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ԿԱՆԱԴԱՅԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ 

ՏՈՐՈՆՏՈՅԻ ՍՈՒՐԲ ԵՐՐՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՀՈԳԵՎՈՐ ՀՈՎԻՎ 

ՏԵՐ ԶԱՐԵՀ ՔԱՀԱՆԱ ԶԱՐԳԱՐՅԱՆԻՆ 

 

 

Արժանապատիվ Տեր Հայր, 

Վիրահայոց թեմի հոգևոր դասի, պաշտոնեության և հավատացյալների անունից 

շնորհավորում ենք Ձեզ ծննդյան 50-րդ տարեդարձի և Տորոնտոյի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու 

հոգևոր հովվության 20-ամյակի կապակցությամբ: Այս տարիներին ազգանվեր առաքելությամբ 

Դուք Ձեր նվիրումը բերեցիք Կանադայի հայոց թեմին: Տորոնտոյում Ձեր հոգևոր հովվության 

տարիները հարստացրին ոչ միայն համայնքի հայկական կրթական, մշակութային, հոգևոր 

կյանքը, այլև մեծապես նպաստեցին համայնքի և Մայր Հայրենիքի կապերի ամրացմանը: Այս 

տարիները հագեցած են նաև Մայր Հայրենիքին բերած Ձեր ծառայություններով, որոնց մեջ 

առանձնահատուկ են երիտասարդության հետ դեպի Մայր Հայրենիք և Արցախ կազմակերպած 

ուխտագնացությունները, Հայաստանին և Արցախին ցուցաբերած Ձեր օգնությունը: 

Սիրելի Տեր Հայր, մենք առիթ ենք ունեցել Տորոնտոյում ականատեսը լինելու Ձեր անխոնջ 

ծառայութան և քաջ հովվի նկարագրության դրսևորման: Առանձնահատուկ դերակատարություն 

ունի նաև Ձեր ընտանիքը՝ Ձեր զավակների և երեցկնոջ՝ ազնվափայլ տիկին Նաիրայի 

անմիջական մասնակցությամբ: Իբրև հոգևոր ճեմարանում ուսման դասընկեր, մեր մյուս 

եղբայրների և ընկերների անունից, մեկ անգամ ևս շնորհավորում ենք այս նվիրական 

տարեդարձները և հպարտանում, որ տասնամյակներ առաջ Մայր Աթոռի հովանու ներքո 

ուսումնառությունը և փորձառությունն այսօր տալիս են իրենց գեղեցիկ արդյունքը: 

Թող բարին Աստված առաջնորդի Ձեզ, խաղաղություն պարգևի Կանադայի հայոց թեմին, 

ժողովրդին, որպեսզի թեմակալ առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Աբգար եպիսկոպոս Հովակիմյանի 

օրհնությամբ, ծխական Ձեր խորհրդի ատենապետ Օհան Օհաննեսյանի և խորհրդի նվիրյալ 

անդամների հետ, կարողանաք նորանոր ծառայություններ մատուցել, նորանոր ձեռբերումներ 

ունենալ: 

 

Աղոթքով և օրհնությամբ՝ 
 

ՏԵՐ ՎԱԶԳԵՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՄԻՐԶԱԽԱՆՅԱՆ 

ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՎԻՐԱՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ 
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