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To all known, named and pictured, in addition to all unsung heroes,

whose faith, love, devotion, contribution, generosity, talent, intellect,

sweat and hard work have made the AMAA the organization,

the legacy of which we are here to celebrate today.

To all those Generations Next,

who in the second century of AMAA’s history will rise to the

helm of the Association, take charge, devote the same love, care and

compassion inherited, nurture it and contribute to the organization’s

development, growth, image and reputation. 

To God Almighty,

who is the fountain of all GOOD that the AMAA has spread

around the globe in the past one hundred years.

To God be the Glory forever and ever. Amen!

Dedication

Continue in what you have learned and have become convinced of,
because you know those from whom you learned it.

2 Tim. 3:14
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Nazareth E. Darakjian, M.D.
AMAA President

Armenian nation for a full 

their homes, schools and
churches thus

... that helped save the survivors of
the Genocide from total annihilation,
and helped them
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ONE HUNDRED YEARS!What is
so special about the number 100
other than the fact that it needs
three digits to express its value
in the decimal notation system? For us humans,
100 is a desirable goal in the number of years
we live, a goal that we would like to achieve in
reasonable good health with the help of mod-
ern medical science. For many students, 100 is
a grade they can only dream about and for
those of us using the Fahrenheit system of tem-
perature 100 is a pretty unbearable day. 

For the Armenian Missionary Association of
America (AMAA), reaching the 100th Anniver-
sary milestone is a major achievement in the
post Genocide history of the Armenian people.
Our Centennial Anniversary almost coincides
with the 100th Anniversary of the immense
tragedy that befell the Armenian people deci-
mating our population and uprooting us from
our historic Homeland. The AMAA can right-
fully boast of serving the Armenian nation for
a full century and can take its place next to the
other major non-governmental organizations
that helped save the survivors of the Genocide
from total annihilation, and helped them re-
build their homes, schools and churches, thus
creating a strong and viable Diaspora. For 70
years, the activities of the AMAA were re-
stricted to the Diaspora. The devastating 1988
earthquake that struck Armenia opened the
doors for the AMAA to reach out to our com-
patriots in the Homeland who were facing a
multitude of problems resulting from the
earthquake, the war of liberation of Artsakh,
the economic embargo and the energy crisis
that followed. Soon after the earthquake, Rev.
Dr. Movses B. Janbazian brought to life the Ar-
menia Orphan and Child Care Committees in
Los Angeles, New Jersey and Boston. Over the
years, these committees raised hundreds of
thousands of dollars that changed the lives of
many destitute children in Armenia.

The AMAA is currently active in 24 coun-
tries in the world wherever there are active Ar-
menian communities. However, the lion’s share
of activity is in Armenia where 50% of the an-
nual budget of the AMAA is allocated. This
goes to support the Avedisian School, the
Sheen Shoghig Camp in Hankavan, Armenia
and the Bedrossian Camp in Shushi, Artsakh,

kindergartens in Armenia and
Artsakh, churches, fellowships,
social service centers as well as
day centers where children spend

their time after school. In addition, humanitarian
aid is given to needy children and formula milk
to infants who have the need for it.

In the Middle East, the AMAA and the local
Church Union jointly operate the Haigazian
University, the only Armenian institution of
higher learning in the Diaspora. The AMAA
also supports a good number of the Armenian
Evangelical Churches and schools that operate
in the Diaspora including the C & E Merdinian
Armenian Evangelical School in Southern Cal-
ifornia. This is only a sample of what the AMAA
considers its mission today, a mission that is
based on humanitarian aid, education and
evangelism that follows the great commission
given by our Lord Jesus to His disciples “Go
into all the world and preach the Gospel to all
creation.” (Mark 16:15)

As we look back to the first 100 years of the
AMAA, we cannot but express our deep grati-
tude for all those who laid the foundations of
this Association and worked day and night to
build it up to what it is today. Their vision and
hard work inspires us to continue the work,
break new ground and expand our horizons. 

Where will the AMAA be a hundred years
from now is a difficult question to answer. A lot
will depend on the destiny of the Armenian
people in Armenia and the Diaspora. As I men-
tioned before, the violent gyrations of our des-
tiny like the Genocide, the earthquake in
Armenia and the wars that we experienced in
Artsakh, Lebanon and Syria did shape and
hone the mission of the AMAA, so that it could
reach out quickly and be effective. 

It is our hope and prayer that the Armenian
people will experience peace and prosperity
for the next 100 years. We hope that God will
reignite in them the faith of St. Gregory and St.
Vartan so that the nation that was the first to
accept Christianity can become a beacon of
light to the whole world. The AMAA will be
there to help every step of the way.

Nazareth E. Darakjian, M.D.
President,
Armenian Missionary Association of America

AMAA Centennial Book Rev 2 9:Layout 1  2/19/18  12:41 PM  Page 5



6

Our

bridge

future.

is the

the

the

between

for
which
we

time

past

toil
hard.labor Zaven Khanjian

AMAA Executive Director/CEO

Our burden is heavy and

responsibilities critical
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THE ARMENIAN MISSIONARY ASSOCIATION OF AMERICA'S CENTENNIAL IS

upon us and we are in a celebratory mood. This gleeful moment we reckon to be ours

is actually a gift from those who walked the path before us. We are the blessed recip-

ients of that gift, a gift that encompasses the joy and delight of a century of blessings

to our people across the globe, and the burden and responsibility of sharing it with

generations to come.

This book too is a gift. A gift to the annals of history and to future generations. It cites

the brief but important history of our century old Association, glows the beautifully

written congratulatory letters and salutations received from the national leadership,

friends and supporters, and highlights the many services and programs the AMAA of-

fers in 24 countries around the world.

The outpouring sentiments flowing through dozens of acclaims we’ve received truly

humbles us. However, we are not under the slightest illusion of being euphoric. We are

extremely cognizant of the many global challenges facing our nation -- the assault of

a demoralized world, the ever-growing necessity to spread the Word of God, the

threats to the security and safety of our Homeland, the mountain of physical needs of

our people, the ongoing geopolitical turmoil and its dire consequences in the Middle

East, new waves of immigration of our kin and the radical changes in demographics.

These challenges are alarming but our consciousness of and determination to face

these challenges in the next century of the AMAA pierces the nimbus of splendor sur-

rounding the Centennial and reckons us with the hard reality of the day. 

Our task is set and we are ready to embrace the future. With added resources, ex-

panded services and multiplied vigor, a brighter future is on the horizon of the mission

of the AMAA. Thank you for energizing the vehicle and thank God for His faithfulness.

I hope you cherish this Centennial Commemorative Book.

Zaven Khanjian
Executive Director/CEO
Armenian Missionary Association of America
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THE ARMENIAN MISSIONARY
ASSOCIATION OF AMERICA
A LEGACY OF FAITH, LOVE, AND SERVICE 1918-2018

YEARS OF DEDICATED MISSIONARY SERVICE
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HISTORICAL BACKGROUND

The first Genocide of the 20th Century de-
stroyed the vibrant Armenian Evangelical
Community of Turkey, which had 137 churches,
179 pastors and preachers, 13,891 communi-
cant members and about 51,000 adherents,
hundreds of elementary schools, 34 secondary
schools, 7 colleges, and 3 seminaries.1

The Armenian Evangelical Church, estab-
lished on July 1, 1846, was the culmination of
a pietistic reform movement formed within
the Armenian Apostolic Church. Although
many reasons contributed to its birth and
phenomenal growth, for this brief history, two
factors will be considered. The Armenian
Renaissance of the 19th Century ushered in a
more scientific outlook, and such humanistic
values as freedom, fraternity, and equality. It
is a fact that the Church mirrors or reflects its
society; therefore, it should not come as a
surprise that the “Mother Church”, as we
fondly refer to the Apostolic Church, was af-

By Rev. John Khanjian, Ph.D.*

The Armenian Missionary Association of America (AMAA), which is celebrating its 100 years
of outstanding service to the worldwide Armenian communities, represents the collective and
benevolent will of the Armenian Evangelical Churches of the United States of America. Its cre-
ation was the gracious response to the devastation and suffering of the Armenian Nation
brought about by the genocidal policies of the Ottoman Government in 1915. 

fected by the new way of thinking. Voices
were raised within the Church requesting
change for a Christian lifestyle and closer ad-
herence to the scriptures. When these voices
were silenced by oppression and excommu-
nication, the reform-minded clergy and laity
were shunned by the Mother Church and its
obedient flock, hence was born the Evangel-
ical Church of Armenia or the “Hayasdaniats

Avedaranagan Yegeghet-
see.” Rev. Antranig A.
Bedikian has observed,
that the foreign mission-
aries “helped the de-
serted child to grow, but
had no share in her
birth.”2 The Armenian
Evangelical Church is
based on the personal
faith experience of the
believer and not on heav-

enly or earthly rewards.
The second factor in the development of

the Armenian Evangelical Church was the
input by the American Board of Commis-
sioners for Foreign Missions (American
Board), Danish, German, Swiss, and other
mission organizations. They extended a help-
ing hand and rendered invaluable contribu-
tion by emphasizing the primacy of faith
over works, Scriptures over tradition, the im-
portance of a Christian lifestyle, the signifi-
cance of education for both sexes, and the
establishment of schools, hospitals, orphan-
ages, and the printing press, which published
the Bible in the vernacular.

A meeting of
Armenian
Evangelical
Churches in
Aintab, 1892.
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At the 92nd AMAA Annual Banquet, held
on October 15, 2011 at the Sheraton Universal
Hotel in Universal City, CA, His Holiness Aram
I, Catholicos of the Great House of Cilicia, in
his speech stated the following: Because of
historical circumstances and this is indeed a
confession, the Armenian Orthodox Church
laid an emphasis on the national dimension of
our church’s life and witness. There was a vac-
uum. And, the Armenian Evangelical Church
came to fulfill that. Acknowledgment is good
but the Armenian Evangelical denomination
is still waiting for the revoking of the anath-
ema that was pronounced 172 years ago.

The cataclysmic events of the Genocide
aimed at the eradication of the Armenian race,
its culture, and Christian values. The death ver-
dict of the Ottoman government against the
Armenians killed one and a half million and
those who survived the cruel massacres and
atrocities faced deportation, hunger, thirst,
homelessness, violence, loneliness, misery, and
despair. This catastrophe and the enormity of
the human tragedy presented a challenge to
humanity and to all Armenians in the Diaspora
and in Armenia proper. 

Prior to the Great Massacre, a handful of
Armenian Evangelical Churches, established
in the United States, formed Unions that met
annually.  At the 1915 Annual Meeting of the
Armenian Evangelical Union of the Eastern
States (which was founded in 1901), a strong
desire was expressed to form a missionary
structure that would respond to the chal-
lenges of the Genocide. “The Executive Com-
mittee of the Union which was composed of
the Reverends Mihran T. Kalaidjian, H. Y.
Yardumian, S. B. Yacoubian, businessmen
John Telfeyan, and Dickran Donchian were in-
structed to come up with an organizational
structure for a missionary association by the
time the 17th Convention met in Worcester in
1918.”3 The commissioned men succeeded in

carrying out their responsibility.  The follow-
ing year they presented their findings and
recommendations, along with formulated by-
laws, to the East Coast Annual Union meet-
ing. On Friday, June 7, 1918, delegates from
the 10 established churches and 12 mission
fellowships voted unanimously to establish
the AMAA whose purpose was “to
strengthen the spiritual life of our churches
and to rebuild the ruined churches of the fa-
therland.”4 Between the years 1918 and 1921,
the bylaws were finalized and the Association
was registered as a public corporation. In a
letter addressed to Rev. Dickran G. Kherlop-
ian, Rev. Kalaidjian presents the spirit and aim
of the AMAA:

We founded the Armenian Missionary
Association of America with a deep
conviction that our martyred Armen-
ian nation will survive and will con-
tinue to exist as a nation. As the first
Christian nation in the world, she has
a divine and noble calling to not only
confess her Savior, the Lord Jesus,
and to bear Christ’s Cross of afflic-
tions to the knowledge of the entire
world, but she also intends to become
the torch-bearer of the lofty Christian
civilization among the peoples of the
Middle East… Therefore, it is indispen-
sable that we contribute to the revi-
talization of our Armenian heritage
and spiritual life.5

The AMAA inspired two other similar
benevolent Armenian Evangelical organiza-
tions to be formed and are recognized as Dis-
trict Committees:  the Armenian Missionary
Association of Canada, established in 1984,
and the Armenian Missionary Association of
Australia established in 2001. Both organiza-
tions have their own Boards and are active in
fundraising and assistance to worthy causes.

The 17th Annual Meeting of the
Armenian Evangelical Union held on

June 6-9, 1918 in Worcester, MA, where
it was voted to establish the AMAA.
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The AMAA, jointly with the Armenian
Evangelical Unions, used to publish the “Ar-
menian American Outlook,” which became
the AMAA News. Since 1996, the AMAA also
publishes the Armenian version of the “Our
Daily Bread” devotional booklet (Zhats Mer
Hanabazort), which is widely distributed
around the world.

Establishing a benevolent association was
only the first step in a long and arduous jour-
ney. The organization was new, it lacked
structure, programs, funds, and recognition.
The economic situation was not affluent and
soon would come the Great Depression in
America. Rev. Mihran T. Kalaidjian who had
given up his pastoral position at the Armen-
ian Evangelical Church of Troy to lead the As-
sociation, had to resign from his new position
as Pastor-at-Large and Executive Secretary
due to lack of funds. But the concern for the
well-being and education of the young sur-
vivors in the refugee camps continued un-
abated. The need was tremendous to assist
these miserable compatriots and give them
hope for a better tomorrow. 

In spite of the enormity of the challenge
and inadequacy of resources, the Association
succeeded in gathering dynamic, well-edu-
cated ministers, highly successful business-
men and distinguished intellectuals, who
were totally devoted to the benevolent cause. 

“The first 15-member Board of Directors of
the AMAA were the following: John Telfeyan
(President), Dikran Donchian (Vice President),
B. John Mushekian (Treasurer), Professors
Haroutune Dadourian, Melidon Ignatius, Vahan
Babasinian, Rev. Kapriel Bedrosian, Rev.
Antranig A. Bedikian,  Dr. Aram G. Hejinian, Rev.
Haig Yardumian, Armenag Mahjoubian, Dickran
S. Sarkisian, Rev. Hagop M. Depoyan, Minas
Kondazian and Garabed T. Pushman.”6 These
honorable people and another fifteen Board
members guided the Association for a quarter
century leaving behind them a trail of merciful
devotion and service to our suffering compa-
triots. At the first Annual Meeting of the Asso-
ciation, the good news of the Armenian
Evangelical Union of California joining the
AMAA with a generous contribution encour-
aged the Trustees to increase their donations
from 100 to 500 percent. These leaders were
deeply involved in all aspects of the organiza-
tion, and when the budget provisions ran short,
they paid the deficit out of their own pockets.

Institutions, whether they are educational,
ecclesiastical, or benevolent need a person to
provide leadership, receive communication
from the field and respond appropriately
under the parameters set by the Board. Al-
though the first attempt had failed, Rev.
Kalaidjian was rehired and served a little over
three years, of which two years as mission
pastor and one year as Executive Secretary
of the AMAA. Rev. Antranig A. Bedikian filled
the position of Executive Secretary on and
off for fifteen years without financial com-
pensation. Rev. Manasseh G. Papazian be-
came Secretary for only one year (1928 –
1929), and for lack of funds, he returned to
his parish in Fresno, CA. During the hard
years of the Great Depression, Rev. Dr. Yer-
vant Hadidian assumed the leadership on a
half-time basis from September 12, 1930 to
1935. One of his significant contributions was
the establishment of the Joint AMAA and
American Board Cooperative Committee,
which enabled the AMAA to work with the
Congregational Board on joint mission work
in the Middle East where the greatest number
of survivors of the Genocide had settled. He
was succeeded by Rev. Nishan Begian who
was employed on a one-third time basis until
his death in 1943. As mentioned, Rev. Be-
dikian took the helm once again in 1946,

Rev. Mihran T.
Kalaidjian, the
first Executive
Secretary of AMAA.

YEARS OF DEVOTED LEADERSHIP
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when the Armenian Evangelical Churches
were celebrating their 100-year anniversary,
and played a very significant role in the suc-
cess of the Centennial Fund Campaign. Upon
the recommendation of Rev. Bedikian, “a full-
time and fully equipped Executive was hired
on September 20, 1946 in the person of Rev.
Puzant H. Kalfayan”7 who was well prepared
with his university and theological training.
He also had intimate knowledge of the Near
East, its church culture, and institutions; he
was conversant in five languages, which he
used in the field. 

By this time, the mission field had ex-
panded beyond the Middle East (Eastern and
Western Armenia, Lebanon, Syria, Greece,
Cyprus) and included Iran, France, Argentina,
Brazil, and Uruguay. Rev. Kalfayan was aware
of the growing need and became the bridge
of hope for the needy and destitute people.
He had a caring personality and put in great
effort to meet the growing need of the vari-
ous communities.  I met him once in Beirut;
since we had corresponded previously, I just
wanted to see this good man. His handsome
and gracious presence and humility left a big
impression on my young mind. As Rev. Gira-
gos H. Chopourian reports, within two years
of his appointment, Rev. Kalfayan doubled
the revenue.  From 1946–1948, the Centennial
Fund grew to $154,000, $19,000 of which
came from the Near East. In order to encour-
age greater participation in the endeavors of
the Association, he increased the number of
the leaders. Rev. Kalfayan, being aware of the
need for well-trained teachers for the schools
in Syria and Lebanon, initiated the Teacher
Training Institute in Beirut, Lebanon, which
after serving its purpose for a few years, was
succeeded by Haigazian College in 1955. He

also initiated the Child Education Sponsor-
ship program which continues to this day
supporting many students with their educa-
tion in the Middle East and Armenia. On the
occasion of the AMAA’s forty years of serv-
ices, Rev. Kalfayan embarked on an ambitious
One Million Dollar Fortieth Anniversary Cam-
paign in May 1959. Unfortunately, as the Cam-
paign was to commence, his heart failed and
he passed away on May 26, 1959 to the dis-
may of all who knew and loved him. With his
untimely death, as well as with his life, Rev.
Kalfayan inspired the fundraising committees
to surpass their efforts and secure a hand-
some amount for the Fortieth Anniversary
Campaign. During his thirteen years of serv-
ice with the AMAA, he became the face and
symbol of the AMAA, and what it stands for.
Blessed is his memory.

The Rev. Edward Tovmassian left his loving
congregation of Greater Detroit and took the
helm of the AMAA leadership for nine years
before retiring in 1968 due to a heart problem.
“His parental image, soft sell, friendly and win-
ning visitations, his touching sermons added
further to the growing image of the AMAA.”8

During his tenure, the Istanbul Youth Home for
Children, that attracted youth from the interi-
ors of Turkey, was supported and the numbers
grew, eventually reaching 1,500 students. He
was able to secure sponsors for these Arme-
nians who were saved from Turkification.
Upon Rev. Tovmassian’s sudden retirement,
the Board began to search for a permanent
Executive. Steven Mardiguian became acting
Executive Director from September 11, 1968 to
December 11, 1968. 

On January 1, 1969, the Rev. Dr. Giragos
Haroutune Chopourian was installed into the
position of the Executive Secretary which he

Armenian Youth from the interiors of
Turkey who were brought to the Youth
Home of Istanbul.
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held until 1975, when his title changed to Ex-
ecutive Director. This change was in response
to the increased administrative responsibili-
ties and multiplicity of projects.  The AMAA
had come of age with increased popularity,
financial resources, and opportunities for
service. He served close to 19 years and re-
tired officially on August 1, 1987.  Rev.
Chopourian left a legacy of growth in contri-
butions, extensive service projects, and a
well-tuned organization. 

“When he assumed the position, he inher-
ited a little under $2,000,000: at his retire-
ment the Association’s total net worth
amounted to $25,538,088. In the same period
the budgets were $160,245 and $1,753,606
respectively. This kind of growth enabled the
Association to intensify its support of the es-
tablished services for churches, publications,
schools, charitable institutions, handicapped
groups and many other human services.  But
it also made it possible to engage in new pro-
grams, among which, to name a few, were:
adding the Uniting Church of Australia into
the program; the purchase of the IPC building
for Haigazian College (funded by the Mugar
family); princely contribution by Miss Ruth
Philibosian for the construction of a seven-
story building for the Yeprem and Martha
Philibosian School in Beirut; shared expendi-
ture with Steve Philibosian of a quarter mil-
lion dollars to build and/or improve seven or
more school buildings in Lebanon; cam-
paigned for a Ministerial Retirement Fund for
the Near East Union of Churches for
$100,000…; established the AEUNA/AMAA
Home Missions Committee,”9 and many
other projects such as the organization of the
Armenian Evangelical World Conference out
of which grew the Armenian Evangelical
World Council that unites the world-wide five
Armenian Evangelical  Unions. 

The Rev. Dr. Movses Boghos Janbazian
was hired as the first Field Director of the
AMAA, and he served in this capacity from
September 1980 to July 1987. Beginning on
August 1, 1987, he assumed the responsibili-
ties of the Executive Director.  Rev.
Chopourian and Rev. Janbazian collaborated
and participated in the AMAA ministry for al-
most seven years. It is worth noting that since
Rev. Janbazian’s appointment there has been
a phenomenal growth in funds and projects.

The additional projects
were in a way imposed
on the AMAA by the po-
litical upheavals that
swept the Middle East,
particularly in Lebanon,
Armenia, and Artsakh.
Rev. Janbazian was
faced with the sixteen-
year long Lebanese Civil
War which devastated
every church and school
in Lebanon, created mas-

sive immigration, poverty, suffering, unemploy-
ment, and disruption of the academic life of
the students. Rev. Janbazian visited the war-
torn Beirut several times offering hope and
help to those in need. After the collapse of
the Soviet Union on December 25, 1991, Arme-
nia became Independent, Artsakh voted for in-
dependence and the Artsakh and Azeri war
broke out. Prior to that was the catastrophe of
the 1988 earthquake, which devastated many
cities and towns in Armenia. These were very
challenging times, which demanded great
leadership and assistance. Rev. Janbazian uti-
lized to the maximum the AMAA resources to
meet the needs of the wounded, hungry,

The official Opening Ceremony of
the AMAA Headquarters on Forest
Avenue, Paramus, NJ, with AMAA
Executive Director Rev. Dr. Giragos
Chopourian, Benefactor Ruth
Philibosian and AMAA President
George Philibosian.

The AMAA Orphan and Child Care
Committee members honored at AMAA
Banquet held on October 17, 1999 in Los
Angeles, CA. 
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homeless, and destitute of our people. The
AMAA renewed its commitment to Armenia,
and began the Sponsorship program, the
brainchild of a few visionary and devoted
women, encouraged and embraced by Rev.
Janbazian. The Orphan and Child Sponsor-
ship Program remains the longest continuing
AMAA program in Armenia having served
tens of thousands of children over the years.

He established the AMAA offices in Ar-
menia and Artsakh, which became the help-
ing arm by providing clothing, food, medical
help, financial and educational assistance to
countless people. In addition to the above,
Rev. Janbazian carried the heavy responsibil-
ity of the relocation of the AMAA Headquar-
ters from 140 Forest Avenue to the newly

acquired Headquarters at 31 West Century
Road in Paramus, NJ. In his vision for Arme-
nia, he had a strong conviction that the Evan-
gelical Church of Armenia needed well-
prepared pastors who could think theologi-
cally in Armenian. Thus, on April 21, 1997, the
Evangelical Theological Academy of Armenia
was inaugurated which was endowed with an
adequate library, and produced a large num-
ber of graduates. 

After the war in Lebanon, the physical
structures of our schools and churches needed
renovation; again, Rev. Janbazian wisely pro-
vided resources to build and resume the edu-
cational and religious life of our broken and
depressed community in Lebanon. His un-
timely death on September 25, 2000 dis-
rupted the completion of the 23 countries
mission of the “man of vision.” The U.S. Am-
bassador to Armenia, Michael C. Lemmon

aptly eulogized him, Rev. Janbazian was a man
of bright intellect, vision, and integrity who put
his talents to good use to help in the spiritual
revival of his people and the development of
Armenia. He was a true leader and his loss will
be felt for a long time.10

Ambassador Lemmon’s words were pro-
phetic in that it has been a difficult task to find
a person to fill his shoes. Rev. Jirair Sogomian,
who served as Executive Director from April 1,
2001 to August 9, 2003, attempted to organ-
ize and streamline the operations in Armenia,
worked on updating the mission statement,
policies and procedures of the AMAA. As the
good pastor that he was, he established per-
sonal contacts with the donors. Upon his res-
ignation, Rev. Peter Doghramji, Ph.D. was

appointed as the
Interim Acting Di-
rector from Janu-
ary to August of
2004 while the
Board of Directors
was searching for
a permanent Exec-
utive Director. 

Andy Torigian,
a layman who had
served as a fighter
pilot for two years
during WWII and
had a successful
electronics busi-
ness, was elected
as Executive Di-
rector. He also had

a long service record within the AMAA. He
served on the Investment Committee for 46
years, Personnel Committee for 18 years,
Treasurer for two years and President of the
Board for nine years (from 1997 to 2005). He
also held the dual position as President of
the Board and Acting Executive Director
from September 25, 2000 until April 1, 2001
and later from August 2003 until December
2004, serving for gratis. From August 2004
to February 2010, he was reimbursed for his
services as full time Executive Director. Mr.
Torigian went to Armenia 33 times, some
with Rev. Janbazian, participated in laying
the foundation of the Vanadzor Church, re-
ceived many parcels of land from the gov-
ernment of Armenia as gifts to build
churches and AMAA centers, and secured
the Baghramyan 18 property which was
formerly the United States Embassy in

AMAA Headquarters
in Yerevan, Armenia.
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Yerevan. The purchase and renovation of this
property required fundraising which was
achieved with great success. After two years,
$11.5 million was raised; part of this fund was
used to purchase the two-hectare land for
the Avedisian School. Mr. Torigian with his
kind and gracious manner carried the torch
of the AMAA and kept it going to new levels
of service.

In early 2010, Levon Filian was appointed
Executive Director of the AMAA. After serv-
ing a brief period at the Association’s head-
quarters in Paramus, NJ, Mr. Filian was
transferred to Los Angeles to assume the

post of West Coast Executive Director. He
was involved in the construction of the
Khoren and Shooshanig Avedisian School
and Community Center in Yerevan, Armenia,
and in securing funds for this large educa-
tional complex. The building and the School
have become a model of architectural and
academic excellence. Rev. Mgrdich Melkonian
was appointed as Interim Executive Director
for one year (October 2013-October 2014)
while the Board searched for a permanent
Executive Director.

Zaven Khanjian was appointed Executive
Director/CEO on September 1, 2014. He was
very active in the Greater Los Angeles Ar-
menian community and served on pan Ar-
menian organizations and church related
committees. Mr. Khanjian who commenced
his appointment with great enthusiasm, em-
barked on an ambitious vision to embrace
the future of the AMAA with the Centennial
Campaign to raise 20 million dollars for cap-
ital projects and a host of endowment and
operating funds. In addition to his many re-
sponsibilities, Mr. Khanjian is involved in sev-
eral building projects in Armenia and
particularly, in the construction of the AMAA

Church and Community Center in Gyumri.
Through his concerted efforts in the use of
social media and the internet, the AMAA’s
worldwide endeavors are reaching a larger
audience.  He is also heavily involved in the
Syrian-Armenians crisis and its relief efforts. 

To conclude this part of the AMAA history
without speaking about the unsung heroes
would be a grave injustice to the 100 years of
devoted service which the Board of Directors
and the members of the various committees
have rendered. The Board members are the
dynamic power which propelled the Associ-
ation to its present high status as a world-

wide organization.
These people have
given of their time,
money, talent, spent
restless nights and
provided loving care
for many years. The
Presidents of the
AMAA have played a
very significant role in
maintaining the mis-
sion and guiding the
Association through
hard and good times.
On a separate page

their names and pictures will be presented.
Currently, Dr. Nazareth Darakjian is leading
the Association with wisdom, devotion, and
generously contributing to the Centennial
fundraising.  The Executive Secretaries and
Directors may be the front people, but be-
hind them stand a number of faithful and de-
voted benefactors and thousands of donors
of modest means who are worthy of great re-
spect and appreciation. Thank you.

The Gyumri Church and Community
Center under construction.

Rev. Dr. Movses
B. Janbazian
burying a time
capsule at the
ground breaking
ceremony of the
Evangelical
Church of 
Armenia in
Vanadzor, July
1999.
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Building, rebuilding and making a
difference in the life of the individual.
Our collective act is summed up on
how we impact the spiritual and
physical wellbeing of our people -

one life
at a time. 

Simply put,
our focus is the

individual.

nor
structures.

Zaven Khanjian
AMAA Executive Director/CEO
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The extensive and gracious outreach of
the AMAA in 24 countries will be presented
very briefly under four headings: Evangelism,
Education, Youth Programs, and Humanitar-
ian Relief.

EVANGELISM

Evangelism, which is part and parcel of
the name Armenian Evangelical Church, has
many meanings; for some it refers to revival
meetings where the individual is led to avoid
hell and secure heaven; to others it means
proclamation of the good news of the King-
dom of God in word-and-in-deed and to ad-
dress issues of peace,  justice, reconciliation,
and environmental responsibility. One under-
standing is self-oriented while the other is
other-oriented. The evangelistic work is not
the mission of the AMAA or of the Church. It
is, in reality, God’s mission of redeeming and
reconciling the world to Himself and we are
invited to participate in it as partners who
have been touched by the Grace of God.

The evangelistic work of the AMAA has
been involved in preaching the Gospel, pub-
lication of Christian literature, planting
churches, and supporting existing churches
to continue their spiritual service to their
communities wherever they are planted.
The Armenian Evangelical Churches world-
wide have formed five
Unions (Armenia,
Eurasia, France, Near
East and North Amer-
ica) and an Armenian
Evangelical Fellowship
of Europe, which was
initiated by Rev. Jan-
bazian. Currently there
are 145 churches and
fellowships around the
world, most of which
depend on help from
the AMAA. Listed be-
low are the Armenian

Evangelical churches in 24 countries in alpha-
betical order.

Abkhazia has one church in Sukhumi estab-
lished in 1960.

Argentina has one church in Buenos Aires,
established in 1925 by Genocide survivors. 

Armenia, which is considered the largest mis-
sion field of the AMAA, has 23 churches, six
Christian Education Centers, and six commu-
nity-based Education Day Centers. These
churches as the date next to each indicates
are relatively young with young pastors most
of whom attended the Evangelical Theologi-
cal Academy of Armenia. Faced with a low
tide in the Armenian Evangelical movement
in the Diaspora that reflects a trend in West-
ern Christendom where maintenance has re-
placed growth, the leadership of the AMAA
deems Armenia as of “utmost importance to
the future of the Armenian Evangelical Move-
ment as we know it.”11 Thus, Armenia is per-
ceived as the bright hope of the future and
resources are allocated to promote the field,
which was neglected during the 70 years of
Soviet rule. The following list names the city
or town where churches are located with the
date of their establishment:  Abovian (2001);
Aintab (2005); Alaverdi (1999); Armavir
(1999); Artashat (2000); Berd (2000); Dilijan
(2000); Goris (2001); Gyumri (2000); Ijevan
(1996); Kapan (2001); Noyemberian (2001);
Shirakamout (1999); Sissian (2001); Spitak
(1998); Stepanavan (1994); Tumanian (2002);
Vanadzor (1994); and Vardenis (2006). Yere-
van has four churches: 18 M. Baghramyan St.
(1994); Malatia-Sebastia (2002); House of

Evangelical
Church of
Armenia in
Stepanavan,
Armenia.
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Hope (2003); and 2 Mamikoniants (1995). In
addition to the above, there are six Christian
Education Centers: Agarak (1995); Azata-
mout (1999); Goghp (2002); Gourtan (1994);
Urut (1997); and Vardablour (1996).  In the
Hankavan Region, the sprawling Sheen
“Shoghig” Camp serves hundreds of children
every summer.

Artsakh (formerly Karabagh) since its liber-
ation has been on the priority list of the
AMAA. To date there is only one church in
Stepanakerd (2003) and three Christian Edu-
cation Centers in Askeran, Shushi (had a Swiss
mission station in 1821) and Stepanakerd; and
the “Shogh” Community based Educational
Day Centers in Askeran and Shushi.  

Australia, which has become an immigration
destination for Armenians from Armenia,
Egypt, Iran, Lebanon, and Syria, has a vibrant
church established in 1960. Lately a new
church facility was built on the old site.

Belgium has welcomed many Armenians
from the Middle East, mainly from Turkey and
Armenia. The Armenian Evangelical Commu-
nity has established five young churches
some of which are Turkish speaking in the fol-
lowing cities: Brussels (1991); Antwerp
(2002); Laeken (2000); Hasselt (2001); and
an Assyrian Evangelical Fellowship in Meche-
len (2006).

Brazil has one of the oldest Evangelical
churches in São Paulo established in 1927.

Bulgaria has four churches and two Fellow-
ships. The churches are located in Plovdiv
(1922); Sofia (1933); Russe and Varna: and the
Fellowships are located in Sofia and Shumen. 

Canada recently opened its doors to Syrian
war refugees whose influx contributed to the
growth of the Armenian Evangelical churches;
in some cases the numbers more than dou-
bled. There are four churches in different lo-
cations: Cambridge (1979), Montreal has two
churches established in 1960 and one Church
in Toronto, established also in 1960.  

Cyprus has the Armenian Evangelical Fellow-
ship in Nicosia.

Egypt, which used to have two churches,
has contracted to one in Alexandria,
founded in 1920. 

France has an extensive network of 13
churches, which have formed their own Union.
Marseille has four churches: Saint Antoine
(1927); Beaumont (1920); Saint Loup (1926); La
Ciotat (1928); and the rest are in the following
cities Alfortville (1930); Arnouville Les Gonesse
(2000); Bourg-Lés-valence (1925); Decines
(1929); Issy-Les-Moulineaux (1928); Lyon
(1924); Montelimar (1920); Paris (1928) and
Pont D’aubenas (1932). In addition, the Union
of the Armenian Evangelical Churches of
France runs two camps, La Fontanelle and La
Source, and a retirement home. The Union of
France publishes Le Messager or Panper, as
the official Union bilingual organ.

Georgia having large numbers of native Ar-
menians has six churches. The oldest goes
back to the 1880s, and is in Tiblisi.  Akhalkalak
has three churches established in 1994, 1999,
and 2004 and one church in  Akhalzke was
established in 1993. 

Germany has three very young churches in
Eppingen (2008), Kehl (2010) and Stuttgart
(2011).

Greece has one church in Kokkinia, estab-
lished in 1922 and another church is about to
open in Thessalonica where a large number
of Eastern Armenians are located.

In Holland there are no established churches

The Armenian Evangelical Church
of Alfortville, France.
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but through the Armenian Evangelical Fel-
lowship of Europe, the AMAA supports mis-
sionary work among the Armenian Community
and distributes Christian literature.

Iran, which had Armenian settlers from the
time of Shah Abbas, has four churches one
of which is the newly established Emmanuel
Armenian Evangelical Associate Church in
the Tehran area. One of these churches dates
back to 1876.

Iraq has one Armenian Evangelical church
that is facing hard times because of the cur-
rent war.

Lebanon has one church in Anjar and five in
Beirut: Ashrafieh (1926); First Armenian
Evangelical Church (1922); Nor Amanos
(1967); Nor Marash (1934) and Syriac Evan-
gelical Church in Sed-elbouchrieh (1966).
The sixteen-year-long Civil War of Lebanon,
as mentioned above, damaged all the
churches physically and numerically; it left
behind small congregations but the institu-
tional, educational, publication and adminis-
trative structures are intact. It is worth noting
that Chanasser, a biweekly, is published by
the Near East Union.

Russia, after the collapse of the Soviet Union,
presented great opportunity for evangelism.
Large numbers of Armenians had settled in
many cities that were in need of the good
news of the Gospel. The AMAA initiated ef-
forts have resulted in the establishment of
two churches; one in Moscow (1993), another
in Sochi (1997), and a Fellowship in Armavir.

Syria which was the first station for the sur-
vivors of the Genocide has been in a cata-
strophic state of war for the past six years.
The result has been damaged churches,
schools and people. Many people have
sought refuge in other countries near and far.
The AMAA with its current leadership played
an important role supporting those who de-
sired to resettle in Armenia. Those who re-
mained in Syria are struggling to survive and
rebuild their lives. There are five Churches in
Aleppo: Bethel Church (1923); Emmanuel
Church (1852); Martyrs’ Church (1931); Church
of Christ, which is a mission center (1924-25);
and the Syriac Evangelical Church (1885).
Damascus and Homs used to have small con-
gregations. The region of Kessab has four
churches:  Trinity Church of Kessab (1853);
Church of Ekiz Olouk (1882); Church of Ke-
orkuneh (1855); and Church of Kaladouran
(1855). This region has suffered terribly and
all church buildings have been damaged.
Through the diligent work of local leadership
and the AMAA the churches of Kessab,
Kaladouran, and Keorkuneh have been reno-
vated and rededicated.

Turkey where the Armenian Evangelical
Church was born has still standing the Holy

Trinity Church founded
in 1846 and the Gedik
Pasha Church estab-
lished in 1850. Both
Churches have multi-
ple Sunday services
for Armenians and
non-Armenian speak-
ing communities of
faith.

Uruguay has one
church in Montevideo
and an AMAA District
Committee. 

United States of America being a large coun-
try has one Union (The Armenian Evangelical
Union of North America) with 25 Armenian
Evangelical Churches and two Fellowships;
the churches are located in 11 States most of
which are on the East and West coasts and a
few are scattered in other States. The oldest
of these churches dates to 1892 and the
youngest to 2002. California has 14 churches

The Armenian
Evangelical
Church of Anjar,
Lebanon.
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and one Fellowship (a congregation, which is
in the process of becoming a church), Illinois
one church, Massachusetts three churches,
and one church, in each of the following
States: Michigan, Nevada, New Hampshire,
New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode
Island, and Utah. Depending on the size of
the Armenian community in a particular loca-
tion, some of the churches have a large mem-
bership while others are small; most of them
are financially self-sufficient and support the
AMAA. This Union publishes the Forum

whenever it can.
From this survey, it is obvious that the Ar-

menian Evangelical presence in the Middle
East is being eroded, due to the political
strife and religious persecution by radical
Muslim movements. The AMAA again faces
challenges of refugees, poverty, and suffer-
ing.  The helping hand of the AMAA contin-
ues to be necessary to alleviate the suffering
of our people and to spread the Good News
of hope around the world. It may be very sig-
nificant for the future of the churches and in-
stitutions to develop a strategic plan rather
than let events on the ground dictate the di-
rection and future of the churches.  Faith may
be a valuable asset but so is rational planning.

EDUCATION

The Armenian Evangelical Community has
always valued the importance of education;
in fact the Armenian Evangelical churches
have been pioneers in establishing quality
schools. As it was mentioned earlier, in the
“old country” most churches had a school at-
tached to them to promote the light of the
Gospel and  knowledge. After the Genocide,

the love of learning continued to inspire our
people. Rev. Chopourian correctly observes,
“For displaced people, the most important
and permanent capital is education.”12

Hence, the survivors of the Genocide who
took refuge in the shanty camps of Aleppo,
Beirut, Anjar, etc. were helped by the AMAA
and others to establish schools where chil-
dren sat on the floors of large wooden huts.
In Aleppo’s Bethel School, like some in
Lebanon, the classrooms were partitioned by
canvas and for the morning and evening wor-
ship-hour the canvases were drawn to one

side to create an assem-
bly hall effect. As I recall,
the Aleppo Evangelical
community had more
schools than any other
Armenian entity; for ex-
ample, marginal areas
like Sheikh Maksoud and
Dawoudieh had Evangel-
ical elementary schools.
Some of these schools
provided a hot lunch for
the neediest students.

As time went on classes were added and sec-
ondary schools emerged and even a college
was established in Beirut, Lebanon. These
schools, which were open to all Armenian
students, regardless of denominational be-
longing  or political affiliation, produced
thousands of well-educated and enlightened
graduates who went on to make a good liv-
ing or continue their education and become
professionals and good citizens.

On July 7, 1996, at the Jubilee Celebra-
tions of the 150th Anniversary of the Armen-
ian Evangelical Church held in Yerevan, the
Catholicos of All Armenians, His Holiness,
Karekin I, acknowledged the significance of
the Armenian Evangelical contribution to ed-
ucation by acknowledging  this fact: We note
their unforgettable and greatly appreciated
work….in the area of education. I know to
what I am referring to, because many schools
were opened and the light of knowledge
greatly spread among our people through
the direct activity of the Armenian Evangeli-
cal Church. Also, they have done great work
throughout their 150-year history in caring for
our people’s social needs… a job well done! 13

The AMAA played a very significant role by
finding resources to purchase properties and
build schools, providing scholarships, and

Armenian
Church of the
Martyrs in
Worcester, MA,
established in
1892.
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meeting urgent needs created by the political
storms, that passed over the Middle East. Cur-
rently over 1,000 students receive financial aid
and 150 college students have tuition assis-
tance. The current status of the schools is pre-
sented by each country or state.

Armenia has been the recent focus of the
AMAA where a large educational complex
with a very modern structure was built. The
Khoren and Shooshanig Avedisian School
and Community Center, located in Yerevan,
has the capacity to educate 500 students. 

Greece has the Armenian Evangelical Kinder-
garten of Kokkinia, located on the Church
grounds. 

Iran has supported for a long time Gohar Mes-
robian School which continues to this day. 

Artsakh, which has a growing young popula-
tion, has four kindergartens: Baghdigian KG
in Stepanakerd established in 2001, Bilezikian
KG in Shushi established in 2001, Askeran KG
established in 2003 and M.B Janbazian KG in
Martakert established in 2003.

Lebanon is rich with its educational institutions
most of which were
negatively impacted
by the 16-year- long
Civil War. After 1995
the rebuilding and re-
organizing began with
the AMAA providing
the needed resources
and leadership; the
country and the Evan-
gelical community were
impoverished and de-
moralized. Haigazian 

College was established on October 17, 1955
with the sum of $25,000 pledged by Steven
and Mary Mehagian in memory of Mary’s fa-
ther Dr. Armenag Haigazian, President of the
Jenanian School in Konya. Others like Flo-
rence Gertmenian Mehagian and Stephen
Philibosian also contributed to the original
fund to establish the College. Rev. Dr. John
Markarian became the Founding President
and began the hard work of building an insti-
tution of higher learning with 43 students
and scarce resources but a lot of faith and en-
thusiasm. During his tenure the College was
accredited by the Lebanese Ministry of Edu-
cation as a four year institution of higher
learning. Dr. Gilbert Bilezikian (1967-1971)
served for three years between Dr. Markar-
ian’s two terms.  From June 1982 to February
1985, Dr. Verne H.  Fletcher was appointed as
President. The Civil War forced the College to
abandon its campus and to relocate in the
Eastern part of Beirut near the Armenian
Community. From February 1985 the College
was led by Dean Wilma Cholakian, with the
assistance of some faculty, courageously
maintained the Institution through trying war
times. In August 1995, Rev. Dr. John Khanjian
was elected as President. He served till Au-
gust 31, 2002. During his tenure the old cam-
pus was renovated, refurbished, and the
institution moved back to its campus in West
Beirut. In 1997 the College was accredited by
the Lebanese government as a University
with four faculties. The academic programs
were updated, policies and procedures were
introduced, a solid foundation was laid for
further development, and the number of the
students and majors increased. As of Sep-
tember 1, 2002, Rev. Dr. Paul Haidostian, a

The Armenian Evangelical Central
High School, Ashfrafieh, Beirut,
Lebanon.

The first
graduating class

of Haigazian
College with Dr.
John Markarian,
President of the
College and his

daughter.
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well-known and highly respected theologian,
became the President.  To date the institution
has produced 3,860 BA graduates in 28 ma-
jors and 178 graduates from the 11 MA pro-
grams. Recently, the University established
the Armenian Diaspora Research Center,
which has been prolific in the number of in-
ternational conferences which it holds, and
publications printed by the Haigazian Press.
The institution continues to flourish under the
wise and able leadership of Dr. Haidostian.
The Near East School of Theology is another
institution of higher learning, which prepares,
in cooperation with Haigazian University, pas-
tors and Christian educators for the reformed
Churches in the Near East and worldwide.
The AMAA is a partner with other Mission
and Church bodies in supporting this institu-
tion which is the continuation of our three
Seminaries in Asia Minor, and was founded in
1932. In addition to the above, the Evangelical
Community of Lebanon boasts of four sec-
ondary schools, which have K-12 grades and
one Middle School. All these schools depend
on the AMAA’s Child Support programs and
alumni donations; the populace has not re-
covered from the effects of the war which is
compounded by the high cost of living. Al-
though the schools do not enjoy the large
number of students, which they used to have
prior to the war, they have maintained their
quality of education and their spiritual and
moral orientation and have a good track
record in passing government exams.

Syria continues to be a very tragic story
where the recent war has decimated the pop-
ulation by death, displacement and immigra-
tion. Aleppo, which used to have five
Evangelical schools, is down to Bethel High
School (K-12) which continues to serve the
community very well in spite of the hard
times. The struggle to survive and thrive con-
tinues daily and under the shadow of im-
pending death. Aleppo College is another
important institution which also is a direct
descendent of evangelical high schools in
Turkey. Although it used to be managed by
Mission and church bodies, the Armenian
Evangelical Union of Syria and Lebanon had
a 51% share in the property. The school was
recently partitioned between the Synod of
Syria and Lebanon and the Union of the Ar-

menian Evangelical Churches in the Near
East, which received the Girls school, includ-
ing half of the property on which is located
the Emmanuel Elementary School.  After the
independence of Armenia in 1991, the Presi-
dent’s residence has become the formal Con-
sulate general of Armenia.  There is also the
Syriac Evangelical School still functioning.
According to reports not many Armenians
are left in Aleppo. Damascus still has one el-
ementary school. Kessab has an elementary
school, which was damaged but has been
fixed and teaching has resumed.

Turkey has the Hrant Dink School, estab-
lished in 2003, located at the Gedik Pasha
Church property.

United States of America: The Armenian
Evangelical community dreamt for a long
time of having Armenian Evangelical Schools
in the United States. Early in the 1980s the
opportunity came when sisters Charlotte and
Elise Merdinian  of Los Angeles, made a gen-
erous donation for that purpose. Conse-
quently, the school was founded in 1982 in
Sherman Oaks, California. The C & E Merdin-
ian Armenian Evangelical School is Pre-
school through 8th grade. It is WASC
accredited and enjoys a high reputation as an
institution of quality education.

Each Armenian Evangelical Church has a
Sunday school program, which provides reli-
gious education, in addition to the religion
classes that students take in their schools
and the chapel services they have to attend.

Armenian Evangelical Bethel
Secondary School, Aleppo, Syria.
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YOUTH PROGRAMS

The AMAA has always considered the
Youth Programs, affiliated with the churches
as important for the health and existence of
the churches and communities. These pro-
grams are multifaceted; they include Sunday
schools, junior high and high school groups,
Christian Endeavor groups, youth organiza-
tions, Daily Vacation Bible Schools, and
Church camps, used by all ages. The youth
ministries with their various names have been
the fertile ground where the future ministers
have been nurtured and the commitments
made for full-time service. The health of a
church depends on the spiritual experience

and nurture of its members. This nurture
starts early at the Sunday school, youth
group, Bible study class, day school, and
summer camps. The summer camps play a
very vital role in enriching the spiritual expe-
rience and providing a place for retreats and
seminars. Large church unions have run their
own camps. The Union of the Evangelical
Churches of Armenia has a very large camp,
Camp SHOGHIK in Hankavan region. Artsakh
enjoys the BEDROSIAN Camp in Shushi; both
of these camps have staff that plan year
round for the summer events, which host
thousands of children, youth and adults.  The
churches in Bulgaria rent camps for their
summer camping activities. The Union of the
Armenian Evangelical Churches of France
has two camps: LA FONTANELLE and LA
SOURCE. The Union of the Armenian Evan-
gelical Churches in the Near East also has
two camps called KCHAG, one is located near
Beirut, Lebanon and the other camp is in
Kessab, Syria. The KCHAG Camp of Lebanon,
which was in ruins due to the civil war, is ren-
ovated and upgraded, and back in operation,
thanks to the friends of KCHAG and the

AMAA. However, the KCHAG Camp in
Kessab, Syriawhich was in shambles is being
repaired and some activities have resumed.
In Turkey, the Gedik Pasha Church had Camp
ARMEN in Tuzla, which was lately returned to
its legal owner, the Gedik Pasha church.  In
the words of Executive Director/ CEO Zaven
Khanjian, ”The AMAA reaffirms the continua-
tion of its full-fledged support of the camp
and will work with the Gedik Pasha Church to
advance the mission of Camp ARMEN.”14 The
Armenian Evangelical Union of North Amer-
ica runs two camps one on the East coast,
Camp AREVELK (a rented facility) and an-
other on the West coast, Camp AREV, which
is a large and well-developed facility that

serves not only the
youth but also many
churches, almost year
round. The Armenian
Evangelical Churches
of Belgium and Bul-
garia also run sum-
mer camps in rented
facilities with the help
of the AMAA.

HUMANITARIAN AND RELIEF AID

Relief work has been the hallmark of the
AMAA from its inception to the present; and
its work is not confined to the Armenian
communities but often encompasses other
nationalities where humanitarian aid is
needed after major catastrophes. Compas-
sion knows no limits. For the Armenian com-
munity, services for the sick, the elderly, the
orphan, the widowed, the poor, the handi-
capped and the displaced are carried on by
local churches or social organizations and the
AMAA provides the needed finances or re-
sources. For example the Association sends
relief to families and the elderly in Armenia,
Argentina, Brazil, Bulgaria, Canada, France,
Georgia, Lebanon, Syria, and Uruguay. Some
countries, because of their geopolitical situ-
ation, have extensive needs such as Armenia,
Artsakh, Lebanon, and Syria.

Armenia: The Association has a sponsorship
program for 1,600 children and families and
another one for the elderly; supports the

Children’s Camp
in Armenia in the
early 1990s.
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Aynilian Health Care Center in Yerevan; a
Dental Clinic in Vanadzor and Yerevan; a
Summer Camp in Hankavan for over 1,600
children who receive physical and spiritual
nourishment; milk formula distribution to
over 500 infants and families; and Christmas
gifts to over 9,000 children. Also support is
provided to “Shogh” Community-based Edu-
cational Day Centers, nurseries, children’s
hospitals, the families of martyred soldiers
and recently help is offered to Syrian-Armen-
ian refugees who have been relocated in Ar-
menia with the assistance of the AMAA.  The
Armenia Medical Mission Team, headed by Dr.
Albert Phillips, has been rendering invaluable
medical services to the villagers of the Lori
region in the cities of Stepanavan and Vanad-
zor, to which the Sissian region was added, as
well as Yerevan. The team which consists of
physicians, nurses, healthcare professionals
and volunteers anually provides for one week
free medical help to hundreds of people. 

Artsakh receives relief for 200 orphans, needy
children, and milk formula for newborn babies
who cannot be breastfed. The Summer Camp
in Shushi provides nourishment and rest for
many children. The Association sends Christ-
mas gifts to children and runs “Shogh” Com-
munity-based Educational Day Centers in
Askeran and Shushi. Also help is provided to
the families of martyred soldiers.

Lebanon, whose civil war ended some time
ago, continues to be in need of assistance.
The AMAA through the Armenian Evangelical
Social Service Center, Centers for the Armen-
ian Handicapped in Lebanon, and the Home
for the Elderly continues its support un-
abated. The huge numbers of refugees from
Syria have been added to the list of people in
need and of special consideration. 

Syria with its ongoing
catastrophic war is a hu-
manitarian disaster; it is
unable to sustain the
wellbeing of its citizens;
hence, the Armenian
community is dependent
for its very existence on
outside help. Here also
the AMAA is heavily in-
volved in fundraising and
helping to sustain the el-
ementary and secondary

schools and offers financial aid to the five
churches. The AMAA also provides relief pro-
visions to the retired teachers, the Associa-
tion for the Armenian Blind, the old age
home, the medical and dental clinics, subsi-
dizes the salaries of the pastors and the
teachers, and distributes sustenance assis-
tance to the suffering Syrian-Armenians. In
Syria and Lebanon 1,200 children are spon-
sored by the AMAA.

It is noteworthy to acknowledge the pio-
neering and outstanding humanitarian serv-
ice, which the Armenian Evangelical Social
Services Center rendered to the Armenian
refugees, who came to Los Angeles in the
early 1970s. The AMAA encouraged the idea
of establishing such a center in Hollywood,
and contributed not only to some of the ex-
penses of the first year, but also continued to
support it for many years. The Center, which
was established in 1977, offered a full range
of social services such as counseling in the
areas of immigration, employment, and edu-
cation; it taught classes in English as a Sec-
ond Language and Acculturation. The Center
ended its services on March 31, 2012.

Relief
shipment to
Armenia
following the
1988
earthquake.

Volunteers at the AMAA’s Forest Ave.,
Paramus headquarters, preparing
medication shipment to Armenia in
the early 1990s.
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A statement in the brochure of the Centennial Campaign concisely

presents the AMAA‘s endeavors:

For almost one hundred years the Armenian Missionary Associa-

tion of America has served the Lord by putting faith into action for

our brothers and sisters in need. We have built churches, schools, and

camps, provided life-giving medical care, created educational oppor-

tunities, met the needs of those in want and done much more. Upon

this legacy of faith, love, and service, we embrace a future filled with

opportunities to do even more, a second century of serving the Lord

by serving others.15

Indeed the need is great; the challenge to keep the balance be-

tween the four demanding areas of Evangelism, Education, Youth Pro-

grams and Humanitarian relief is daunting and requires experienced,

knowledgeable, and responsible leadership from the AMAA; our faith

in God and the Armenian people is also great. Every mission has a vi-

sion behind it and the AMAA’s vision has been and continues to be to

spread the light of the Gospel and of benevolence and good will to

all. As it was mentioned, compassion knows no boundaries. Jesus

commands us to not only be the light of the world but also to “be mer-

ciful just as your Father is merciful.” Luke 6:36. 

FOOTNOTES 

1. Leon Arpee, A History of Armenia Christianity, AMAA, 1946, p.270-271

2. A. A. Bediklian, The Rise of the Evangelical Movement Among Armenians (Pamphlet)

3. G. H. Copourian, A Brief History of the Armenian Missionary Association of America (AMAA, 1998)

4. Yegeghetzi (Church) New York, Publication of the AEU, Nov. 1918, p.2

5. B. Darakjian, Armenian Evangelical Movement, History, Faith, and Mission, (AMAA, 2010)
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7. Ibid p.4
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9. Ibid. p.5-6

10. Rev. Dr. Movses B. Janbazian, Man of Vision With a Mission (AMAA, 2002), p.200

11. Z. Khanjian, AMAA Annual Report, 2015-2016, p.10
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Armenian nation will 

We founded the Armenian Missionary
Association with a deep conviction that our

survive
and will
continue
to exist
as a

...Therefore it is indispensable that
we contribute to the

of our Armenian 

nation.
revitalization

martyred

heritage 
spiritual life. 
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EXECUTIVE SECRETARIES/DIRECTORS

1918 - 2O18
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REV. MIHRAN T. KALAIDJIAN
1919 - 1921

REV. ANTRANIG A. BEDIKIAN
1921 - 1928, 1929 - 1930, 1943 - 1946

REV. MANASSEH G. PAPAZIAN
1928 - 1929

REV. DR. YERVANT H. HADIDIAN
1930 - 1934

REV. NISHAN BEGIAN
1935 - 1943

REV. PUZANT H. KALFAYAN
1946 - 1959

REV. EDWARD S. TOVMASSIAN
1959 - 1968

STEVEN MARDIGUIAN
1968 (SEPT. - DEC.)

REV. DR. GIRAGOS H. CHOPOURIAN
1969 - 1987

REV. DR. MOVSES B. JANBAZIAN
1987 - 2000

ANDY TORIGIAN
2001, 2003, 2004-2010 (FEB.)

REV. JIRAIR M. SOGOMIAN
2001 - 2003

REV. DR. PETER DOGHRAMJI
2004

LEVON FILIAN
2010 - 2013

REV. MGRDICH MELKONIAN
2014

ZAVEN KHANJIAN
2014 (SEPT.) TO PRESENT
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JOHN G. TELFEYAN
1919 - 1924 (June)

GARABED PUSHMAN
1924 - 1936

REV. ABRAHAM H. HARTUNIAN
1936 - 1938

REV. A. B. SHMAVONIAN
1938 - 1940

REV. KHACHADOUR G. BENNEYAN
1940 - 1941, 1942 (Sept.) - 1944 (July)

DR. KRIKOR GABRIEL
1941 - 1942

DR. NOURI I. ISHKANIAN
1944 (Oct.) - 1946 (Sept.)

REV. SAMUEL M. REJEBIAN
1946 (Oct.)  - 1948 (Sept.)

DR. YERVANT H. HADIDIAN
1948 (Sept.) - 1949 (Sept.)

MARTIN F. HATCH, ESQ.
1949 (Sept.) - 1952 (June), 1955 - 1956

DR. JACOB H. HEKIMIAN
1952 - 1955, 1958 (June) - 1959 (July)

GREGORY MOORADKANIAN, ESQ.
1956 (Sept. 12) - 1958

HAIG SOLAKIAN, Ph.D.
1959 - 1960, 1962 - 1964

REV. DR. DICRAN Y. KASSOUNY
1960 (Nov. 12) - 1962

JOHN H. KEYISHIAN
1964 - 1966
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VAHE S. ROUBIAN, D.D.S.
1966 - 1968

NAZAR Y. DAGHLIAN
1968 - 1971, 1984 - 1987

GEORGE PHILIBOSIAN
1971 - 1974, 1980 - 1982

EDWARD M. KAVJIAN, M.D.
1974 - 1975

JOHN KEUHNELIAN, M.D.
1975 - 1976

ARCHIE CHERKEZIAN
1976 - 1978

SAMUEL HEKEMIAN
1978 - 1980

GEORGE BEZIRGANIAN, M.D.
1982 - 1984, 1987 - 1988

H. PHILIP HOVNANIAN, Ph.D.
1988 - 1990

EDWARD JANJIGIAN
1990 - 1993

ALBERT MOMJIAN, ESQ.
1993 - 1997

ANDREW TORIGIAN
1997 - 2005

H. STEVEN AHARONIAN, M.D.
2005 - 2011

JOSEPH ZERONIAN, Ed.D.
2012 - 2014

NAZARETH E. DARAKJIAN, M.D.
2015 to Present
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ՊԱտՄԱկԱՆ ԱկՆԱրկ

Քսաներորդ դարու առաջին ցեղասպանու-
թիւնը կործանեց Թուրքիոյ տարածքին գտնուող
Հայ Աւետարանական կենսունակ համայնք մը,
որ ունէր 137 եկեղեցիներ, 179 հովիւներ ու քարո-
զիչներ, 13,891 հաղորդական անդամներ եւ շուրջ
51,000 հետեւորդներ, հարիւրէ աւելի նախա-
կրթարաններ, 34 երկրորդական վարժարաններ, 7
գոլէճներ եւ 3 Աստուածաբանական ճեմարաններ։1

Հայ Աւետարանական Եկեղեցին հիմնուեցաւ
1 Յուլիս 1846-ին։ Անոր գոյառումը արդիւնքն էր
բարեպաշտութիւն ու բարեկարգութիւն ջատագո-
վող շարժումի մը, որ սկսաւ Հայաստանեայց
Առաքելական Եկեղեցիի ծոցին մէջ։ կարելի է
յիշել շատ մը պատճառներ անոր ծագումին ու
ժողովրդականութեան մասին, բայց պիտի կեդրո-
նանանք երկու ազդակներու վրայ. առաջինը՝
Հայկական վերածնունդը՝ ԺԹ դարուն, որ
գիտական հայեցակէտ մըն էր, եւ երկրորդ՝
Ֆրանսական յեղափոխական գաղափարները,

ինչպէս՝ ազատութեան, եղբայրութեան եւ հաւա-
սարութեան տեսակէտներու տարածումը Հայ
հանրութեան մէջ։ Իրողութիւն է, որ եկեղեցին կը
ցոլացնէ իր ընկերային միջավայրը։ Հետեւաբար
անակնկալ չէ որ բարեկարգութիւն ջատագովող
ձայներ սկսան լսուիլ, դաստիարակուած ու
լուսաւորուած քահանաներ ունենալու փափաքով,
որոնք Աստուածաշունչը սերտելով ու աղօթելով
առաջնորդեն ժողովուրդը։ Բայց երբ ջանք
չխնայուեցաւ այս ձայները լռեցնելու բռնութեամբ
եւ նզովանքով, եկեղեցական եւ աշխարհական
բարեկարգութիւնը ջատագովողները ստիպուեցան
հիմնել «Հայաստանեայց Աւետարանական
Եկեղեցին», որ բարեպաշտական միաբանութիւն
մըն էր։ Վեր. Անդրանիկ Ա. Պետիկեան այս
մասին կը գրէ. «Օտար միսիոնարներ օգնեցին
լքուած մանուկին որ մեծնայ, բայց անոր ծնունդին
մէջ դեր չունէին»։2 Նոյն նիւթին մասին Դոկտ.
Երուանդ Քասունի կ՚անդրադառնայ ըսելով.
«Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցիին
կազմաւորման ու ապա՝ ընթացքին մէջ ճակա-
տագրական դերակատարութիւն ունի Ամերիկեան
Պորտի Միսիոնարութիւնը։ Բայց այդ
«ճակատագրական»ը անոր դայեակի դերին մէջ
է»։3 Ուրեմն, Հայ Աւետարանականութիւնը
հիմնուած է անձնական հաւատքի եւ ոչ երկնային
կամ երկրային վարձատրութեան վրայ։

Աւետարանական եկեղեցիի աճումին երկ-
րորդ ազդակը Միսիոնարութիւնն էր, որ
Թուրքիա եւ Հայաստան եկած էր տարբեր
երկիրներէ։ Ասոնց մէջ Ամերիկեան Ժողովական
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Վեր. Դոկտ. Ժան Խանճեան*

Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը (ԱՀԱԸ), որ կը տօնէ իր անզուգական
ծառայութեան 100-ամեակը աշխարհատարած հայ գաղութներուն մէջ  , կը ներկայացնէ Հայ
Աւետարանական Ամերիկեան համայնքի հաւաքական բարեսիրական կամքը, վայելելով անոր
վստահութիւնն ու սէրը։ Անոր հիմնադրութիւնը պատահական չէր։ Ան հիմնուեցաւ հակամարտելու
1915-ի Օսմանեան իշխանութեան հայաջնջման ծրագրին։ ԱՀԱԸ-ը կարեկցութեան ձեռքն էր մեր
տարագիր, տանջուած ու անտէր ազգի մազապուրծ  փրկուած բեկորներուն։

Հայաստանեայց
Աւետարանական
Եկեղեցի, Բերա,
Իսթանպուլ,
հիմնուած
Յուլիս 1, 1846-ին։

AMAA Centennial Book Rev 2 9:Layout 1  2/19/18  12:42 PM  Page 36



37

Եկեղեցիներու Պորտը մեծագոյն դերակատարու-
թիւնը ունեցաւ։ Թէեւ միսիոնարները կատարեալ
չէին ու իրենց ազգային մշակոյթով սահմանա-
փակուած, սակայն՝ կարելի չէ ուրանալ անոնց
նպաստը՝ շեշտելով հաւատքի գերադասութիւնը՝
բարեգործութեան վրայ, Աստուածաշունչի գերա-
կայութիւնը՝ եկեղեցական աւանդութեան։
Անոնք կարեւորութիւն տուին տղոց ու աղջկանց
ուսումին։ Այս նպատակով հաստատեցին ոչ
միայն դպրոցներ, այլ նաեւ հիւանդանոցներ,
որբանոցներ, տպարաններ. նպաստեցին
աշխարհաբարի տարածման եւ Աստուածա-
շունչի թարգմանութեան։ Անոնց դպրոցները
եղան ազատ մտքի դարբնոցներ։

Աւետարանչականի 92-րդ տարեժողովի
Հացկերոյթին, որ տեղի ունեցաւ Լոս Անճելոսի
մէջ Հոկտ. 11, 2011-ին, Մեծի տանն կիլիկիոյ
կաթողիկոս Արամ Ա. իր խօսքին մէջ ըսաւ.-
«Պատմական պայմաններու պատճառով, եւ այս
արդարեւ խոստովանանք մըն է, Հայ Ուղղափառ
Եկեղեցին իր շեշտը դրած էր աւելի ազգային
մարզին քան եկեղեցական կեանքին վրայ։ Բաց
մը գոյութիւն ունէր եւ ուրեմն Հայ Աւետարա-
նական Եկեղեցին եկաւ լեցնելու այդ բացը»։  Այս
խոստովանութիւնը գնահատելի է, բայց Հայ
Աւետարանական Յարանուանութիւնը 172
տարիներէ ի վեր կը սպասէ «Նզովք»ի վերացման։

Ցեղասպանութեան սահմռկեցուցիչ ծրագիրը
կը հետապնդէր մէկ նպատակ. ոչնչացնել Հայ
ազգը, անոր դարաւոր մշակոյթն ու Քրիս-

տոնէական արժէքները։ Մահուան վճիռը խլեց
մէկ ու կէս միլիոն հայերու կեանքը, իսկ անոնք որ
մազապուրծ ողջ մնացին, եղան աստանդական,
անտուն, սոված, խոշտանգուած ու անտէր։
Եղեռնը մարտահրաւէր մըն էր մարդկութեան ու
հայութեան։

Ցեղասպանութենէն առաջ՝ Հայ Աւետարա-
նական քանի մը եկեղեցիներ հաստատուած էին
Միացեալ Նահանգներու մէջ։ Անոնք կազմած էին
եկեղեցական միութիւններ արեւելեան եւ արեւ-
մտեան ափերուն վրայ։ Արեւելեան Նահանգ-
ներու Միութեան 1915-ի տարեժողովին, բուռն
փափաք կար կազմելու աւետարանչական
ընկերակցութիւն մը, պատասխանելու ցեղաս-
պանութեան մարտահրաւէրին՝ բարեսիրական
ծառայութեամբ, վերապրող գաղթականներուն
տալու հաց ու հագուստ, դեղ ու դարման,
զանոնք փրկելու մահուան ու յուսահատութեան
ճիրաններէն։

Միութեան Գործադիր Յանձնախումբին
պատասխանատուութիւն տրուեցաւ բարեսի-
րական կազմակերպութեան մը ծրագիրը մշակել։
Ծրագրող Յանձնախումբը կը բաղկանար
հետեւեալ անձերէ. Վեր. Միհրան Թ. Գալայճեան,
Վեր. Հայկ Եարտըմեան, Վեր. Ս. Եագուպեան, եւ
առեւտրականներ Յովհաննէս Թէլֆէյեան եւ
տիգրան տոնջեան։ Միութեան յաջորդ տարեկան
համաժողովին, որ գումարուեցաւ Մէսէչուսէց
Նահանգի Ուստըր քաղաքի Հայ Մարտիրոսաց
Աւետարանական Եկեղեցիին մէջ, 7 Յունիս 1918-
ին. անոնք ներկայացուցին իրենց աշխատանքին
արդիւնքը, որ միաձայնութեամբ ընդունուեցաւ 10
եկեղեցիներու եւ 12 աւետարանական կեդրոն-
ներու ներկայացուցիչներու կողմէ։ 1918-1921
տարիներուն ծրագիր-կանոնագիրը իր վերջ-
նական ձեւը գտնելով ԱՀԱԸ-ը արձանագրուեցաւ
Ամերիկեան կառավարութեան մօտ որպէս
Հանրային Ծառայութեան Ընկերակցութիւն։ Այս
առնչութեամբ Վեր. Գալայճեան կը գրէ. «Մենք
հիմնեցինք Հայ Աւետարանչական Ընկերակցու-

կիլիկիոյ Հայ
Աւետարանական
Եկեղեցիներու
Միութեան վերջին
տարեժողովը
Այնթապի մէջ։

Ճան Թէլֆէյեան,
Ամերիկայի
Հայ Աւետարանչական
Ընկերակցութեան
առաջին
նախագահը։
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թիւնը այն պատճառով որ մենք մեր ամբողջ
հոգիովը կը հաւատայինք թէ մեր մարտի-
րոսացեալ հայ ազգը պիտի ապրէր իբրեւ ազգ, թէ
ան աստուածային վսեմ կոչում մը ունէր իբր
առաջին քրիստոնեայ ազգ ոչ միայն դաւանելու
իր Փրկիչը՝ տէր Յիսուսը՝ կրելով հանուր
աշխարհի առջեւ Քրիստոսի տառապանքի խաչը
եւ փշեղէն թագը, այլ նաեւ ծառայելու իբրեւ
ջահակիր քրիստոնէական բարձր քաղաքա-
կրթութեան՝ Մերձաւոր Արեւելքի ժողովուրդ-
ներուն մէջ։ Ուստի բացորոշ է որ հայ եկեղե-
ցիներու նուիրական պարտականութիւնն էր հայ
ազգը հաւատարիմ պահել քրիստոնէական այս
բարձր կոչումին։ Ուրեմն հարկ եւ անհրաժեշտ էր
ամէն գնով սատարել մեր ազգային հոգեւոր
վերաշինութեան գործին։ Մենք նաեւ համոզուած
էինք թէ հայկական հարազատ ոգիով տոգորուած
Աւետարանական Եկեղեցին իբրեւ հոգեւոր եւ
բարոյական զօրաւոր ազդակ մը, կարեւոր ու
կենսական դեր մը ունի կատարելիք ազգապահ-
պանման եւ ազգային վերաշինութեան մեծ
գործին մէջ»։4

Վերջին տարիներուն, նաեւ, երկու քոյր՝ բայց
անկախ Շրջանային ընկերակցութիւններ հիմ-
նուեցան. Աւստրալիայի (2001) եւ Գանատայի
(1984) Հայ Աւետարանչական Ընկերակցու-
թիւնները։

ԱՀԱԸ-ը Հայ Աւետարանական Միութիւն-
ներուն հետ կը հրատարակէր “Armenian Ameri-
can Outlook” պաշտօնաթերթը, որուն ընդհա-
տումէն ետք սկսած է հրատարակել իր Լրատու
թերթը՝ AMAA News-ը։ 1996-էն ի վեր
Աւետարանչականը կը հրատարակէ նաեւ Զհաց
Մեր Հանաազորդ–ը՝ ամէնօրեայ հոգեւոր
խորհրդածութիւններու գրքոյկը որ կը բաժնուի
աշխարհի տարբեր երկիրներու մէջ։

տԱրՈւԱՅ ԱՆձՆՈւրԱՑ 
ԱռԱջՆՈրԴՈւԹԻւՆ

Բարեսիրական Ընկերակցութեան մը հիմ-
նադրութիւնը առաջին քայլն էր երկար ընթացքի
մը։ կազմակերպութիւնը նոր ըլլալուն պատճա-
ռով՝ կարիք ունէր ծրագիրներու, կառոյցի,
գործունէութեանց, յայտագիրներու, եկամուտի եւ
պատասխանատու առաջնորդի մը։ Երկրին
տնտեսական վիճակը լաւ չէր։ Շուտով պիտի գար
Ամերիկայի տնտեսական մեծ անկումը, որ
ամբողջ երկիրը հիմնովին ցնցեց։ Վեր.
Գալայճեան Թրոյի (Նիւ Եորք) Հայ
Աւետարանական Եկեղեցիի հովիւի պաշտօնէն
հրաժարելով՝ Աւետարանչական Ընկերակցու-
թեան գլուխը անցաւ իբր Աւետարանիչ Հովիւ եւ
Գործադիր Քարտուղար։ Սակայն նիւթական
հասոյթի անբաւարարութեան պատճառով
ստիպուեցաւ հրաժարիլ իր նոր պաշտօնէն։
Բայց գաղթականութեան մատնուած ազգի
տառապեալ բեկորները, չմոռցուեցան։ Անոնց
զաւակներուն բարերարութիւնը եւ ուսումը
շարունակելը թիթեղեայ հիւղակներու մէջ՝ կը
մտատանջէր նորակազմ Ընկերակցութեան
անդամները։

Հակառակ տնտեսական բոլոր դժուարութիւն-
ներուն՝ ԱՀԱԸ-ը զօրաւոր խնամակալ մարմին մը
գոյացուց՝ որ կը բաղկանար պատրաստուած
հովիւներէ, յաջող առեւտրականներէ եւ
լուսամիտ մտաւորականներէ, որոնք լիովին
նուիրուած էին Ընկերակցութեան բարեսիրական

1920-ական թուականներու
Մանկապարտէզ
գաղթականներու քէմբին
մէջ, Պէյրութ։

AMAA Centennial Book Rev 2 9:Layout 1  2/19/18  12:42 PM  Page 38



39

նպատակին։ Խնամակալ Մարմինի առաջին 15
անդամներն էին. Յովհաննէս Թէլֆէյեան՝
Նախագահ, տիգրան տոնջեան՝ Փոխ Նախագահ,
Յովհաննէս Պ. Մուշեղեան՝ Գանձապահ, եւ
խորհրդատուներ՝ Փրոֆ. Յարութիւն տատուրեան,
Մելիտոն Իկնատիոս, Վեր. Գաբրիէլ Պետրոսեան,
Փրոֆ. Վահան Պապասինեան, Վեր. Անդրանիկ
Ա. Պետիկեան, տօքթ. Արամ Հեճինեան, Վեր. Հայկ
Եարտըմեան, Արմենակ Մահճուպեան, տիգրան
Սարգիսեան, Վեր. Յակոբ Մ. տէփոյեան, կարա-
պետ Փուշման եւ Մինաս Գանտազեան։5 Այս
մեծայարգ անհատներուն վրայ աւելցան ուրիշ 15
անձեր ու այս բոլորը ղեկավարեցին կազմա-
կերպութիւնը ամբողջ քառորդ դար մը, իրենց
ետին ձգելով ոսկեղէն բարեսիրութեան հետք մը։

Աւետարանչական Ընկերակցութեան առա-
ջին տարեժողովին միացաւ Քալիֆորնիայի Հայ
Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութիւնը՝
կոկիկ նուիրատուութեամբ մը։  Այս դէպքը ոգեւորեց
խնամակալները, որոնք խանդավառութեամբ
բազմապատկեցին իրենց տարեկան նուիրատու-
ութիւնը 100% մինչեւ 500%։ Այս անձնուէր
անդամները երբ նիւթականի կարիք ըլլար, իրենց
գրպանէն տալով՝ կը գոցէին պիւտճէին բացը։

Բարեսիրական թէ կրթական հաստատու-
թիւններ կարիքը ունին առաջնորդի՝ ղեկա-
վարելու հիմնարկը։ Վեր. Գալայճեան՝ առաջին
ձախող փորձէն ետք՝ կրկին պաշտօնակոչուեցաւ,
ու երեք տարիներ ծառայեց. առաջին երկու
տարին որպէս Ընդհանուր Հովիւ եւ երրորդ
տարին որպէս ԱՀԱԸ-ի Ընդհանուր Քարտուղար։
Վեր. Պետիկեան Գործադիր Քարտուղարի
պաշտօնը վարեց շուրջ 15 տարիներ առանց
հատուցումի։ Ան միշտ պատրաստակամ էր
առաջնորդութեան կարիքը լեցնելու։ Վեր.
Մանասէ Փափազեան Քարտուղարի պաշտօնը
ստանձնեց միայն մէկ տարի (1928-1929) նիւթա-
կանի անբաւարարութեան պատճառով։ Անոր
յաջորդեց Վեր. տօքթ. Երուանդ Հատիտեան՝
կէս ժամանակով (12 Սեպտ. 1930-1935)։ Անոր
յատկանշական իրագործումներէն եղաւ
գոյառումը Աւետարանչականի եւ Արտաքին
Առաքելութեան՝ Ամերիկեան Յանձնաժողովի
Միացեալ Յանձնախումբը, որ Միջին Արեւելքի
դաշտին մէջ գործակցելու պատեհութիւնը
ստեղծեց։ Վեր. Նշան Պէկեան՝ Աւետարան-
չականի ղեկավարութիւնը ստանձնեց մէկ
երրորդ ժամանակի
հասկացողութեամբ
մինչեւ իր մահը՝ 1943։
Վեր. Պետիկեան կրկին
ստանձնեց ղեկը 1946-
ին։ Ան մեծ ներդրում
ունեցաւ Հայ Աւետա-

րանական Եկեղեցիի 100-ամեակի հիմնադրամի
արշաւին յաջողութեան մէջ։ Վեր. Պետիկեան՝
գրչի մարդ, մտաւորական եւ հմայիչ անձնաւորո-
թիւն մը՝ մեծապէս սատարեց Աւետարան-
չականի յառաջխաղացքին։

Վեր. Պետիկեանի յանձնարարութեան վրայ՝
պաշտօնի հրաւիրուեցաւ Վեր. Բիւզանդ
Գալֆայեան, 20 Սեպտ. 1946-ին՝ իբր Գործադիր
Քարտուղար։ Ան լաւ պատրաստուած էր իր
Աստուածաբանական եւ համալսարանական
ուսումով եւ քաջատեղեակ էր Միջին Արեւելքի
Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու եւ հաստա-
տութիւններու իրավիճակին եւ կարիքներուն։

Իր շրջանին՝ Աւետարանչականի գործի
դաշտը ծաւալած էր։ Այդ գործը կ՚ընդգրկէր ոչ
միայն Միջին Արեւելքը, այլ նաեւ Պարսկաստան,
Ֆրանսա, Արժանթին, Պրազիլ եւ Ուրուկուէյ։ Վեր.
Գալֆայեան Աւետարանչականի լայնատարած
դաշտին օրէ օր աճող կարիքներուն քաջատեղ-
եակ ըլլալով, հանդիսացաւ սիրոյ ու յոյսի
կամուրջը բոլոր գաղութներուն համար։ Պատա-
նեկութեանս շրջանին իրեն հետ թղթակցած էի,
բայց օր մը, երբ անձամբ տեսնելու առիթը
ունեցայ, մեծապէս տպաւորուեցայ անոր ազնիւ
ու խոնարհ ժպիտէն։ Անոր գրաւիչ անձնաւորու-
թիւնը՝ շատերուն վստահութիւնը շահեցաւ, որու
պատճառով Ընկերակցութեան եկամուտը
նուիրատուութեամբ կրկնապատկուեցաւ իր
պաշտօնակոչութեան երկրորդ տարուան

Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական
Ընկերակցութեան 40-ամեակի
նախապատրաստական Հացկերոյթ Նիւ
Եորքի մէջ։

Պաշտօնակոչութիւն
Վեր. Դոկտ. կիրակոս

Չօփուրեանի որպէս
Աւետարանչականի
Գործադիր տնօրէն -

1969։
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վերջաւորութեան։ Ան մեծ յաջողութեամբ ձեռ-
նարկեց Հայ Աւետարանական Եկեղեցիի 100-
ամեակի հիմնադրութեան արշաւին՝ հանգա-
նակելով $154,000, որուն $19,000-ը հաւաքուած
էր Միջին Արեւելքի եկեղեցիներէն։ Վեր.
Գալֆայեան՝ քաջատեղեակ Սուրիոյ եւ Լիբա-
նանի կրթական կարիքներուն՝ ջատագովը եղաւ
Պէյրութի մէջ Հայ Աւետարանական Ուսուց-
չանոցի մը հիմնադրութեան, որ կարեւոր դեր
ունեցաւ ուսուցիչներ եւ ընկերային գործիչներ
պատրաստելու ծրագրին։ 1955-ին երբ
Հայկազեան Գոլէճը հիմնուեցաւ, ան ստանձնեց
այդ Ուսուցչանոցին ծրագիրը իր կրթական ու
ընկերաբանութեան ամպիոնին մէջ։ կրթական
հաստատութիւնները զօրացնելու համար՝ Վեր.
Գալֆայեան սկսաւ դպրոցական մանուկներուն
օգնելու բարերարներու դրութիւնը, որ ցարդ կը
շարունակուի։ Աւետարանչական Ընկերակցու-
թեան քառասունամեակին առիթով, ան նախա-
ձեռնեց Մէկ Միլիոն տոլարի Արշաւը, ու հազիւ
սկսած այս ծրագրի աշխատանքերը՝ մահը զինք
խլեց 26 Մայիս 1959-ին, ցնցելով զինք սիրող
բարեկամներն ու սգացող Հայ Աւետարանական
Համայնքը, որ կորսնցուց իր նուիրեալ, ազնիւ ու
տաղանդաւոր առաջնորդը։ Ան իր մահուամբ՝
ինչպէս իր կեանքով, ներշնչեց համայնքը աւելի
առատաձեռն ըլլալ։ Վեր. Գալֆայեանի 13 տարի-
ներու ծառայութիւնը եղաւ շօշափելի ներկա-
յութիւնը եւ բարի խորհրդանիշը ԱՀԱԸ-ի։
Օրհնեալ ըլլայ եւ է՛ իր յիշատակը։

Վեր. Եդուարդ Թովմասեան անոր յաջորդեց
1959-ին, եւ հաւատարմաբար ծառայեց Աւետա-
րանչական Ընկերակցութեան շուրջ ինը
տարիներ։ Սրտի տագնապի պատճառով ան

հանգստեան կոչուեցաւ։ Անոր հեզահամբոյր ու
մեղմ հովուական մօտեցումը գնահատուած էր
բոլորին կողմէ, սատարելով Աւետարանչականի
աճման։ Անոր կարեւոր նուաճումներէն մէկը
Պոլսոյ Պատանեկան տան հոգատարութիւնն էր,
ուր Թրքացումէ փրկելու համար մանուկներ եւ
պատանիներ Պոլիս կը բերուէին Թուրքիոյ
ներքին գաւառներէն՝ որոնց թիւը տարիներու
ընթացքին հասաւ շուրջ 1500-ի։ Հրանդ տինգ եւ
տիկինը՝ ռաքէլ այս խումբէն էին։ Վեր. Թովմաս-
եանի հրաժարումէն ետք, Ստեփան Մարտիկեան
ստանձնեց Վարիչի պաշտօնը 11 Սեպտ. – 11
Դեկտ. 1968։

1 Յունուար 1969-ին Գործադիր Քարտուղարի
պաշտօնը փոխանցուեցաւ Վեր. Դոկտ. կիրակոս
Յարութիւն Չօփուրեանի։ Ան այս հանգամանքով
ծառայեց մինչեւ 1975՝ երբ իր պաշտօնի տիտղոսը
փոխուեցաւ «Գործադիր տնօրէնի»՝ վարչական,
նիւթական եւ ծրագիրներու ծաւալման ու
պատասխանատուութեան ծանրացումին պատ-
ճառով։ Ան ծառայութեան բեղուն շրջան մը
ունեցաւ, որ տեւեց տասնըինը տարիներ։ Ան
պաշտօնապէս հանգստեան կոչուեցաւ 1 Օգոստ.
1987-ին։ Անոր ժրաջան աշխատանքը՝ Աւետա-
րանչականի հիմնադրամը բարձրացուց
25,578,088 տոլարի։ Այս զարգացումը առիթ
եղաւ որ Աւետարանչականը իր ծառայութեան
ծիրը ընդարձակէ՝ «նիւթական օժանդակու-
թիւնը եկեղեցիներուն, հրատարկչութեան, կրթա-
կան օճախներու, բարեսիրական հաստատու-
թիւններու, անկարներու յատուկ միութիւններու
եւ այլ մարդասիրական նպատակներու ծառայող
մարմիններու»։6  Հետեւաբար պիւտճէի աճումով
հնարաւոր դարձաւ նոր եւ մեծ ծրագիրներ
իրագործել՝ ինչպէս կազմակերպումը Սիտնիի
Հայ Աւետարանական Եկեղեցիին, Հայկազեան
Համալսարանի համար ապահովել IPC շէնքը
տիար Ստեփան Մուկարի նուիրատուութեամբ,
Եփրեմ եւ Մարթա Փիլիպոսեան (Հայ Աւետա-
րանական Գոլէճ) վարժարանին համար
կառուցել եօթը յարկանի շէնք մը՝ Հռութ
Փիլիպոսեանի նուիրատուութեամբ, նորոգու-
թիւններ եւ յաւելումներ ընել Լիբանանի Հայ
Աւետարանական վարժարաններուն եւ 100,000
տոլար հանգանակել Մերձաւոր Արեւելքի
հովիւներու հանգստեան թոշակի հիմնադրու-
թեան համար։ Աւետարանչականի հետզհետէ
ծաւալող գործը կարիք ունէր կազմակերպելու
նոր վարչական կառոյց մը։ Հետեւաբար նոր
գրասենեակներ շինուեցան Փըրէմըսի (Նիւ
Ճըրզի) Հայ Աւետ. Երիցական Եկեղեցիի կալուա-
ծին վրայ։ Վեր. Չօփուրեան ունեցաւ շատ մը
իրագործումներ։ Ան իր ետին թողուց լաւ կազմա-
կերպուած, աշխոյժ ու ծաւալուն Ընկերակցութիւն մը։

Վեր. կիրակոս Չօփուրեան Աւետարան-
չականի նախկին կեդրոնատեղիին մէջ՝
աշխատանքի պահուն։
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Վեր. Դոկտ. Մովսէս Պօղոս Ճանպազեան
պաշտօնակոչուեցաւ որպէս  Աւետարանչական
Դաշտի Վարիչ տնօրէն 9 Սեպտ. 1980-ին։ Վեր.
Չօփուրեանի հետ եօթը տարիներ գործակցելէ
ետք՝ 1 Օգոստ. 1987-ին նշանակուեցաւ Գործադիր
տնօրէն։ Ան իր եռանդուն ու անխոնջ աշխա-

տանքով՝ յաջողեցաւ աւելցնել նուիրատուութիւն-
ներու քանակը եւ մշակեց լայնածաւալ ծրագիր-
ներ՝ դիմագրաւելու նոր մարտահրաւէրները,
որոնք կու գային Միջին Արեւելքի քաղաքական
փոթորիկներէն՝ ինչպէս Լիբանանի, Հայաստանի
եւ Արցախի մեծ պատուհասները։

Լիբանանի 16-ամեայ քաղաքացիական
պատերազմը՝ մեծ վնասներ հասցուց բոլոր
եկեղեցիներուն, դպրոցներուն եւ այլ հաստատու-
թիւններուն, եւ ստեղծեց արտագաղթի հոսանք
մը, որ պարպեց Լիբանանի մէջ ծաղկող Հայկա-
կան գաղութը, յետին թողելով աղքատութիւն,
տառապանք, ֆիզիքական եւ հոգեբանական
հիւանդութիւններ, անգործութիւն եւ դպրոցական
կեանքի ընդմիջում։ Վեր. Ճանպազեան քանիցս
այցելեց Լիբանան այդ ցաւալի օրերուն ու տուաւ
կարելի օգնութիւնը, յուսադրեց առաջնորդները
ու ժողովուրդը մաղթելով աւելի լաւ օրեր։

Սովետական Միութեան անկումէն ետք
Հայաստան ստացաւ իր անկախութիւնը։ Մինչ
այդ՝ Արցախը քուէարկեց անջատուիլ Ատրպէյ-
ճանէն ու ըլլալ անկախ հանրապետութիւն մը։
Այս պատճառով սկսաւ Արցախեան ազատա-
գրման պատերազմը, որու վրայ աւելցաւ

1988-ի երկրաշարժը,
որ աւերեց քաղաքներ,
աւաններ եւ գիւղեր
Հայաստանի մէջ, ստեղ-
ծելով շատ դժուար
վիճակ մը չքաւորու-
թեան, յիշելու համար
օրինակ մը՝ խաւա-
քարտ փշրել ու ալիւրի
հետ խառնել հաց պատ-
րաստելու համար։

Այս փորձանքները
հսկայական մարտա-

հրաւէր էին ամբողջ հայութեան, մէջն ըլլալով
Աւետարանչականը, որ իր բոլոր հնարա-
ւորութիւնները գործածեց օգնութեան հասնելու
մեր ազգի տառապեալներուն։ Վեր. Ճանպազեան
իմաստութեամբ գործածեց Ընկերակցութեան
միջոցները՝ օգնելու Հայաստանի ու Արցախի
վիրաւորին, անօթիին, անտունիին ու լքեալ
խաւին, որոնք յուսահատութեան գիրկը ինկած
էին։ Վեր. Ճանպազեան հաստատեց Աւետարան-
չականի կեդրոնները Երեւանի եւ Արցախի մէջ,
որոնք օգնութեան կեդրոններ դարձան՝ բաժնելով
ուտելիք, հագուստեղէն, դեղօրայք, բժշկական
օգնութիւն, նիւթական եւ դպրոցական նպաստ՝
բոլորին անխտիր կերպով։ Ու այս ծառայութիւն-
ները տակաւին կը շարունակուին մինչեւ
այսօր աւելի հերթական ու կազմակերպուած
կերպով։ Ապագայի տեսիլքով տոգորուած՝ Վեր.
Ճանպազեան հիմնեց Հայաստանի Աւետարանա-
կան Աստուածաբանական Ակադեմիան՝ Երեւանի

Աւետարանչականի
նոր
կեդրոնատեղիի
բացման
հանդիսութիւն –
Ճորճ Փիլիպոսեան,
Վեր. Մովսէս
Ճանպազեան եւ
Էնտի
Թորիկեան։

Վեր. Մովսէս Ճանպազեան
կ՚առաջնորդէ ՆՍՕտտ
Արամ Ա. կաթողիկոսը դէպի
Աւետարանչականի
կեդրոնատեղին՝ իր տուած
պաշտօնական այցելութեան
ընթացքին՝ Հոկտ. 6, 1997։
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մէջ, ուրկէ շատ մը հովիւներ, քարոզիչներ եւ
Քրիստոնեայ դաստիարակներ շրջանաւարտ
եղան ու կը ծառայեն տեղական եկեղեցիներուն
մէջ։ Վեր. Ճանպազեանի ծանր պատասխա-
նատուութիւններէն մէկը եղաւ Վարչական
կեդրոնատեղիին փոխադրութիւնը 140 Forest Av-
enue-էն դէպի նորակառոյց կեդրոնը՝ 31 West
Century Road, Paramus, New Jersey-ի մէջ։

Լիբանանի 16-ամեայ պատերազմին պատ-
ճառով, Հայ Աւետարանական եկեղեցիներն ու
դպրոցները եւ այլ բարեսիրական հաստատու-
թիւնները քանդումներ կրեցին ու նորոգութեան
եւ վերակառուցման պէտքը ունէին։ Վեր.
Ճանպազեան օգնեց որ անոնք վերանորոգուին եւ
եկեղեցիներն ու դպրոցները վերաբացուեցան։
Բայց պատերազմի ցաւալի հետքը տակաւին կը
մնայ մարդոց սրտին ու մտքին մէջ։

Վեր. Ճանպազեանի անակնկալ մահը 25
Սեպտ. 2000-ին, Աւետարանական, ինչպէս նաեւ
բոլոր Հայ համայնքները խոր ցաւի մատնեց։
«տեսիլքի եւ Առաքելութեան Մարդը» չկարողացաւ
իր ունեցած 23 երկիր-
ներու տեսիլքը իրա-
կանացնել իր կան-
խահաս շիջումին
պատճառով։ Մեծի
տանն կիլիկիոյ կաթո-
ղիկոս Արամ Ա. իր 16
Հոկտեմբեր 2000 թուա-
կիր կոնդակին մէջ կը
նկարագրէ Վեր. Ճան-
պազեանը հետեւեալ
խօսքերով. «Արդարեւ,
Վերապատուելի Մովսէս Ճանպազեան իր
ուսանողական տարիներէն սկսեալ մինչեւ
հոգեւոր հովուութիւն, եւ իր ստանձնած զանա-
զան պատասխանատուութիւններուն մէջ եղաւ ու
մնաց ճշմարիտ Քրիստոնեայ ու ճշմարիտ Հայ
մարդը։ Քրիստոնէութիւնը իրեն համար սոսկ ծէս
ու աստուածաբանութիւն, դաւանանք ու պաշ-
տամունք չէր, այլ ամէնօրեայ տագնապ ու
գիտակից յանձնարարութիւն։ Ահա թէ ինչու
Քրիստոնէութիւնը ու հայութիւնը գեղեցկօրէն
ընդելուզուած մնացին Մովսէսի կեանքին ու
ծառայութեան մէջ։ Աստուածաբանական
սկզբունքները ու ճշմարտութիւնները ան փորձեց
ազգային ծառայութեան ճամբով բաշխել բոլորին,
Լիբանանի թէ Պրազիլի, Ամերիկայի թէ
Հայաստանի մէջ»։7

Վեր. Ժիրայր Սողոմեան ստանձնեց Գոր-
ծադիր տնօրէնի պաշտօնը 1 Ապրիլ 2001-էն
մինչեւ 9 Օգոստ. 2003։ Անոր ծառայութիւնը
օգտակար եղաւ կազմակերպելու Հայաստանի
դաշտի աշխատանքները, եւ վերամշակելով

Աւետարանչական Ընկերակցութեան առաքե-
լութեան խօսքը, դրութիւնը եւ գործելակերպը։
Վեր. Սողոմեան իր այցելող Հովիւի յատկութիւնը
գործածեց անձնական կապեր հաստատելով
նուիրատուներուն հետ։ Անոր հրաժարականէն
ետք Վեր. Դոկտ. Փիթըր տողրամճի առժամեայ
կերպով ստանձնեց Գործադիր տնօրէնի պաշ-
տօնը Յունուարէն մինչեւ Օգոստոս 2004։

տիար Էնտի Թորիկեան՝ Երկրորդ Աշխարհա-
մարտի բանակին մէջ օդաչու ծառայած եւ յաջող
առեւտրական մարդ՝ ընտրուեցաւ Գործադիր
տնօրէնի պաշտօնին։ Բայց նախքան այդ՝ ան
տարիներու փորձառութիւն կուտակած էր
Աւետարանչականի տարբեր մարզերէն ներս։ Ան
46 տարիներ ծառայած է Դրամարկութեան
Յանձնախումբին մէջ, 16 տարիներ Անձնակազմի
Յանձնախումբին մէջ, երկու տարիներ որպէս
Աւետարանչականի Գանձապահ եւ ինը
տարիներ Վարչական Խորհուրդի Նախագահ
(1997-2005)։ Ան նաեւ զուգահեռ վարած է
Նախագահի եւ Առժամեայ Գործադիր տնօրէնի

զոյգ պաշտօնները կամաւորապէս (25 Սեպտ.
2000 – Ապրիլ 1, 2001, ապա նաեւ Օգոստ. 2003 –
Դեկտ. 2004) առանց հատուցումի։ 2005-էն մինչեւ
Փետրուար 2010 ան ստանձնած է Գործադիր
տնօրէնի պաշտօնը որպէս վճարովի պաշտօնեայ։
տիար Թորիկեան 33 անգամներ այցելած է
Հայաստան, շատ անգամներ Վեր. Ճանպազեանի
հետ։ Ան մասնակցած է Վանաձորի Եկեղեցիին
հիմնադրութեան արարողութեան, հողամասեր
ապահոված Հայաստանի կառավարութենէն՝
եկեղեցիներ ու բարեսիրական կեդրոններ կառու-
ցանելու համար։ Հայաստանի մէջ որպէս
Աւետարանչականի կեդրոնատեղի՝ իր
ջանքերով գնուած է Բաղրամեան 18 համալիրը,
որ նախապէս Ամերիկեան Դեսպանատունը
եղած էր։ Այս նպատակին համար ան կատարած
է դրամարշաւ եւ գոյացուցած 11.5 միլիոն տոլար,
որմէ մաս մը գործածուած է Աւետիսեան
Վարժարանի երկու հեքդարնոց տարածքի գնման։
տիար Թորիկեան, մեղմ ու ազնիւ մօտեցումով եւ
փորձառութենէն քաղած իմաստութիւնով,

Էնտի Թորիկեան
կը նախագահէ

Աւետարանչականի
85րդ տարեժողովին։
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Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը յառաջ
տարաւ նոր նուաճումներով։

տիար Լեւոն Ֆիլեան 2010-ի սկիզբները
ընտրուեցաւ Գործադիր տնօրէնի պաշտօնին,
նախ Փըրէմըսի կեդրոնատեղիին մէջ ու ետքը
Լոս Անճելոսի մէջ որպէս Արեւմտեան Ափի
Գործադիր տնօրէն։ Ան կարեւոր ներդրում
ունեցաւ Աւետիսեան Վարժարանի կառուցման
եւ նուիրահաւաքի դժուար գործին մէջ։ Այս շէնքն
ու վարժարանը եղած են օրինակելի իրենց
ճարտարապետական ոճով եւ ուսումնական
մակարդակով։ Վեր. Մկրտիչ Մելքոնեան ժամա-
նակաւոր կերպով վարեց Գործադիր տնօրէնի
պաշտօնը Հոկտ. 2013-էն մինչեւ Հոկտ. 2014։

տիար Զաւէն Խանճեան՝ հանրածանօթ դէմք
մը Լոս Անճելոսի հայկական մեծ գաղութին մէջ,
ուր գործունեայ անձնաւորութիւն մը եղած է
Աւետարանական ու ազգային կառոյցներուն,
մանաւանդ Սուրիահայութեան Օգնութեան
աշխատանքներուն մէջ, նշանակուեցաւ Գործա-
դիր տնօրէնի պաշտօնին Սեպտ. 2014-ին։ Ան մեծ
խանդավառութեամբ սկսաւ ղեկավարել աշխար-
հածաւալ Ընկերակցութիւնը։ Ան իր ծանրակշիռ
պատասխանատուութեան վրայ աւելցուց ԱՀԱԸ-
ի Հարիւրամեակի 20 միլիոն տոլար հանգա-
նակելու մարտահրաւէրը։ Հաւաքուած գումար-
ները պիտի յատկացուին զանազան ծրագիր-
ներու, որոնց կարգին կյումրի (Հայաստան)
քաղաքի Աւետարանական Եկեղեցիի ու
Համայնքային կեդրոնի շինարարութիւնը։
Համացանցի օգտագործումի իր հետեւողական
ջանքերուն շնորհիւ Աւետարանչականի գործու-
նէութիւններու եւ ծրագիրներու տեղեկութիւն-
ները կը հասնին աւելի լայն շրջանակներ՝
աշխարհի տարբեր կողմերը։

Աւետարանչական Ընկերակցութեան համա-
ռօտ այս յուշագիրը վերջացնելէ առաջ՝ հարկ է
անդրադառնալ բոլոր այն անհատներուն, որոնք
Աւետարանչականի Վարչութեան եւ յանձնա-
խումբերու 100 տարուան ընթացքին մատուցին
անշահախնդիր ծառայութիւններ։ Անոնք եղան
մղիչ ուժը, բարձրացնելու անոր վարկը։ Այս
անձնուէր անդամները սրտաբուխ կերպով
տրամադրեցին իրենց ժամանակը եւ նիւթական
միջոցները։ Անոնք գիշերներ անցուցին մտահո-
գութեամբ։ Երկար ճամբորդութիւններ կատա-
րեցին իրենց սիրալիր ծառայութիւնը տալու։
Աւետարանչականի Վարչական Խորհուրդի
նախագահներ մեծ դեր ունեցան իրենց ուշադրու-
թիւնը պահելով Ընկերակցութեան առաքելու-
թեան ու գործի ներդաշնակութեան վրայ։ Այս
հակիրճ պատմութեամբ կարելի չէ անդրա-
դառնալ անոնցմէ ամէն մէկուն մասին։ Այս
գրքոյկին մէջ անոնց նկարները ու անունները
պիտի ներկայացուին։ Ներկայիս տօքթ. Նազարէթ
տարագճեան իր խոհեմութեամբ ու նուիրումով
կ՚առաջնորդէ ընկերակցութիւնը, որու հարիւր-
ամեակի հանգանակութեան արշաւին կը
սատարէ իշխանական նուիրատուութեամբ։
Գործադիր տնօրէնը տեսանելի դէմքն է
Ընկերակցութեան, բայց անոր ետին կանգնած են
անանուն բարերարներու հոյլ մը ու համեստ
նուիրատուներու բազմութիւն մը, որոնք մեծ
զոհողութեամբ իրենց ունեցած լումաները նուի-
րած են ու կը շարունակեն նուիրել։ Այս բարեսէր
մարդոց կը պարտինք երախտագիտութեան ու
գնահատանքի խօսք միայն։ Վարձքերնիդ կատար։

Վեր. Եդուարդ
Թովմասեան (նստած
աջէն առաջինը),
Աւետարանչականի
San Joaquin Valley

(Քալիֆորնիա) շրջանի
մասնաճիւղի
անդամներուն հետ
(1964)։
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տԱրԻՆԵրՈւ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈւԹԻւՆ

Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան
աջակցութեան ձեռքը կը հասնի 24 երկիրներ՝
անոնց մատուցանելով ծառայութիւն հետեւեալ
չորս մարզերէն ներս. Աւետարանչութիւն, կրթու-
թիւն, Երիտասարդաց Ծրագիրներ եւ Մարդասի-
րական Օգնութիւն։

ԱւԵտԱրԱՆՉՈւԹԻւՆ

Աւետարանչութիւնը՝ Հայ Աւետարանական
Եկեղեցիի ինքնութեան կարեւոր մասն է՝ բայց
ունի տարբեր իմաստներ։ Ոմանց համար աւետա-
րանչութիւնը կը նշանակէ արթնութեան ժողով-
ներու յաճախելով անձը առաջնորդել դժոխքէն
խուսափելու եւ դրախտը ապահովելու, իսկ
ուրիշներու համար աւետարանչութիւն կը նշա-
նակէ Աստուծոյ Թագաւորութեան բարի լուրի
յայտարարութիւնը՝ խօսքով ու գործով՝ եւ խօսիլ
խաղաղութեան, արդարութեան, հաշտութեան եւ
բնապահպանութեան նիւթերու մասին։ Առաջին
ըմբռնումը անձնակեդրոն է, իսկ երկրորդը
այլակեդրոն։ Շատ կարեւոր է նկատի առնել թէ
աւետարանչութիւնը սեփականութիւնը չէ որեւէ
եկեղեցական հատուածի մը եւ կամ ԱՀԱԸ-ի,
քանի որ այս Աստուծոյ առաքելութիւնն է, որով
Աստուած էր, որ Քրիստոսով աշխարհը Իրեն հետ
հաշտեցուց ու մեզի վստահեցաւ հաշտութեան
պատգամը։

Աւետարանչական Ընկերակցութեան  աշխա-
տանքը կ՚ընդգրկէ Աւետա-
րանը սփռել հոգեւոր
գրականութեամբ, եկեղե-
ցիներ հիմնելով եւ հաս-
տատուած եկեղեցինե-
րուն նեցուկ կանգնելով,
որպէսզի անոնք կարե-
նան շարունակել իրենց
աստուածատուր առաքե-
լութիւնը։ Հայ Աւետա-
րանական եկեղեցիները
ունին հինգ Միութիւններ
(Եւրասիա, Հայաստան,
Հիւսիսային Ամերիկա,

Մերձաւոր Արեւելք եւ Ֆրանսա) եւ Եւրոպայի Հայ
Աւետարանական Ընկերակցութիւն մը, որու
նախաձեռնողը եղած է Վեր. Մովսէս Ճանպազ-
եան։ Այս բոլորը միատեղ կը կազմեն Հայ
Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդը։

Ներկայիս գոյութիւն ունին 145 Հայ
Աւետարանական եկեղեցիներ եւ եկեղեցական
ընկերակցութիւններ, որոնք տարածուած են 23
երկիրներու մէջ, եւ անոնցմէ շատեր Աւետարան-
չականէն նպաստ կը ստանան։ Հետեւեալ տողե-
րով անոնք կը ներկայացուին ամփոփ կերպով։

Ապխազիայի մէջ կայ մէկ Եկեղեցի՝ հիմնուած
1960-ին։

Արժանթին ունի մէկ եկեղեցի Պուէնոս Այրէսի մէջ
որ հիմնուած է 1925-ին։

Հայաստան կը նկատուի ԱՀԱԸ-ի մեծագոյն
դաշտը, ուր կան 23 եկեղեցիներ, 6 Քրիստո-
նէական Դաստիարակութեան կեդրոններ եւ 6
երեխաներու ցերեկային «Շող» կոչուող
կեդրոններ։ Թէեւ Հայաստանի ներկայ Հայ
Աւետարանական եկեղեցիները նոր են, սակայն
Հայ Աւետարանական Շարժումը գոյութիւն ունէր
19-րդ դարու սկիզբներէն սկսեալ։ Արցախի Շուշի
եւ Շամախ քաղաքներուն մէջ սկսաւ աւետարան-
չական աշխատանք՝ որմէ ետք ան տարածուեցաւ
Արեւելեան Հայաստան եւ Վրաստան։ Նոյնիսկ
Սովետական շրջանին Աւետարանական եկեղե-
ցիներ գոյութիւն ունէին Մկրտչական Եկեղեցիի
անուան տակ։ Ներկայ Հայաստանեայց Աւետա-
րանական եկեղեցիներու հովիւները երիտա-
սարդ հոգեւորականներ են, որոնք շրջանաւարտ
եղան Հայաստանի Աւետարանական Աստուա-
ծաբանական Ակադեմիայէն։ Քանի Սփիւռքի Հայ
Աւետարանական Շարժումը տեղատուութեան
ընթացքի մէջ է, ինչպէս արեւմտեան Քրիստոնեայ
աշխարհին պարագային՝ մեր ալ եկեղեցիները
պահելու ջանքերը տեղի տուած են անոնց
աճումին։ Հետեւաբար Աւետարանչականի ղեկա-

Դիլիճանի
նորակառոյց Հայ

Աւետարանական
Եկեղեցին։
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վարութիւնը Հայաստանը կը նկատէ Աւետարա-
նականութեան ապագայի փայլուն յոյսը, որու
համար նիւթական միջոցներ չի խնայեր։ 

Հետեւեալ տողերու մէջ պիտի թուենք
Հայաստանի Հայ Աւետարանական եկեղեցիները
իրենց պատկան քաղաքներու անուններով եւ
հիմնադրութեան թուականներով։ Աբովեան
(2001), Այնթապ (2005), Ալավերտի (1999),
Արտաշատ (2000), Բերդ (2000), Դիլիճան (2000),
կորիս (2001), կյումրի (2000), Իջեւան (1996),
Ղաբան (2001), Նոյեմբերեան (2001), Շիրակա-
մուտ (1999), Սիսեան (2001), Սպիտակ (1998),
Ստեփանաւան (1994), Թումանեան (2002),
Վանաձոր (1994), Վարդենիս (2006)։ Երեւան
քաղաքը ունի չորս եկեղեցիներ որոնց մեծագոյնը
հաստատուած է 18 Բաղրամեան պողոտայի վրայ
(1994), իսկ միւս եկեղեցիները կը գտնուին
Մալաթիա-Սեբաստիա (2002), Յոյսի տուն (2003),
եւ 2 Մամիկոնեանց (1995)։ Ասոնցմէ զատ կան
նաեւ վեց Քրիստոնէական Դաստիարակութեան
կեդրոններ՝ Ագարակ (1995), Ազատամուտ (1999),
կողբ (2002), կուրդան (1994), Ուրուտ (1997) եւ
Վարդաբլուր (1996)։ Այս եկեղեցիները թէեւ
համեստ թիւով յաճախողներ ունին, բայց բարե-
խնամ ծառայութեամբ օգտաշատ են իրենց
մատուցած հանրային ծառայութիւններով։ Հարկ
է յիշել, որ ԱՀԱԸ-ը նախապատուութիւն կու տայ
աւետարանչութեան եւ հոգեւոր արժէքներու
տարածումին՝ քան թէ լոկ բարեգործութեան,
քանի որ Աւետարանչականը համոզուած է, որ
Հայ ինքնութիւնը շաղախուած է Քրիստոսի
Աւետա-րանին լոյսով։

Աւստրալիա դարձած է գաղթականութեան
կեդրոն՝ Հայաստանէն, Եգիպտոսէն, Պարսկաս-
տանէն, Լիբանանէն եւ Սուրիայէն։ Սիտնի
քաղաքը ունի աշխոյժ համայնք մը հիմնուած
1960-ին։ 1990-ական թուականներուն նոր
եկեղեցաշէնք մը կառուցուեցաւ հին եկեղեցիի
տարածքին վրայ։

Պելճիգա ընդունած ըլլալով մեծ թիւով հայեր
Միջին Արեւելքէն եւ յատկապէս Թուրքիայէն եւ
Հայաստանէն, Հայ Աւետարանական համայնքը
հիմնած է հինգ եկեղեցիներ։ Անդամներուն մէկ
մասը թրքախօս է եւ միւսը հայախօս։ Այս
եկեղեցիները կը գտնուին հետեւեալ քաղաքնե-
րուն մէջ։ Պրուքսէլ (1991), Անթուըրբ (2002),
Լայքէն (2000), Հասըլթ (2001), եւ Ասորի եկեղե-
ցական ընկերակցութիւն մը Միշէլընի մէջ (2006)։

Պրազիլ ունի շատ հին մէկ եկեղեցի որ կը գտնուի
Սան Փաուլո քաղաքին մէջ՝ հիմնուած 1927-ին։

Պուլկարիա ունի չորս եկեղեցիներ եւ երկու
Աւետարանական Ընկերակցութիւններ. Փլովտիվ
(1922), Սօֆիա (1933) Վարնա եւ ռուսէ։ Իսկ
Եկեղեցական Ընկերակցութիւնները կը գտնուին
Սօֆիայի եւ Շումէնի մէջ։

Գանատա դռները լայն բացաւ վերջերս Սուրիա-
հայ գաղթականներու, եւ այս պատճառով Հայ
Աւետարանական եկեղեցիներ յաճախողներու
թիւը կրկնապատկուեցաւ։ Այս եկեղեցիները մեծ
ծառայութիւն մատուցին Սուրիոյ արհաւիրքէն
հեռացողներուն։ Գանատա ունի չորս եկեղե-
ցիներ։ Քէյմպրիճ (1979), Թորոնթօ (1960), իսկ
Մոնթրէալի մէջ երկու եկեղեցիներ հիմնուած
1960-ին։

կիպրոսի մէջ կայ Հայ Աւետարանական Եկեղե-
ցական Ընկերակցութիւն մը որ կը գտնուի
Նիկոսիայի մէջ։

Եգիպտոս որ ժամանակին կոկիկ Հայկական
գաղութ մըն էր, ունէր երկու ծաղկուն եկեղեցիներ
Գահիրէի եւ Աղեքսանդրիայի մէջ։ Բայց արտա-
գաղթի պատճառով ներկայիս միայն մէկ եկեղեցի
գոյութիւն ունի Աղեքսանդրիայի մէջ՝ որ
հիմնուած է 1920-ին։

Ֆրանսա ունի հարուստ եկեղեցական ցանց մը,
որ կը բաղկանայ 13 եկեղեցիներէ, եւ որոնք
կազմած են իրենց Եկեղեցական Միութիւնը։
Մարսէյլի շրջանը ունի չորս եկեղեցիներ.- Սէն
Անթուան (1927), Պոմոն (1920) Սէն Լուփ (1926) եւ
Լա Սիոթա (1928)։ Իսկ միւս եկեղեցիները կը
գտնուին հետեւեալ քաղաքներուն մէջ.- Ալֆորվիլ
(1930), Արնուվիլ Լա կոնէս (2000), Պուրկ լէ
Վալանս (1925), տէսինէ (1929) Իսի Լէ Մուլինօ
(1928), Լիոն (1924), Մոնթէլիմար (1920), Փարիզ
(1928) եւ Փոնթ տոպէնա (1932)։ Ֆրանսայի
եկեղեցիները ունին երկու ամառնային կեդրոն-
ներ եւ հանգստեան կոչուած տարեցներու տուն
մը։ Ֆրանսայի Միութիւնը կը հրատարակէ նաեւ
իրենց պաշտօնաթերթը՝ եռամսեայ մը, որ կը
կոչուի Բանբեր։

Վրաստան միշտ ունեցած է հայաբնակ շրջան-
ներ, ուր աւետարանական աշխատանք տար-
ուած է 19-րդ դարէն սկսեալ։ Վրաստանի հնագոյն
եկեղեցին հիմնուած է Թիֆլիսի մէջ 1880-ին։
Ախալքալաք քաղաքը ունի երեք եկեղեցիներ
որոնք հիմնադրուած են 1994, 1999 եւ 2004
թուականներուն։ կայ նաեւ եկեղեցի մը
Ախալցխայի մէջ՝ հիմնուած 1993-ին։
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Գերմանիա ունի երեք նոր եւ փոքր եկեղեցիներ՝
Էբինէկէն (2008), Քոհլ (2010), եւ Սթութկարտ
(2011) քաղաքներուն մէջ։

Յունաստան, որ ժամանակին հայկական կա-
րեւոր գաղութ մըն էր եւ ունէր երկու եկեղեցիներ,
ներկայիս ունի մէկ եկեղեցի Գոգգինիայի մէջ՝
հիմնուած 1932-ին։ Ծրագիր կայ շուտով հիմնելու
երկրորդ նոր եկեղեցի մը Թեսաղոնիկէի մէջ։

Հոլլանտայի մէջ թէեւ պաշտօնական եկեղեցի
գոյութիւն չունի, սակայն Եւրոպայի Հայ Աւետա-
րանական Ընկերակցութեան միջոցով Աւետա-
րանչական գործ կը կատարուի Հայ գաղութին
մէջ, ինչպէս նաեւ հոգեւոր գրականութիւն կը
հայթայթուի։

Պարսկաստան որ եղած է հին հայկական գաղ-
թավայր մը Շահ Ապպասի ժամանակէն, ունի
չորս եկեղեցիներ Թէհրանի մէջ, որոնցմէ
հնագոյնը հիմնուած է 1876-ին եւ նորագոյնը
Էմմանուէլ Եկեղեցին է, որ վերջերս Մերձաւոր
Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու
Միութեան միացաւ։

Իրաք ունի մէկ եկեղեցի Պաղտատի մէջ, որ
պատերազմական դժուար տագնապներ կ՚անցընէ։

Արցախ (նախկին Ղարաբաղ) ունի մէկ եկեղեցի
Ստեփանակերտի մէջ՝ հիմնուած 2003-ին։ Հոն
կան նաեւ երեք Քրիստոնէական Դաստիարակու-
թեան կեդրոններ՝ Շուշիի, Ստեփանակերտի եւ
Ասկերանի մէջ։ Շուշիի մէջ կայ «Շող» երեխա-
ներու ցերեկային կեդրոն մը եւ ճամբար մը, իսկ
Ասկերանի մէջ «Շող» երեխաներու ցերեկային
կեդրոն մը։

Լիբանան, որ եղած է  Հայ Աւետարանական
եկեղեցիներու ճոխ գործունէութեան դաշտ մը,
ունի եկեղեցի մը Անճարի մէջ եւ հինգ
եկեղեցիներ Պէյրութի
տարբեր շրջաններուն
մէջ. Առաջին Եկեղեցի
(1922), Էշրէֆիէի Եկե-
ղեցի (1926), Նոր Մա-
րաշի Եկեղեցի (1934),
Նոր Ամանոսի Եկեղեցի
(1967) եւ Սըտ Էլպուշրիէի
Սիրիանի Աւետարա-
նական Եկեղեցին (1966)։
Լիբանանի 16-ամեայ
պատերազմը, որ մեծ
վնասներ հասցուց

եկեղեցական շէնքերուն՝ (այժմ նորոգուած),
պարպեց Հայ գաղութը ու նօսրացուց եկեղեցիի
անդամներուն թիւը։ Սակայն, կրթական եւ
համայնքային կառոյցները կը շարունակեն իրենց
աշխատանքը։ Լիբանանի մէջ կը հրատարակուի
նաեւ ջանասէր-ը, որ Մերձաւոր Արեւելքի Հայ
Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութեան
պաշտօնաթերթն է։

ռուսաստան՝ Սովետական Միութեան անկումը
Աւետարանչականին առջեւ մեծ դաշտ մը բացաւ։
Հետեւաբար ԱՀԱԸ-ի քաջալերանքով յառաջ
եկան երկու եկեղեցիներ.- Մոսկուա (1993), Սոչի
(1997) եւ Աւետարանական Եկեղեցական Ընկե-
րակցութիւն մը Արմաւիրի մէջ։

Սուրիա՝ որ եղած էր առաջին կայանը ցեղաս-
պանութենէն ողջ մնացած ժողովուրդին,՝ բռնկած
է վեց տարուայ աղէտալի պատերազմով, եւ վնաս
հասցուցած բոլոր եկեղեցիներուն, դպրոցներուն
ու ամառնային ճամբարին։ Իսկ ամենէն մեծ
վնասը եղաւ ժողովուրդին գաղթը՝  քիչ մը ամէն
կողմ։ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը
օգնեց շատերուն որ Հայաստան ներգաղթեն ու
հոն հաստատուին։ Հալէպի մէջ կան հինգ
եկեղեցիներ.- Բեթէլ (1923), Էմմանուէլ (1852),
Նահատակաց (1931), Քրիստոսի Եկեղեցի, որ
նաեւ աւետարանչական ու բարեսիրական
կեդրոն մըն է՝ հիմնուած Օրդ. Պիւլի կողմէ (1924-
25), որ հազարաւոր տարագիր մանուկներու
մայրը կոչուեցաւ, եւ Սիրիանի Աւետարանական
Եկեղեցի (1885)։ Դամասկոսի եւ Հոմսի մէջ կան
համեստ եկեղեցիներ։ Քէսապի շրջանին մէջ կան
չորս եկեղեցիներ.- Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցի
(1853), Էքիզ Օլուգ (1882), Քէօրքիւնէ (1855) եւ
Գալատուրան (1885)։ Քէսապի եկեղեցիները,
որոնք մեծապէս վնասուած էին, ներկայիս
վերանորոգուած են։ Սուրբ Երրորդութիւն
Եկեղեցին վերջերս ունեցաւ իր նորոգութեան
նաւակատիքի պաշտամունքը։

Հայ Աւետարա-
նական Էմմանուէլ

Եկեղեցի, Հալէպ,
հիմնուած 1852-ին։
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Թուրքիա՝ ուր ծնունդ առաւ Հայ Աւետարա-
նական Եկեղեցին, տակաւին ունի երկու
գործունեայ եկեղեցիներ Պոլսոյ շրջանին մէջ։
Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցին որ եղած է
առաջին եկեղեցին՝ հիմնուած է 1846-ին եւ կէտիկ
Փաշայի Եկեղեցին հիմնուած՝ 1850-ին։ Երկու
եկեղեցիներն ալ ունին մէկէ աւելի կիրակնօրեայ
պաշտամունքներ՝ Հայերէն եւ այլ լեզուներ խօսող
հաւատացեալներու համար։ 

Ուրուկուէյ ունի մէկ եկեղեցի Մոնթէվիտէոյի մէջ
եւ Աւետարանչական Յանձնախումբ մը։

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգները ըլլալով
լայնատարած երկիր մը կազմած է մէկ եկեղե-
ցական միութիւն, որ կ՚ընդգրկէ 25 Հայ Աւետարա-
նական եկեղեցիներ եւ երկու եկեղեցական
ընկերակցութիւններ, որոնք եկեղեցի ըլլալու
ընթացքի մէջ են։ Այս
եկեղեցիները տարած-
ուած են 11 նահանգներու
մէջ եւ որոնց մեծամասնու-
թիւնը կը գտնուի Արեւել-
եան եւ Արեւմտեան ափե-
րուն վրայ։ Այս եկեղեցի-
ներու հնագոյնը հիմնուած
է 1892-ին իսկ վերջինը
2002-ին։ Քալիֆորնիայի
մէջ կան 14 եկեղեցիներ
եւ մէկ եկեղեցական
ընկերակցութիւն։ Իլինոյ
մէկ եկեղեցի, Մէսէչուսէց
երեք եկեղեցիներ եւ

մէկական եկեղեցիներ հետեւեալ նահանգներուն
մէջ. Միշիկըն, Նեվատա, Նիւ Հէմբշիր, Նիւ Ճըրզի,
Նիւ Եորք, Բենսիլվէնիա, րոտ Այլընտ եւ Եութա։
կարգ մը եկեղեցիներու պաշտամունքներուն
սակաւաթիւ թիւով հաւատացեալներ ներկայ
կ՚ըլլան, մինչ ուրիշ եկեղեցիներու՝ աւելի մեծ
թիւով։ Անշուշտ ասոր պատճառը եկեղեցիի
շրջանին աւելի  հայաբնակ ըլլալն է։ Հիւսի-
սային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Միու-

թեան պաշտօնաթերթը
FORUM-ն է ։

Այս համառօտ պատ-
կերէն ի յայտ կու գայ թէ
Հայ Աւետարանական-
ներու թիւը Միջին
Արեւելքի մէջ նուազած է
քաղաքական եւ տնտե-
սական անկայունութեան
ու կրօնական հալածանք-
ներու պատճառով։ Այս
իրականութեան դիմաց
Ա ւ ե տ ա ր ա ն չ ա կ ա ն ը
կրկին կը դիմագրաւէ
նորանոր մարտահրա-
ւէրներ՝ գաղթական-
ներուն օգնելու, անոնց
ցաւը ամոքելու եւ յոյսի
աւետարանին լոյսը տա-
րածելու։ Ներկայ պայման-
ներուն դիմաց հարկ է
դիւանագիտական ծրա-

գիրներ մշակել ապագայ մը ունենալու եւ թոյլ
չտալ որ տեղական պարագաներ որոշեն
եկեղեցիին ու համայնքին ապագան։

կէտիկ Փաշայի
Հայ
Աւետարանական
Եկեղեցի
(Իսթանպուլ)՝
հիմնուած 1850-ին։

Նիւ Եորքի Հայ
Աւետարանական

Եկեղեցին՝
հիմնուած 1897-ին։
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կրԹԱկԱՆ ԱՍՊԱրԷԶ

Հայ Աւետարանականներ միշտ եղած են
կրթութեան ջատագով։ Այս պատճառով անոնք
ուսումնական ռահվիրայ եղած են դպրոցներ
բանալով՝ եկեղեցիներու կողքին։ Ցեղասպա-
նութենէն մազապուրծ փրկուածներ՝ ապաստան
գտան վրաններու եւ թիթեղեայ խրճիթներու մէջ,
դպրոցներ բացին վրաններու տակ եւ տախտակէ
հիւղակներու մէջ։ Աշակերտները գետնին վրայ
կը նստէին վարագոյրով բաժնուած դասարան-
ներու մէջ։ Որքան որ կը յիշեմ Հալէպի Հայ
Աւետարանական համայնքը աւելի դպրոցներ
ունէր քան միւս համայքները։ Օրինակ՝ Հալէպի
համեստ Շէյխ Մաքսուտի ու տավուտիէի
շրջաններուն մէջ կային Հայ Աւետարանական
նախակրթարաններ՝ 1940-ական թուական-
ներուն։ կարգ մը դպրոցներ կէսօրուան տաք ճաշ
կը մատուցանէին աղքատ աշակերտներուն,
որոնցմէ մէկն ալ ես էի։ Ժամանակի ընթացքին
այս նախակրթարաններէն ոմանք աւելցուցին
երկրորդական բաժիններ, եւ նոյնիսկ Պէյրութի
մէջ հիմնուեցաւ Հայկազեան Գոլէճը (այժմ
Համալսարան)։ Այս դպրոցները կը ծառայեն
ազգին բոլոր զաւակներուն՝ անխտիր կերպով։
Անոնք պատրաստեցին կրթեալ եւ ուսեալ
սերունդ մը, կերտելով յաջող ապագայ մը
իրենց նախընտրած մարզին մէջ։ Անոնք
հպարտութեամբ ինքզինքնին կը ներկայացնեն
որպէս Բեթէլցի, Էմմանուէլցի կամ կեդրոնական
Վարժարանէն կամ Քաղաքի Հայ Սքուլէն
շրջանաւարտ։

7 Յուլիս 1996-ին՝ երբ Երեւանի մէջ տօնուե-
ցաւ Հայ Աւետարանական Եկեղեցիի հիմնադրու-
թեան 150-ամեակը, Ամենայն Հայոց կաթողիկոս
Գարեգին Ա. իր խօսքին մէջ ըսաւ «…նրանց
անմոռանալի երախտագիտական գործը,
մասնաւորաբար արեւմտեան Հայաստանի եւ
նաեւ, որոշ չափով, արեւելեան կողմի մեր
Հայութեան դաստիարակչական, դպրոցական,
կրթական մարզում։ Ես գիտեմ ինչու եմ ասում,

որովհետեւ բազմաթիւ դպրոցներ են բացուել եւ
գիտութեան լոյսը առաւել չափով է տարածուել
մեր ժողովուրդի մէջ Հայ Աւետարանական
Եկեղեցիի յստակ գործունէութեամբ։»8

Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը կենսա-
կան դեր ունեցաւ Հայ Աւետարանական կրթա-
կան ցանցէն ներս՝ ստանալով նուի-
րատուութիւննր, ապահովելով կալուածներ,
կառուցելով դպրոցական շէնքեր, հայթայթելով
կրթական նպաստ եւ շտապ օգնութեան հաս-
նելով Միջին Արեւելքի պատերազմներու
պատճառով ստեղծուած ճգնաժամերուն։
Ներկայիս շուրջ 1000 աշակերտներ կրթական
նպաստ կը ստանան, ինչպէս նաեւ 150
գոլէճականներ։ Հետեւեալ տողերով կը ներկա-
յացուի դպրոցներու համառօտ պատկերը։

Հայաստան օժտուած է արդիական կրթական
հաստատութեամբ մը՝ Խորէն եւ Շուշանիկ
Աւետիսեան Վարժարանը եւ Համայնքային
կեդրոնը, որ 500 աշակերտ ընդունելու կարո-
ղութիւնը ունի։

Յունաստան ունի մանկապարտէզ մը Գոգգին-
իայի եկեղեցիի յարկին տակ։

Պարսկաստան՝ որ հին գաղութ մը եղած է, ունի
Գոհար Մեսրոպեան Վարժարանը։

Արցախ ունի երիտասարդ բնակչութիւն մը,
որուն օգնութեան համար Աւետարանչականը
հիմնած է չորս մանկապարտէզներ. Ստեփանա-
կերտի մէջ՝ Պաղտիկեան Մանկապարտէզ՝
հիմնուած 2001-ին, Շուշիի մէջ՝ Պիլէզիքեան
Մանակապարտէզ՝ հիմնուած 2001-ին, Մարտա-
կերտի մէջ՝ Մ. Պ. Ճանպազեան Մանկապարտէզ՝
հիմնուած 2003-ին եւ Ասկերանի Մանկա-
պարտէզ՝ հիմնուած 2003-ին։

ՆՍՕտտ Գարեգին Ա.
Ամենայն Հայոց
կաթողիկոս Հայ
Աւետարանական
Եկեղեցիներու
հիմնադրութեան
150-ամեակի
հանդիսութեան,
Երեւանի մէջ։

Աւետիսեան Դպրոցը հիմնադրութեան
առաջին տարիներուն։
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Լիբանան եղած է հարուստ թէ՛ եկեղեցիներով եւ
թէ՛ դպրոցներով. սակայն Լիբանանի 16-ամեայ
քաղաքացիական պատերազմը մեծ վնասներ
հասցուց դպրոցներուն։ Յետ պատերազմին՝ 1995-
ին վերաշինութիւնը սկսաւ Աւետարանչականի
օգնութեամբ ու առաջնորդութեամբ, քանի որ
Լիբանանի մէջ Հայ Աւետարանական հասարա-
կութիւնը նօսրացած ու անկարողութեան մատ-
նուած էր։ Ներկայիս բոլոր դպրոցները նորոգ-
ուած ու բարեփոխուած են, սակայն կեանքի
սղութեան պատճառով աշակերտները կրթական
մեծ նպաստի կարիքը ունին։ Հայկազեան Գոլէճը
հիմնուեցաւ 1955-ին Ստեփան եւ Մարի Մեխակ-
եաններու 25,000 տոլարի նուիրատուութեամբ՝ ի
յիշտատակ Մարիի հօր՝ տօքթ. Արմենակ
Հայկազեանի, Գոնիայի Ճէնանեան Վարժարանի
տնօրէնին, որ մահացաւ ցեղասպանութան ճամ-
բուն վրայ։ տիկին Ֆլորէնս կերթմէնեան
Մեխակեան եւ Պր. Ստեփան Փիլիպոսեան նաեւ
մասնակցեցան հիմնադրամին։ Դոկտ. Ճան
Մարգարեան եղաւ հիմնադիր Նախագահը եւ
անմիջապէս ձեռնարկեց բարձրագոյն ուսումի

համար նոր օճախի մը կերտումին՝ 43 աշա-
կերտներով ու փոքր պիւտճէով, բայց լեցուն
հաւատքով ու խանդավառութեամբ։ Դոկտ.
Մարգարեան ունեցաւ պաշտօնէութեան երկու
շրջաններ, որոնց միջեւ ծառայեց Դոկտ. Ժիլպեր
Պիլէզիքեան, որ երեք դժուարին տարիներ
անցուց (1967-1971)։ Դոկտ. Մարգարեան սկսաւ
տնօրէնութեան երկրորդ շրջանը 1971-ին, երբ
Լիբանանի պատերազմը սկսաւ եւ այդ օրերուն
իր գրասենեակին վրայ ռումբ մը ինկաւ։ 1982
տարեշրջանի վերջաւորութեան Դոկտ. Մարգար-
եան իր հրաժարականը տուաւ, որմէ ետք Դոկտ.
Վըրն Ֆլէչըր՝ որ Պէյրութի Աստուածաբանական
Ճեմարանի ուսուցիչ էր, Հայկազեան Գոլէճի
նախագահի պաշտօնը վարեց Յունիս 1982 –
Փետր. 1985։ Պատերազմը սաստկացաւ եւ Գոլէճը
ստիպուեցաւ պարպել համալիրը ու փոխադրուիլ
Պէյրութի Արեւելեան շրջանը ու հաստատուիլ

C.M.C. հիւանդանոցի նախկին շէնքին մէջ։ Աւագ
Ուսուցչապետ Ուիլմա Չոլագեան, խիզախօրէն եւ
օգնութեամբը այլ նուիրեալ անձերու դիմակալեց
պատերազմի դժնդակ պայմանները եւ Գոլէճը
բաց պահեց, զայն ղեկավարելով շուրջ 11
դժուարին տարիներ։ Վեր. Դոկտ. Ժան Խանճան
Նախագահի պաշտօնը ստանձնեց 1 Օգոստ.
1995-ին ու ծառայեց մինչեւ 31 Օգոստ. 2002։
Երկիրը վերաշինութեան եւ յոյսի շրջան մը
կ՚անցընէր։ Դոկտ. Խանճեան միացաւ այս հաճելի
ընթացքին Հայկազեան Գոլէճի հին համալիրի
շէնքերը նորոգելով, նոր կալուածներ աւելցնելով
ու փոխադրելով Գոլէճը վերազարդարուած ու
նորոգուած շէնքերու մէջ։ Ան վերամշակեց
կրթական ծրագիրը ու գործընթացը։ Անոր
ամենակարեւոր յայտնաբերած փոփոխութիւնը
եղաւ Գոլէճի անուանափոխումը՝ Համալսա-
րանի՝ 1997-ին։ Համալսարանը սկսաւ զարթնումի
շրջան մը աշակերտներու ու կրթական ծրա-
գիրներու աճումով։ 1 Սեպտ. 2002-էն սկսեալ Վեր.
Դոկտ. Փոլ Հայտօսթեան ստանձնեց Նախագահի
պաշտօնը։ Սկսուած զարթնումը շարունակեց մեծ

նուաճումներով, ինչպէս հաստատումը Հայկա-
կան Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան կեդրոնին,
որ շատ բեղուն գործունէութիւններ ունի կազմա-
կերպելով միջազգային համագումարներ
Սփիւռքահայութեան շուրջ, հրատարակելով
գիրքեր Համալսարանի տպարանէն եւայլն։ Ցարդ
Համալսարանը պարգեւած է 3860 Պսակաւոր
(BA/BBA/BS) տիտղոսներ եւ 178 Մաքիստրոս
(MA/MBA) տիտղոսներ։ Դոկտ. Հայտօսթեան իր
խոհեմ, ատակ ու փորձառու անձնաւորութեամբ
կը շարունակէ առաջնորդել Համալսարանը։
Մերձաւոր Արեւելքի Աստուածաբանական
Ճեմարանը՝ շարունակութիւնը Թուրքիոյ մէջ
խափանուած երեք ճեմարաններուն, հաս-
տատուած է Պէյրութի մէջ 1932-ին եւ
գործակցելով Հայկազեան Համալսարանին հետ,
հովիւներ եւ Քրիստոնեայ դաստիարակներ կը
պատրաստէ։ Աւետարանչականը գործակցելով
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Մերձաւոր Արեւելքի Աստուածաբանական
Ճեմարանի 1983-ի Հայ շրջանաւարտներ՝ նստած
աջէն ձախ՝ Վեր. Դոկտ. Գրիգոր Եումշաճըգեան,
Արփինէ Մահշիկեան-Աղաբեկեան,
Արքեպիսկոպոս Անուշաւան Դանիէլեան եւ
Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեան։
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միսիոնարական ու երեք եկեղեցական մարմին-
ներու հետ՝ նեցուկ կը կանգնի այս հաստա-
տութեան, որմէ օգտուած են Սփիւռքի եւ
Հայաստանի Հայ Աւետարանական Եկեղե-
ցիները։ Վերոյիշեալ բարձրագոյն կրթական
հաստատութիւններէն զատ՝ Լիբանան ունի չորս
երկրորդական վարժարաններ՝ Հայ Աւետա-
րանական Գոլէճ, կեդրոնական Բարձրագոյն
Վարժարան, Նոր Մարաշի Շամլեան Թաթիկեան
Վարժարան եւ Անճարի Հայ Աւետարանական
Վարժարան օժտուած մանկապարտէզով ու
նախակրթարանով, եւ մէկ միջնակարգ վարժա-
րան՝ Նոր Ամանոսի Թորոսեան Վարժարանը,
որոնք մեծ զոհողութեամբ հայեցի եւ
Քրիստոնէական դաստիարակութիւն կը ջամբեն։

Սուրիա կը շարունակէ իր ողբերգական պատե-
րազմը, որու պատճառով երկրին ժողովուրդը կը
պարպուի։ Հալէպ ունէր հինգ Հայ Աւետա-
րանական վարժարաններ եւ Հալէպ Գոլէճը,
սակայն ներկայիս ունի միայն Բեթէլ Երկրոր-
դական Վարժարանը, որ կը պահուի մեծ
զոհողութեամբ։ Բաց է նաեւ Սիրիանի
Աւետարանական Վարժարանը։ Հալէպ Գոլէճի
կալուածը բաժնուեցաւ Հայ Աւետարանական
Համայնքի եւ Արաբ Երիցական Սինոտի միջեւ։
Հոն նաեւ հաստատուած Էմմանուէլ նախակր-
թարանը։ Դամասկոսի մէջ կը շարունակուի մէկ
նախակրթարան դպրոց։ Քէսապի նախակրթա-
րանը վնասուեցաւ, սակայն մեծ աշխատանք-
ներով վերաբացուեցաւ եւ կը շարունակէ իր
ծառայութիւնը։

Թուրքիա ունի մէկ դպրոց՝ Հրանդ տինգի
անուամբ, որ հիմնուած է 2003-ին կէտիկ Փաշայի
եկեղեցաշէնքին մէջ։ Բայց նախ քան այդ, 1950-

ական թուականներուն Պր. Հրանդ կիւզէլեան
յղացած էր Պոլսոյ Պատանեկան տունը հիմնելու
գաղափարը, որ իրականացած էր Վեր. Բիւզանդ
Գալֆայեանի քաջալերութեամբ եւ Վեր. Եդուարդ
Թովմասեանի հետեւողական աշխատանքով ու
անոր թիկունք կանգնելով։ Այս տունը օգտակար
եղաւ 1500-է աւելի պատանիներու փրկութեան։

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու մէջ Հայ
Աւետարանականներ տարիներով երազած են
ունենալ դպրոց մը, որ վերջապէս
իրականացաւ1980-ին, երբ Էլիզ եւ Շարլօթ
Մերտինեան քոյրերը կոկիկ գումար մը
նուիրեցին այս նպատակին համար։ Վարժարանը
հաստատուեցաւ 1982-ին Քալիֆորնիայի Շըրմըն
Օգս քաղաքին մէջ։ Մերտինեան Հայ
Աւետարանական Վարժարանը ունի
մանկապարտէզէն մինչեւ 8-րդ դասարան
(Միջնակարգ) եւ ճանաչում կը վայելէ վարկատու
պաշտօնական մարմիններէն (WASC –
Արեւմտեան Ընկերակցութիւն դպրոցներու եւ
Գոլէճներու) իբրեւ որակ ու մակարդակ ունեցող
հաստատութիւն։
Վերջաւորութեան նաեւ հարկ է յիշել, թէ
իւրաքանչիւր եկեղեցի իր կողքին ունի
կիրակնօրեայ դպրոց, պատանեաց եւ
երիտասարդաց կազմակերպութիւններ որոնք
Քրիստոնէական դաստիարակութիւն կը ջամբեն։

ԵրԻտԱՍԱրԴԱՑ ԾրԱԳԻրՆԵր

Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը միշտ
թիկունք կանգնած ու քաջալերած է երիտա-
սարդաց ծրագիրները, քանի որ ատոնցմէ
կախեալ է մասամբ մը եկեղեցիներուն ու

համայնքին ապագան։
Երիտասարդաց  ծրա-
գիրները տարբեր տեսա-
կի ու մակարդակի գործու-
նէութիւններ ունին,
որոնք կախեալ են
անհատներու տարիքէն։
Անոնք կ՚ընդգրկեն կի-
րակնօրեայ դպրոցները,
Պատանեաց, ջանից կամ
Երիտասարդաց կազ-
մակերպութիւնները,
Ամառնային Սուրբ Գրոց
դպրոցները եւ ճամ-
բարները բոլոր տարիք-
ներու համար։ Երիտա-
սարդաց ծառայութիւն-

Հայ Աւետարա-
նական Բեթէլ
Վարժարանի
ուսանողներ՝ 1946 ։
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ները իրենց տարբեր մակարդակներով արգա-
սաբեր դաշտեր եղած են, ուր ապագայ հովիւներ
աճած, մեծցած, ու նուիրուած են եկեղեցական եւ
քրիստոնէական դաստիարակութեան ասպարէզին։
Եկեղեցիի մը հոգեւոր առողջութիւնը կախեալ է
անդամներու հոգեւոր փորձառութենէն եւ
հոգեւոր սնունդէն։ Այս սնունդը կը սկսի
կիրակնօրեայ դպրոցներու, Պատանեաց եւ
Երիտասարդաց կազմակերպութիւններու մէջ,
ինչպէս նաեւ ամառնային ճամբարներու՝ ուր
անձը կը սնանի ու հոգեւորապէս կ՚աճի։ Մեծ
եկեղեցական միութիւններ ունին իրենց
ճամբարները։ Հայաստանի Աւետարանական
եկեղեցիները ունին լայնատարած ճամբար մը՝
Շին Շողիկ, Հանքաւանի գեղատեսիլ հովիտին
մէջ, որու հիմը կու գայ Սովետական շրջանէն։
Նոյնպէս Արցախ ունի իր կոկիկ ճամբարը՝
Պետրոսեան անունով՝ Շուշիի մէջ, որ
հիմնադրուած է Ֆրէզնոյի Պետրոսեան ընտա-
նիքին կողմէ, որոնք նաեւ կը շարունակեն նեցուկ
կանգնիլ իրենց տարեկան նուիրատուութեամբ։
Այս երկու ճամբարները ունին աշխատակիցներ,
որոնք տարեկան ծրագիրներ կը պատրաստեն
հազարաւոր երեխաներու ու պատանիներու
համար։ Ֆրանսայի Միութիւնը ունի երկու
ճամբարներ – Լա Ֆօնթանէլ եւ Լա Սուրս։

Մերձաւոր Արեւելքի
Միութիւնը որ կ՚ընդգրկէ
Սուրիա եւ Լիբանան,
իւրաքանչիւր երկրին մէջ
ունի մէկական ճամբար,
որոնք կը կոչուին ՔջԱկ։
Լիբանանի ՔջԱկը տե-
ղաւորուած է մայրիներու
անտառի մը մէջ՝ Պէյ-
րութի արեւելեան բար-
ձունքներուն վրայ։ Լիբա-
նանի 16 տարիներու

քաղաքացիական պատերազմի ընթացքին այս
կեդրոնը տարբեր զինեալ խումբերու կողմէ
գրաւուեցաւ եւ քանդուեցաւ։ Բայց վերջին քանի
մը տարիներու ընթացքին, նորոգուած եւ
գործածելի դարձած է շնորհիւ Աւետարանչական
Ընկերակցութեան եւ ՔջԱկի բարեկամներու
աշխատանքներուն։ Սուրիոյ ՔջԱկը որ վնաս-
ուած էր պատերազմի պատճառով, ներկայիս
նորոգուած է եւ գործօն։ Միացեալ Նահանգներն
ալ ունի երկու ճամբարներ՝ ԱրԵւԵԼՔ ճամբարը
(վարձուած), որ կը գտնուի Արեւելեան ափին
վրայ, իսկ երկրորդը ԱրԵւ ճամբարը, Քալի-
ֆորնիայի մէջ։ ԱրԵւ ճամբարը ընդարձակ վայր
մըն է, որ կը գտնուի անտառներու հովիտի մը
մէջ, Լոս Անճելոսէն մէկ ժամ հեռու։ տարուան
տարբեր եղանակներուն, եւ յատկապէս ամրան
ընթացքին տարբեր տարիքի երեխաներու,
պատանիներու, երիտասարդներու եւ այլ
խմբակներու համար ճամբարներ կը կազ-
մակերպուին այնտեղ։ Աւետարանչականը նաեւ
կ՚օգնէ Պելճիքայի եւ Պուլկարիայի եկեղեցի-
ներուն, կազմակերպելու տարեկան ճամբարներ
վարձուած վայրերու մէջ։

Պէյրութի Հայ
Աւետարանական
Ա. Եկեղեցիի
պատանիներ –
1962։

Պետրոսեան Ճամբար,
Շուշի, Ղարաբաղ։
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ՄԱրԴԱՍԻրԱկԱՆ ՕԳՆՈւԹԻւՆ

Այս եղած է Աւետարանչականի յատկա-
նշական գործունէութիւնը՝ առաջին օրէն իսկ։
Անոր մարդասիրական օգնութիւնը սահմանուած
չէ ազգային կամ կրօնական նկատումներով։ Երբ
մարդկային աղէտներ պատահին՝ ան օգնութեան
ձեռք կ՚երկարէ։ Հայ համայնքին ծառայութիւններ
կը մատուցանէ՝ հասնելով հիւանդին, ծերին,

որբին, որբեւայրիին, աղքատին, անկեալին եւ
տեղահանուածին։ Այս աշխատանքները կը
տարուին տեղական եկեղեցիներու եւ ընկերային
ծառայութեան կեդրոններու միջոցով եւ
Աւետարանչականի հերթական աջակցութեամբ։
Օրինակի համար, Աւետարանչականը դրամա-
կան նպաստ կու տայ ընտանիքներու եւ
տարեցներու որոնք կը գտնուին Հայաստան,
Պրազիլ, Պուլկարիա, Գանատա, Վրաստան,
Լիբանան, Սուրիա եւ Ուրուկուէյ։ կարգ մը երկիր-
ներ իրենց մասնաւոր տագնապալից պարագա-
ներուն, պատճառ ունին օգնութեան մեծ կարիքի՝
ինչպիսին են Հայաստան, Լիբանան եւ Սուրիա։

Հայաստանի համար Աւետարանչականը ունի
օգնութեան ծրագիր մը 1600 մանուկներու եւ
ընտանիքներու, խնամակալութեան ծրագիր մը
ծերերու, Երեւանի մէջ մնայուն կերպով կը պահէ
Այնիլեան դարմանատունը, Ատամնաբուժարան
մը Վանաձորի մէջ, եւ Հանքաւանի ճամբարը ուր
շուրջ 1600 մանուկներ կը հանգստանան ու կը
սնանին հոգեւորապէս եւ ֆիզիքապէս։ Մանուկ-
ներու խնամակալութեան ծրագիրը կը հովա-
նաւորէ Աւետարանչականի Որբերու եւ կարի-
քաւոր Երեխաներու Խնամակալութեան Յանձ-
նախումբը, որ սկսաւ իր աշխատանքներուն
Հայաստանի երկրաշարժէն անմիջապէս ետք։
Մանուկներու կաթ կը բաժնուի շուրջ 500
ընտանիքներու։ 9000-է աւելի մանուկներ կը
ստանան Ծնունդի նուէրներ։ Աւետարանչականը
նաեւ կ՚օգնէ մանուկներու խնամք տանող

կեդրոններու, մանկամսուրներու, մանկական
հիւանդանոցներու եւ զոհուած զինուորներու ու
ազատամարտիկներու ընտանիքներուն։ Վերջե-
րս օգնութեան ցանկին աւելցան Սուրիահայ
գաղթականներ, որոնց Աւետարանչականը օգնեց
Հայաստան փոխադրուելու ու հաստատուելու։
Հայ Բժշկական Առաքելութիւնը, առաջնորդու-
թեամբ տօքթ։ Ալպերթ Ֆիլիփսի, ինը տարիներէ ի
վեր Հայաստան կը մեկնի իր հետ տանելով
կամաւոր բժիշկներ, բժշկական մասնագէտներ եւ

բուժքոյրեր, եւ գաւառ-
ներու մէջ Հայ ժողո-
վուրդին ձրի բժշկական
օգնութիւն կը մատու-
ցանեն։ Այս խումբը
սկսաւ իր ծառայու-
թիւնը մատուցանել
Լոռիի մարզի Ստեփա-
նաւան եւ Վանաձոր
քաղաքներու մէջ, ապա
իրենց ցանկին աւելցու-
ցին նաեւ Սիւնիքի
մարզին մէջ Սիսիան

քաղաքը ինչպէս նաեւ Երեւանը։

Արցախի մէջ նպաստ կը ստանան շուրջ 200
որբեր, կարօտեալ մանուկներ եւ կաթնանպաստի
կարօտ նորածիններ։ Շուշիի ճամբարին մէջ
հարիւրաւոր մանուկներ եւ պատանիներ կը
սնանին հոգեպէս եւ ֆիզիքապէս ու հարիւրաւոր
երեխաներ Ծնունդի առիթով կը ստանան
նուէրներ։ Շուշիի մէջ Աւետարանչականը նաեւ
հաստատած է Շող Ցերեկային կեդրոնը ուր

ձկանիւղի
մատակարարութիւն
Հայաշէնի Հայ
Աւետարանական
Վարժարանի
աշակերտներուն
1950-ական
տարիներուն
(Լիբանան)։

Ատամնաբուժական դարմանատուն
Հայաստանի մէջ – 1999։
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մանուկներ դպրոցական ժամերէն ետք կուգան
իրենց դասերը պատրաստելու, սնուցանուելու եւ
այլ տեսակի ընկերային ծառայութեան օգնութիւն
ստանալու՝ հարկ եղած պարագային։ Այս բոլորին
կողքին նաեւ Արցախի պատերազմին զոհուած
զինուորներու եւ ազատամարտիկներու ընտա-
նիքները հերթական նպաստ կը ստանան
Աւետարանչականէն։

Լիբանան գտնուող կարօտեալներ նպաստ կը
ստանան Հայ Աւետարանական Ընկերային
Ծառայութեան կեդրոնին միջոցով։ Աւետա-
րանչականը կ՚օգնէ  Լիբանանի Հայ Ծերանոցին
եւ Անկարներու կեդրոնին, ինչպէս նաեւ
Սուրիահայ գաղթականներու, որոնք Լիբանանի
մէջ ապաստան գտած են։

Սուրիա գտնուող հայութիւնը անկարող է իր
նիւթական ապրուստը ապահովելու պատե-
րազմի պատճառով։ Անոնց կեանքը կախեալ է
արտաքին օգնութենէ։ Աւետարանչականը եւ
ուրիշ կազմակերպութիւններ կը լեցնեն այս

կարիքը հերթական սնունդ եւ նիւթական նպաստ
բաժնելով։ Եկեղեցիներ, դպրոցներ, հովիւներ,
հանգստեան կոչուած ուսուցիչներ, կոյրերու
Ընկերակցութիւնը եւ Ծերանոցը նպաստ կը
ստանան շարունակաբար։

Պատշաճ է անդրադառնալ Հայ Աւետարա-
նական Ընկերային Ծառայութեան կեդրոնի
մատուցած ծառայութեան՝ 1970-ական թուական-
ներուն եկող Հայ գաղթականներուն, որոնք
հաստատուեցան Լոս Անճելոսի Հալիվուտի
շրջանին մէջ։ Աւետարանչականը քաջալերեց այս
ծրագիրը ոչ միայն առաջին տարուայ ծախսերը
հոգալով, այլ տարեկան օգնութեամբ։ կեդրոնի
պաշտօնական բացումը կատարուեցաւ 1977-ին։
կեդրոնը մատուց ընկերային ծառայութիւն
զանազան մարզերու մէջ՝ ինչպէս գաղթական-
ներու խորհրդատուութիւն մատուցանելով,
աշխատանք ապահովելով, ուսումնական մարզի
մէջ օգնելով, եւ անգլերէնի ու Ամերիկեան
մշակոյթի նիւթեր դասաւանդելով։ կեդրոնը իր

աշխատանքները դադրե-
ցուց 31 Մարտ, 2012-ին։

2 0 1 7h a r i v r a m y a #  D ) n a q m p o v : i v n 2 0 1 8

Դէպի Հայաստան՝
մարդասիրական
օգնութիւն 1990-ական
թուականներուն։

Այցելութիւն
Ամենայն Հայոց
կաթողիկոս
Գարեգին Բ.ի,
Էջմիածին,
Սեպտեմբեր 2016
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Աւետարանչականի հարիւրամեակի 20 միլիոն տոլարի արշաւին
կապակցութեամբ հրատարակուած գրքոյկին մէջի հետեւեալ
հատուածը հակիրճ կերպով կը նկարագրէ Ընկերակցութեան
ջանքերը. 

«Հարիւր տարիներ ԱՀԱԸ-ը տէրոջ ծառայեց, հաւատքը
գործնականացուց մեր կարիքաւոր եղբայրներուն եւ քոյրերուն,
օգնեց եկեղեցիներուն դպրոցներ եւ ամառնային կեդրոններ
հաստատելով, կենսարար բուժ օգնութիւն տալով, կրթական
առիթներ ստեղծելով եւ կարօտեալին օգնելով։ Հաւատքի, սիրոյ եւ
ծառայութեան այս կտակով ապագան կը դիմագրաւենք, որպէսզի
կարենանք աւելիով մեր ծառայութիւնը մատուցանել տէրոջ՝ օգնելով
ուրիշներու»։9

Աւետարանչականը կը դիմագրաւէ հսկայական մարտահրաւէր՝
աւետարանչութեան, կրթութեան, երիտասարդութեան եւ բարե-
գործութեան լայն ծիրերէն ներս։ Այս բոլոր մարտահրաւէրները
հաւասարապէս դիմագրաւել մեծ իմաստութիւն, սէր եւ կորով կը
պահանջեն։ Աստուծոյ յուսալով եւ մեր ժողովուրդին աջակցութեամբ,
Աւետարանչականը պիտի կարենայ հանդիսանալ սիրոյ կամուրջը՝
պահելով իր տեսիլքն ու առաքելութիւնը։ կարեւորը Յիսուսի
պատուէրին անսալն է, որ կ՚ըսէ.- «Ուրեմն, գթած եղէք, ինչպէս ձեր
հայրն ալ գթած է։» Ղուկաս 6.36

* Շնորհակալութեան արժանի է Լուիզա Ճանպազեանի օգնութիւնը եւ ներդրումը այս
գրութեան պատրաստութեան համար։
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Վեր. Դոկտ.
Ժան Խանճեան,
նախկին
Նախագահն է
Պէյրութի
Հայկազեան
Համալսարանի։
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UPCOMING AMAA CENTENNIAL
CELEBRATIONS WORLDWIDE

East Coast, USA
October 21, 2017 

Sydney, Australia
March 16 - 18, 2018

Detroit, MI
April 28, 2018

Toronto, ON, Canada
May 12, 2018

Montreal, QC, Canada
May 13, 2018

Beirut, Lebanon
May 31 - June 3, 2018

Paris, France 
June 9 - 10, 2018

All Armenian Evangelical Youth
Conference in Armenia

August 2 - 16, 2018

Yerevan, Armenia
September 28 - 30, 2018

WEST COAST, USA
October 20, 2018
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Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական Ընկերակցության գործադիր տնօրեն

Պարոն Զավեն Խանջյան5
Սրտանց շնորհավորում եմ ձեզ Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական Ընկերակցության !))6
ամյակի կապակցությամբ1
Ողջունելի է5 որ Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական Ընկերակցության !))6ամյակի
հանդիսություններն անց են կացվելու նաև Մայր Հայրենիքում5 ուր մեկնարկում են
Հայաստանի Առաջին Հանրապետության !))6ամյակին նվիրված տոնական
միջոցառումները1
Բարձր գնահատանքի է արժանի Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական Ընկերակցության
ծավալած գործունեությունը կրթական5 մշակութային և առողջապահական ոլորտներում1
Հատկապես կարևորում եմ հայոց լեզվի5 պատմության ու մշակույթ հայ հավատքի
պահպանման և զարգացման ուղղությամբ տարվող հսկայածավալ աշխատանքները1
Հայաստանում5 ԱՄՆ6ում և աշխարհի այլ երկրներում գոյություն ունեցող հայագիտական
ուսումնասիրություններով զբաղվող գիտական և ուսումնական կենտրոնները խոսուն
վկաներն են մեր տաղանդավոր ազգի կայանալու5 մտավորականների արարելու և
աշխարհին բաց ճակատով ներկայանալու շնորհների1
Հպարտությամբ պետք է նշեմ ակնառու ձեռքբերումներից մեկի՝ Բեյրութի Հայկազյան
համալսարանի մասին5 որը Հայաստանից դուրս դեռևս միակ հայագիտական
համալսարանն է և հանդիսանում է ամենահեղինակավոր և բարձրակարգ
հաստատություններից մեկն ամբողջ աշխարհում1 Ազգային և պատմական տեսակետից
կարևորագույն ձեռնարկներ են նաև ԱՄՆ6ի տարբեր համալսարաններում իրականացվող
աշխատանքները5 մասնավորապես կալիֆորնիայի Նորթրիջ նահանգային համալսարանի
հայագիտական ուսումնասիրությունների ծրագրերը1
Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական Ընկերակցությունը անում է ամեն հնարավորը5
դժվարին կացության մեջ հայտնված մեր սիրիահայերին սատարելու համար1
Մարդասիրական տարբեր ծրագրերը հոգում են Հայաստանում հանգրվանած մեր
հայրենակիցների անհետաձգելի կարիքների մի մասը1
Վստահ եմ5 որ Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական Ընկերակցությունը Սփյուռքի
նախարարության հետ գործակցությամբ այսուհետ ևս իրագործելու է բազմաթիվ
համատեղ ծրագրեր մեր ազգին ծառայելու և հազարամյա մշակույթը և ազգային
ինքնությունը պահպանելու գործում1
Եվս մեկ անգամ շնորհավորում և մաղթում եմ, որ ձեր հայրենաշեն նախաձեռնությունները
հաջողությամբ պսակվեն1
Համոզված եմ5 որ այսուհետ նույնպես կշարունակեք ձեր ծառայությունը նոր ուժով ու
եռանդով և կխթանեք Հայրենիք6Սփյուռք կապերի խորացմանն ու ամրապնդմանը1
Թո ´4ղ Աստված օրհնի և հովանի լինի ձեր համազգային ծրագրերին՝ ի փառս Հայաստան6
Արցախ6Սփյուռք միասնության5 համայն հայ ժողովրդի բարօրության և խաղաղության1

Խորին հարգանքով`

ՀրԱՆՈւՇ ՀԱկՈԲՅԱՆ
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was not solely

The underlying element in the founding 

Neither was it solely

patriotic feelings.
The primary motivation of 
the founders of AMAA

GOD

compassion.

AMAA
human

inspired.
Rev. Dr. Movses B. Janbazian

AMAA Executive Director (1987-2000)

of
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EXCLUSIVELY AND WITH MISSION PARTNERS 
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1. The Americas

2. Europe

3. Eurasia

4. Armenia and Artsakh

5. Near East

ARMENIAN EVANGELICAL UNIONS:

O Armenian Evangelical Union of North America (AEUNA)

(includes Canada & South America): 

United States: 25 Churches/2 Fellowships

South America (Argentina, Brazil, Uruguay): 3 Churches 

Canada (Ontario, Quebec): 4 Churches 

O Union of Armenian Evangelical Churches of France (UAECF):

13 churches

O Union of Armenian Evangelical Churches of Eurasia (UAECE):

Georgia: 4 Churches/1 Fellowship

Russia: 2 Churches/1 Fellowship

Abkhazia: 1 Church

O Union of Evangelical Churches of Armenia (ECA):

Armenia: 23 Churches & 6 Christian Education Centers

Artsakh: 1 Church & 3 Christian Education Centers

Evangelism

The newly constructed building of the
Armenian Evangelical Church of 
Armenia in Vanadzor.

Armenian Evangelical Emmanuel Church
Nor Amanos, Bourdj Hammoud, Lebanon.

The newly constructed building of the
Armenian Evangelical Church of Belgium.
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O Union of the Armenian Evangelical Churches in the Near East (UAECNE):
Lebanon: 6 Churches
Syria: 11 Churches
Turkey: 2 Churches
Cyprus: 1 Fellowship
Egypt: 1 Church
Greece: 1 Church
Iran: 4 Churches
Iraq: 1 Church
Australia: 1 Church 

O Armenian Evangelical Fellowship of Europe (AEFE):
Belgium: 5 Churches/1 Fellowship
Bulgaria: 4 Churches/2 Fellowships 
France: 13 Churches
Turkey: 2 Churches
Greece: 1 Church
Germany: 3 Churches
Holland: Mission Field

103

THE FOLLOWING PROGRAMS ARE PROVIDED IN  THESE UNIONS:
a. Christian Education Programs
b. Bible Studies
c. Bible Distribution
d. Daily Vacation Bible Schools
e. Sunday Schools
f. Youth Groups
g. Ladies’ Guilds
h. Home visitations ministry
i. Support to pastors
j. Providing health insurance to pastors
k. Ministers & Widows assistance
l. Youth discipleship and leadership training

The newly constructed building of the
Armenian Evangelical Church of Belgium.

Armenia Evangelical Church, Tehran, Iran. Armenian Evangelical Church of
São Paulo, Brazil, established
in 1927.
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Education
1. Khoren and Shooshanig Avedisian School (Armenia)

2. C&E Merdinian Armenian Evangelical School (US)

3. Haigazian University (Lebanon)

4. Lebanon and Syria Schools

5. Armenia and Artsakh Kindergartens

6. Shogh Day Centers (Armenia and Artsakh)

7. Tutorial Centers (Armenia and Artsakh)

8. Scholarship Programs

9. Near East School of Theology (Lebanon)

1. Khoren and Shooshanig Avedisian School –Yerevan, Armenia
a. Established in 1999
b. New LEED designed green campus opened in 2014
c. Kindergarten through 12th grade
d. Tuition-free education

2. Charlotte and Elise Merdinian Armenian Evangelical School –Sherman Oaks, CA
a. Founded in 1982
b. Preschool through 8th grade
c. Fully accredited by the Western Association of Schools & Colleges (WASC)

3. Haigazian University
a. Founded in 1955
b. Only Armenian University in the Diaspora
c. Liberal Arts program with B.A., B.B.A., B.S., M.A. and M.B.A. degrees 
d. Center for Continuing Education
e. In-service Teacher Training Program 
f. Adult Education Program
g. Haigazian University Diaspora Research Center founded 2012

Khoren and Shooshanig Avedisian
School and Community Center in 
Yerevan, Armenia.

C & E Merdinian Armenian Evangelical
School in Sherman Oaks, CA.

Haigazian University,   Beirut, Lebanon.
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4. TUITION SUPPORT/SPONSORSHIP
Lebanon Schools
a. Armenian Evangelical Y&M Philibosian College, Beirut (1923); K-12
b. Armenian Evangelical Central High School, Beirut (1922); K-12 
c. Armenian Evangelical Shamlian Tatigian Secondary School, Beirut (1934); K-12
d. Armenian Evangelical Secondary School, Anjar (1946); K-12 & Boarding School
e. Armenian Evangelical P&E Torossian Middle School, Beirut (1951); K-8

Syria Schools
a. Armenian Evangelical Emmanuel School, Aleppo (1926); elementary school
b. Aleppo College for Girls (1876 Aintab – 1924 Aleppo); Middle & High School
c. Armenian Evangelical Bethel Secondary School, Aleppo (1923); K-12
d. Syriac Evangelical School, Aleppo (1932); elementary school
e. Armenian Evangelical Hayat (Genatz) School, Damascus (1953); elementary school
f. Armenian Evangelical Martyrs’ School, Kessab (1980); elementary school

5. KINDERGARTENS
Artsakh Kindergartens
a. Hagop & Lydia Baghdikian Kindergarten, Stepanakert
b. Krikor Garabed & Beatrice Bilezikian Kindergarten, Shushi
c. Askeran Kindergarten 
d. Rev. Dr. Movses Janbazian Kindergarten (2003) in Martakert

6. “Shogh” Community-based Educational Day Centers
a. After-school education centers
b. Centers in Yerevan, Vanadzor, Gyumri in Armenia and Shushi & Askeran in Artsakh
c. Help children and their families overcome personal and family challenges

7. Tutorial Centers
a. After-school centers to assist students with homework
b. Alaverdi, Askeran (Artsakh), Dilijan, Goris, Gyumri, Ijevan, Vanadzor and Yerevan

8. Scholarship Programs
a. Scholarships granted to students for undergraduate, theological seminary and
medical studies

9. Near East School of Theology (NEST)
a. Founded in 1932
b. Moved to Ras Beirut in 1972
c. An interconfessional Protestant Seminary
d. Home to waves of Armenian Evangelical seminary students

105

Haigazian University,   Beirut, Lebanon. Bilezikian Kindergarten in Shushi, Artsakh. “Shogh” Day Center in Yerevan,
Armenia.
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Youth Programs

108

1. Armenia and Artsakh
2. North America
3. Eurasia
4. Europe
5. Near East

AMAA SUPPORTS CAMPS IN:

Armenia & Artsakh AMAA Summer Camps
Summer camp programs since 1992:

a. Camp Sheen-Shoghig in Hankavan, Armenia, acquired in 2003.
Turpanjian Conference Center at Hankavan used year-round for small
group training and seminars.

b. Camp Bedrosian in Shushi, Artsakh, since 2003 in this location.

Both camps provide physical nourishment, recreation, fun, and cultural and
christian education.

North America (United States):
a. Camp AREV, California 

- Founded in the 1970s
- Fully owned by the Armenian Evangelical Union of North America 

(AEUNA) 
- Utilized year-round for camping ministry, recreation and retreat      

needs. 

b. Camp Arevelk, New York
- Camping ministry of the AEUNA since 2000
- Location is a rented facility

c. Daily Vacation Bible Schools

Camp Bedrosian in Shushi, Artsakh. Camp AREV in California, USA. Camp SHOGHIG in Ha nakavan, Armenia.

108
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Youth Programs
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Eurasia
Daily vacation Bible Schools

Europe
a. France: 
“La Source” Camp in Evian and 
“La Fontanelle” Camp in Sainte Croix de Caderle

b. Bulgaria: Plovdiv and Varna Camps

c. Belgium

Middle East
a. Lebanon: Camp KCHAG in Mt. Liban

b. Syria: Camp KCHAG in Kessab

c. Daily Vacation Bible Schools

d. Christian Endeavor Programs

e. Camp ARMEN in Tuzla, Turkey

f. Iran Family Camps

Camp SHOGHIG in Ha nakavan, Armenia. Bulgaria summer camp from all churches. Camp KCHAG in Kessab, Syria.
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Humanitarian & 
1. Armenia and Artsakh
2. Syria
3. Lebanon
4. Iraq
5. Canada

1. ARMENIA & ARTSAKH RELIEF
MEDICAL/DENTAL PROGRAMS

- Nerses & Arpine Aynilian Medical Clinic in Yerevan
- Dental Clinics in Spitak & Stepanavan in partnership with Hope for Armenia
- AMAA Dental Clinic in Yerevan
- Annual Medical Mission since 2008

SPONSORSHIP PROGRAM
a. Approximately 1,800 children sponsored
b. Program launched right after the 1988 earthquake
c. Over $5M raised by the Los Angeles Child and Orphan Care Committee
d. Additional funds raised by Boston and New Jersey Orphan and Child Care
e. Adopt-a-Granny Program

CHRISTMAS & EASTER PROGRAMS
a. Currently 9,000 Christmas Joy packages distributed annually in 45 towns & villages
b. Currently 4,600 children and adults participate annually in Easter programs

ARMENIAN CHILDREN’S MILK FUND (ACMF) & STITCHED WITH LOVE
a. Milk Fund Program launched in September 1989
b. Infants provided monthly allotments
c. Helps prevent malnutrition in infants
d. Stitched with Love knitting program started in 2013
e. Expectant and new mothers receive hats, blankets, and other clothing

ASSISTANCE TO SYRIAN ARMENIANS IN ARMENIA
Medical, dental, rent subsidies and other urgent relief

110

Armenia Medical Mission. Family in Armenia assisted by the
Orphan and Child Care Program.

Infants benefit from the Milk Fund
Program in Yerevan, Armenia.
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Relief ProgramsHumanitarian & 
AID TO FAMILIES OF MARTYRED SOLDIERS
a. Renovations of homes
b. Sponsoring children

SOUP KITCHENS
In Berd and Stepanavan for needy and elderly people

2. SYRIA

a. Resettled 100+ families to the safety of the Homeland through the AMAA

Lifeline program
b. Relief efforts to the Kessab and Aleppo communities including shelter,
food & water, basic necessities, medical assistance, scholarship aid, salaries
for schoolteachers
c. Rental subsidy
d. Medical/Dental Services
e. Aleppo Old Age Home
f. Center for the Blind
g. Arevig Handicapped Children Center
h. Home renovations
i. Administrative support

3.  LEBANON
a. Armenian Evangelical Social Service Center
b. Center for Armenian Handicapped in Lebanon (CAHL)
c. Assistance to refugees in Lebanon
d. Assistance to the blind
e. Armenian National SANATORIUM of Lebanon in AZOUNIEH
f. Administrative support

4. IRAQ
Relief aid to the community in Baghdad

5. Canada
c. Assistance to refugees in Canada

Relief Programs

Children receiving
milk in Aleppo, Syria
as part of AMAA’s
Relief efforts.

Infants benefit from the Milk Fund
Program in Yerevan, Armenia.

Annual Christmas Programs in
Armenia.

Food parcel distribution in Aleppo as part
of AMAA's relief efforts.
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AMAA ORPHAN AND
CHILD CARE COMMITTEES

Boston Area Committee members honored on
September 29, 2016 in Boston, MA

Los Angeles Area Committee members honored on
October 8, 2016 in Los Angeles, CA
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PUBLICATIONS

AMAA News
(Quarterly)

OUR DAILY BREAD
ZHATS MER HANABAZORT

Daily Devotionals

FORUM

PANPERE
(Quarterly)

CHANASSER
(Bimonthly)

BADANEGAN ARTSAKANK
(Quarterly)

LUYS
(Upper Room)

(Daily Devotionals)

CALENDARS BOOKS
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