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Continued from "Apostolic Church Held Hostage - II"
Vosgan Mekhitarian, Los Angeles, 5 November 2013
The continuing culture of corruption and abuse of power at the Catholicosate level of the Armenian
church becomes more than evident when we consider the impact the resignation letter of the
Primate of France, His Eminence Archbishop Norvan Zakarian, has been having on the psyche of
the current and future generations of the clergy.
Let us begin our analysis of the present state of affairs of the Armenian Church by introducing
Archbishop Norvan Zakarian, in order to provide a context for understanding the unjust victimization
and severity of penal threats levied by Catholicos Karekin II against this devoted and humble servant
of God.
Continued from "Apostolic Church Held Hostage - II"
Vosgan Mekhitarian, Los Angeles, 5 November 2013
The continuing culture of corruption and abuse of power at the Catholicosate level of the Armenian
church becomes more than evident when we consider the impact the resignation letter of the
Primate of France, His Eminence Archbishop Norvan Zakarian, has been having on the psyche of
the current and future generations of the clergy.
Let us begin our analysis of the present state of affairs of the Armenian Church by introducing
Archbishop Norvan Zakarian, in order to provide a context for understanding the unjust victimization
and severity of penal threats levied by Catholicos Karekin II against this devoted and humble servant
of God.
Archbishop Norvan Zakarian was born in Beirut, Lebanon, in 1940. After graduating from the local
parochial elementary school, he attended the seminary of the Armenian Catholicosate of Cilicia.
Thereafter, he pursued his higher education at the St. James’ Brotherhood Seminary in Jerusalem. In
1967, he went to France to continue his theological studies. Archbishop Serovpe Manoukian, the
former Primate of France, recognized the exceptional character of this young seminarian and
ordained him as celibate priest in 1968.
In appreciation of his many years of service in the Church, His Holiness Catholicos Vazken I ordained
him a bishop in 1982. Bishop Zakarian has had a long and distinguished track record of selfless and
obedient service to his parish and church. Moreover, he played an instrumental role in creating and
establishing the Armenian Church Diocese of France. He was the force behind the movement that
transformed that dream into reality.
In 2007, by a majority of the votes of the Diocesan Assembly he was elected as the first Primate of
the newly-created Diocese of France, followed by his nomination as a member of the Supreme
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Spiritual Council of the Holy See of Etchmiadzin and appointment as Pontifical Legate to the
Armenian communities of Western Europe.
Those who have come to know Archbishop Zakarian have consistently regarded him as a model
clergyman, always willing and able to serve the needs of his parishioners, who possesses the
intellectual integrity of the highest caliber—predicating any number of important achievements. This
is truly a dedicated man of the cloth, who has become the pride of the Church and has won the
hearts and minds of the faithful.
Archbishop Norvan Zakarian is currently being targeted for ostracization and vilified by vengeful
wrath and subsequent shunning by the Catholicos for not supporting the priest Vatche Hairabedian,
a known convicted criminal. Archbishop Zakarian summarizes his disappointment at Karekin II’s
behavior and verbal invectives in his letter, stating, “For a while now, I have come to realize that
insulting me and hurting my feelings somehow gives you pleasure. Your accusations addressed to
me, indeed, surprise me. You probably do not realize you are squashing the moral integrity of a
human being beneath your feet.”
The phrase, “for a while now” leads one to believe that this volley of threats is not singular in nature,
but just the latest attempt to humiliate and defrock him by a disgruntled and vindictive head of the
church. In fact, the Archbishop iterates in his four-page letter addressed to the members of the
Supreme Spiritual Council many other instances of his public chastisement by the Catholicos. We
must ask ourselves if this is the just and proper show of appreciation for his 45 years of dutiful
service to the Church and nation. Granted, as Christians we can only expect recognition for our good
deeds from the Almighty. However, is it not only reasonable to expect not to be persecuted and
undermined for such deeds? How can such indefensible behavior by the highest authority of the
Church be justified and what message does it send to the new, aspiring generation of seminarians
vowed to serve the Church?
A specific incident in a public location, disclosed by Archbishop Norvan Zakarian, attests to the
extent of the injury inflicted on him by His Holiness Karekin II, who, upon visiting the Diocese in
France, launched into a tirade, declaring, “I will take away your hood…I will take away your cloak…I will
make you stand before your parishioners and have them witness your punishment. You will not be
able to conduct any ceremonies such as baptisms, matrimony or funeral.”
Archbishop Zakarian has expressed his frustrations with the leadership of the Church by reiterating
that the Armenian Church has long stood for love, grace, and compassion, whereas the current
powers have instilled a culture of fear and intimidation.
Indeed, this is a very sad state of affairs, but these revelations are nothing new. Other high and low
ranking priests have been targeted as well, yet the turmoil and abuse of power continues. His
Holiness Aram I, of the Catholicosate of Cilicia, suffers from the same megalomaniacal psychopathy,
who has declared on several occasions to his young priests, “…anyone who does not listen and obey
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my orders, I will smash him and cast aside like a dirty rag and will humiliate him, and will make him
suffer”. Young priests, the world over, are attesting to this kind of humiliation today. How is it feasible
to attract young people to come and serve the Church under such dreadful conditions? Indeed, it is
not!
Let us make it clear: our concerns are not so much with particular individuals, --although the actions
of the current leadership is at best deplorable,-- but with the lack of brotherly love among all priests
and absence of the manifestations of love that was taught to us by Jesus Christ. Concomitantly, we
should be distressed by the lawlessness within the hierarchy of Church because at the heart of the
matter is a representative institution, for, of, and by the people. Where there is no law, there is
infamy and the law of jungle, and hence one loses the ability to listen to public opinion and the
ability to conquer conflict or bridge differences, especially among ensuing generations, who are
now privy to the turmoil in and moral turpitude of the Church.
The Church can once again become a beacon of moral and constructive behavior, but only when
the ranks of the concerned faithful servants of God abide by His Word and begin acting accordingly.
Alas, I am not referring the cowards or those who have sold their souls to please the authorities and
gain temporal, worldly awards and decorations.
Adding insult to injury, non-elected members of the Supreme Spiritual Council of Etchmiadzin have
rendered decisions which exemplify their obsequious nature and servile obedience to the morally
bankrupt authority of the Church.
His Holiness Karekin II, in his letter to Archbishop Zakarian, states, “ We were surprised to read your
letter and the accusations that you make. It is your duty to prove to the Supreme Spiritual Council in
session that your accusations are founded and that you have evidence to prove your allegations”. At
prima facie, it seems utterly ridiculous to demand substantiation for something that occurred at a
public location and was witnessed by dozens of officials, but there we are at an absurd point of
having to prove that the rant of Catholicos Karekin II at the Orly airport of Paris, France, actually took
place. Isn’t this latest demand a clear case of the abuse of power and rule with impunity by the head
of the Church?
Who among us is going to have the courage to stand up and declare the truth? For, as the Bible
says, “there is nothing hidden that shall not be revealed” (Matt. 10:26).

Հայաստանեաց Եկեղեցին Պատանդ Է (Գ.)
Ոսկան Մխիթարեան, Լոս Անճելըս, 5 Նոյեմբեր 2013
(Շարունակութիւն Բ-էն)
Ֆրանսայի Թեմին Առաջնորդ Նորվան Արք. Զաքարեանի հրաժարականը: Անոր
նամակին ունեցած եւ ունենալիք անդրադարձը պատրաստուող նոր սերունդի
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հոգեբանութեան վրայ:
Նախ հակիրճ կերպով ներկայացնենք Սրբազան Հօր կենսագրականը, որպէսզի մեր
ընթերցողները ամբողջական ճանաչողութիւնը ունենան այն հոգեւորականի մասին որ
այսօր զոհն է կամայականութեան, անտարբերութեան եւ քինախնդրութեան:
Նորվան Արք. Զաքարեան ծնած է Պէյրութ, Լիբանան, 1940 թուականին: Իր նախնական
կրթութիւնը աւարտելէ ետք յաճախած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Դպրեվանքը ու ապա
շարունակած իր ուսումը Երուսաղէմի Ս. Յակոբեանց ընծայարանին մէջ: 1967-ին կը
մեկնի ֆրանսա յատուկ առաքելութեամբ, յագեցնելու իր ուսման ծարաւը
աստուածաբանական եւ հայրաբանական գիտութեանց մէջ: Սերովբէ Արք.
Մանուկեան, տեսնելով եւ գնահատելով Նորվան Արք. Զաքարեանի նուիրումի եւ
ծառայութեան ոգին, կուսակրօն քահանայ կը ձեռնադրէ զինք 1968-ին:
Որպէս գնահատութիւն իր երկար տարիներու նուիրեալ ծառայութեան,
երջանկայիշատակ Վազգէն Ա. Կաթողիկոսի ձեռամբ եպիսկոպոս կը ձեռնադրուի 1982ին: Շարքը երկար է այն բոլոր աստուածահաճոյ, մարդասիրական, ուսումնական եւ
հասարակական ազնիւ գործերուն, զորս ան անսակարկ նուիրումով կատարեց ի սպաս
հայ ժողովուրդի բարօրութեան եւ գոյատեւման պայքարին: Եւ այս բոլորէն անկախ,
Ֆրանսայի Թեմի կազմաւորման եւ հիմնադրութեան մէջ ունեցաւ իր որոշիչ գործօն
դերը, իրականութիւն դարձնելով երկար տարիներու ժողովրդեան երազը:
2007 թուականին, միահամուռ խանդավառութեամբ եւ ձայներու մեծամասնութեամբ
կ'ընտրուի Ֆրանսահայ նորահաստատ Թեմի առաջին առաջնորդ, եւ կը «նշանակուի»
Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդի անդամ, ինչպէս նաեւ Արեւմտեան Եւրոպայի
Հայրապետական Պատուիրակ:
Բոլոր անոնք որոնք ճանչցած են Սրբազան Հայրը, տեսած են իր մէջ նուիրումի բարձր
ոգի, ծառայութեան աննկուն կամք, մտաւորական բարձր կարողութիւններով օժտուած
տիպար հոգեւորական մը, որ պատիւ բերած է Հայց. Եկեղեցւոյ ծառայութեան բոլոր
անդաստաններէն ներս: Ան իր հեզահամբոյր եւ խոնարհ նկարագրով եւ երկար
տարիներու վաստակով կը վայելէ բացառիկ վարկ եւ սէր իր պաշտելի ժողովուրդին
մօտ:
Ահաւասիկ այսպիսի վաստակաշատ բարձրաստիճան հոգեւորական մը թիրախ կը
դառնայ Ամենայն Հայոց Հայրապետի քինախնդրութեան եւ վրէժխնդրութեան: Նորվան
Սրբազան իր յուզումներն ու պոռթկումները կ՛ամփոփէ Վեհափառին ուղղեալ իր
նամակի հետեւեալ տողերուն մէջ. «Ատենէ մը ի վեր նկատած եմ որ զիս վիրաւորելն ու
վարկաբեկելը Ձեր հաճոյքը դարձած է: Ձեր որակումներն ու մեղադրանքները ուղղուած
անձիս դէմ պարզապէս զարմանք կը պատճառեն ինծի: Դուք չէք անդրադառնար գուցէ
թէ մարդոց արժանապատուութիւնը կը ճզմէք ձեր ոտքին տակ»:
«Ատենէ մը ի վեր» արտայայտութիւնը մեզի յստակօրէն կը թելադրէ որ այլեւս բոլորին
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ծանօթ՝ Փարիզի Շառլ տը Կօլ օդակայանին մէջ Վեհափառին կողմէ Սրբազանին
հասցուած վիրաւորանքի դէպքը՝ եզակի չէր իր տեսակին մէջ: Ընդհակառակն, երկար
եղած է շարքը վիրաւորանքներուն, ինչպէս յայտնի կը դառնայ վերջերս մամուլի
սեփականութիւն դարձած՝ Գերագոյն Հոգեւոր Ժողովին ուղղուած Սրբազան Հօր չորս
էջնոց նամակէն: Ահաւասիկ այս բոլոր վարկաբեկումներն էին, որոնք տարիներու
ընթացքին կուտակուելով Սրբազան Հօր հոգւոյն մէջ, յառաջացուցած էին
աներեւակայելի ալեկոծումներ եւ փոթորիկներ, եւ որոնք ի վերջոյ մղեցին զինք
վաղաժամ կերպով հրաժարելու Ֆրանսահայ Թեմի առաջնորդութեան պաշտօնէն: Այժմ
հարց կու տանք. – Ա՞յս է վարձատրութիւնը 45 երկար տարիներու անսակարկ
ծառայութեան: Ճիշդ է, որ իբրեւ հաւատացեալ քրիստոնեաներ մեր վարձատրութիւնը
կ'ակնկալենք Ամենակալէն, բայց եւ այնպէս մարդկային ազնիւ սկզբունքներու
չափանիշները յարգելով, չենք ալ փափաքիր աննկատ մնալ, եւ մանաւանդ հալածուիլ
մեր կատարած արդար ու բարի գործերուն համար,-- ինչ որ բացայայտ իրողութիւն է
Նորվան Սրբազանի պարագային: Որքա՞ն արդար է նման նուաստացնող վերաբերում
մը, եւ ի՞նչ պատգամ կրնայ տալ ատիկա Հայց. Եկեղեցւոյ նոր հասած կամ հասնելիք
հոգեւոր սպասաւորներուն:
Ահաւասիկ կրկին անգամ Նորվան Սրբազան Թեմական պատգամաւորներուն կը
բանայ իր խոցուած սիրտը եւ կ՛անդրադառնայ ա՛յլ վիրաւորանքներու եւս, որոնք եղած
են իր անձին, իր «հոգեւոր հօր»՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսէն. «Վեղարը գլխիցդ
կ'առնեմ, փիլոնազուրկ կ'անեմ, կը կանգնեցնեմ դասի մէջ, հաւատացեալները կը գան
կը տեսնեն որ դու պատժուած ես. մկրտութիւն, պսակ թաղում չես կարող անել»...: Մենք
ճաշակեցինք այս դառնութիւնները, փոխանակ սիրոյ եւ շնորհի քաղցրութեան: …Մեր
ճանչցած Հայց. Եկեղեցին սիրոյ, շնորհքի, արդարութեան քաղցր մթնոլորտի տակ շնչող
հաստատութիւնն է, մինչդեռ ներկայիս վախի մթնոլորտ մը կը տիրէ, իր բոլոր
դրսեւորումներով եւ հետեւանքներով»,- կ'ըսէ Նորվան Սրբազան:
Արդարեւ ի՜նչ ահաւոր վերաբերմունք՝ մեծաւորի մը կողմէ…: Դժբախտաբար եւ ցաւ ի
սիրտ, մեզի համար նորութիւններ չեն այս յայտարարութիւնները: նմանօրինակ
վարկաբեկիչ երեւոյթներու եւ բռնութեան սպառնալիքներու ենթարկուած են ա՛յլ
բարձրաստիճան եւ համեստ եկեղեցականներ: Հոգեբանական այս բարդոյթէն
(մեծամտութիւն եւ անտառային օրէնքի հասկացողութիւն) կը տառապի նաեւ Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Արամ Ա.-ը, որ բազմիցս յայտարարած է իր կրտսեր
միաբաններուն. «Ան որ չի հնազանդիր իմ հրահանգներուս, քուրջի նման կը ճզմեմ եւ կը
ստորնացնեմ այդ անձը, զէրոյի կը վերածեմ»,-- կը վկայեն երիտասարդ միաբաններ:
Կարելի՞ է այսպիսի մթնոլորտի մէջ հրապուրել նոր երիտասարդութիւն, որպէսզի գան
եւ նուիրուին Եկեղեցւոյ ծառայութեան: Անկասկած ՈՉ: Ինչպէ՞ս կարելի է սպասել, որ
Եկեղեցւոյ հոգեւոր սպասաւորութեան թեկնածուներ յանձն առնեն մուտք գործել սեմէն
ներս այնպիսի հաստատութեան մը, ուր կը բացակայի «սիրոյ, շնորհքի, արդարութեան
քաղցր մթնոլորտը», եւ ուր, ըստ պարագայի, երկի՛ցս եւ երի՛ցս Ս. Հոգւոյ շնորհներուն
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օծումը ստացած իշխանաւորներ՝ ստորադասներու հանդէպ լոկ սարսափի ու
նուաստացման ապաշնորհ վարքագիծի մը մէջ կ՛ըմբռնեն իրենց «հոգեւոր
հայրութեան» դերակատարութիւնը….: Ականջ դրէ՛ք Յիսուսի խօսքերուն. «Ձեր մէջ կա՞յ
հայր մը, որուն զաւակը հաց ուզէ եւ ինք քար տայ անոր, եւ կամ օձ տայ՝ երբ զաւակը
ձուկ խնդրէ»… (Մատթ. Է 9-10).
Յստակացնե՛նք. մեր մտահոգութիւնը անձերը չեն, մեր խոր մտահոգութիւնը Հայ
Եկեղեցւոյ միաբանութիւններուն մէջ տիրող եղբայրական սիրոյ բացակայութիւնն է, որ
ուրիշ բան չէ եթէ ոչ աստուածային սիրոյ ցոլացումը մարդ արարածին մէջ: Նոյնքան
մտահոգիչ է կարգ ու կանոնի, օրինականութեան բացակայութեան պարագան,
որովհետեւ մոռցած ենք որ մեր Եկեղեցին ժողովրդավար եկեղեցի է, ժողովուրդով եւ
ժողովուրդին համար: Հոն ուր օրէնք չկայ, այնտեղ կայ կամապաշտութիւն եւ
անտառային օրէնք, որոնց հետեանքով կը կորսնցնենք ժողովուրդը լսելու մեր
ունակութիւնը՝ յաղթահարելու համար անտարբերութիւնը անոր, նամանաւանդ մեր
նորահաս երիտասարդներուն, որոնք ականատես եւ ականջալուր վկաներն են մեր
Եկեղեցւոյ հոգեւոր կեանքին ուծացման:
Եկեղեցին իր կառուցողական հունին մէջ կրնայ մտնել երբ բանիմաց ազգայիններ,
օրէնքի լիակատար հասկացողութեամբ եւ կատարումով, յանձն կ՛առնեն իրենց
վստահուած լուրջ պարտականութիւնները: խօսքս անոնց մասին չէ որոնք շքանշաններ
ստանալու մարմաջով եւ մտահոգութեամբ ծախած են իրենց հոգին եւ իրենց
կրաւորական հոգեբանութեամբ դարձած են խնկարկուներ՝ ճշմարտութիւնները
ծածկելով վերին իշխանութիւնը հաճոյացնելու համար:
Նոյնքան զարհուրելի եւ անհասկնալի է Յուլիս 30-31ին Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի մէջ
Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդի անփառունակ հաղորդագրութիւնը: Անգամ մը եւս
համոզուեցանք, որ «պատկեր» անդամները իրենց ստրկամիտ հոգեբանութեամբ ո՛չ
մէկ կերպով կրնան որեւէ դարման բերել Հայց. Եկեղեցւոյ մէջ տիրող այսօրուան
հոգեւոր սնանկութեան եւ բարոյական սայթաքումներուն:
«Զարմանք ապրեցինք՝ ընթերցելով Ձեր գրութիւնը, ի մասնաւորի Մեր Կողմից Ձեր
անձը վիրաւորելու արտայայտութիւնները, նաեւ օդանաւակայանում ի ներկայութեան
Ձեր նամակում նշուած անձնաւորութիւնների, ովքեր հաղորդ չեն եղել Ձեզ հետ Մեր
զրոյցին:..... Ձեր նուիրական պարտքն է նման համոզումների պարագային դրանք
հիմնաւորումներով ու փաստերով ներկայացնելու սոյն ատեանին» (Գարեգին Բ.): Հիմա
հարց տանք մեր ընթերցողներուն, անհրաժե՞շտ է աւելի փաստեր ներկայացնելու
որպէսզի անգամ մը եւս հաստատենք թէ կատարուածը ուրիշ բան չէր եթէ ոչ
դիտաւորեալ վարկաբեկում: Յո՞ երթաս Հայց. Եկեղեցի...:
Ի վերջոյ պիտի ունենա՞նք ճշմարտութեան հետամուտ ըլլալու առաքինութիւնը եւ
յայտարարենք ինչպէս Աւետարանը կ'ըսէ. ոչինչ կայ ծածուկ որ չյայտնուի (Մատթ. Ժ
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