարիներու քահանայագուրծութիւնսքահանայագուրծութիւնսքահանայագուրծութիւնսքահանայագուրծութիւնս, 

ժողովուրդինժողովուրդինժողովուրդինժողովուրդին ծառայելուծառայելուծառայելուծառայելու տեսակէտէնտեսակէտէնտեսակէտէնտեսակէտէն, մարդըմարդըմարդըմարդը սիրելուսիրելուսիրելուսիրելու իմաստովիմաստովիմաստովիմաստով եւեւեւեւ իմիմիմիմ առջեւառջեւառջեւառջեւ 
ծառացածծառացածծառացածծառացած մարտահրաւէրներովմարտահրաւէրներովմարտահրաւէրներովմարտահրաւէրներով ինչպիսի՞ինչպիսի՞ինչպիսի՞ինչպիսի՞ պատասխանպատասխանպատասխանպատասխան գտայգտայգտայգտայ: ՃշմարիտՃշմարիտՃշմարիտՃշմարիտ 

պատասխանըպատասխանըպատասխանըպատասխանը ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած ԻնքԻնքԻնքԻնք տուածտուածտուածտուած էէէէ, որինորինորինորին կկկկ’ուզեմուզեմուզեմուզեմ արձագանգելարձագանգելարձագանգելարձագանգել նորնորնորնոր խոստոխոստոխոստոխոստումովւմովւմովւմով մըմըմըմը, 

որորորոր ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ կամքովկամքովկամքովկամքով կարելիսկարելիսկարելիսկարելիս իիիի գործգործգործգործ պիտիպիտիպիտիպիտի դնեմդնեմդնեմդնեմ առաւելառաւելառաւելառաւել արժեւորելուարժեւորելուարժեւորելուարժեւորելու 
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ծառայութեանսծառայութեանսծառայութեանսծառայութեանս ճանապարհը՝ճանապարհը՝ճանապարհը՝ճանապարհը՝ աղօթքիաղօթքիաղօթքիաղօթքի կեանքիսկեանքիսկեանքիսկեանքիս մէջմէջմէջմէջ աւելիաւելիաւելիաւելի կեդրոնացումկեդրոնացումկեդրոնացումկեդրոնացում 

արձանագրելովարձանագրելովարձանագրելովարձանագրելով, ամենօրեայամենօրեայամենօրեայամենօրեայ կարգապահկարգապահկարգապահկարգապահ հոգեւորհոգեւորհոգեւորհոգեւոր սերտողութիւններովսերտողութիւններովսերտողութիւններովսերտողութիւններով»:  

                                     (ՅովնանՅովնանՅովնանՅովնան ԱրքԱրքԱրքԱրք. ՏէրտէրեանՏէրտէրեանՏէրտէրեանՏէրտէրեան) 

 

 

Կազմեց՝  
 

Հայկ Մադոյանը 
Նոյեմբեր 05, 2013  

   
 

 

 


