VOCATIONS
12 VOCATIONS
FULFILLING THE PROMISE OF ST. NERSESS SEMINARY

AUGUST 9, 2021

Dear XXX,

S

ixty years have now passed since St. Nersess Armenian
Seminary took the first steps in its service to our Lord
and the Armenian Church. It has been a journey down
many pathways — and more importantly, led numerous
young souls down the pathway to a sacred vocation in the
Armenian Church.
This fall, the seminary will honor some of the earliest trailblazers
along that path. Under the title of 12 Vocations, we will celebrate the
60th Anniversary of St. Nersess Seminary and the vocations of the
first 12 graduates of St. Nersess and St. Vladimir’s Seminaries who
went on to become ordained as priests.
The celebratory banquet will take place on the evening of
Saturday, November 13, 2021, at Old Tappan Manor in Old Tappan,
NJ. It is conceived as the first in a series recognizing the alumni of
St. Nersess, both ordained and lay, who are in service to the
Armenian Church in any capacity.
Through these first 12 and those who followed, St. Nersess
Seminary remains a source of inspiration for our alumni, students,
clergy, and youth. To express our gratitude, and to celebrate the
successes of the honorees and the seminary, we will publish a
commemorative booklet for the November 13 banquet.
I hope you will be able to donate to the commemorative booklet.
When you honor these 12 individuals with your generous donation,
you will also support the institution that helped to form them: the
institution each of our honorees treasures and appreciates. Please
see the suggested sponsorship levels on the enclosed card; all
proceeds will directly support St. Nersess Seminary and its mission.
Thank you in advance for your generosity.

2021 HONOREES
REV. FR. KEVORK ARAKELIAN [1973]
REV. FR. GARABED KOCHAKIAN [1976]
REV. FR. YEPREM KELEGIAN [1977]
REV. FR. MARDIROS CHEVIAN [1985]
REV. FR. SHNORK DEMIRJIAN [1991]
REV. FR. DIRAN BOHAJIAN [1993]
REV. FR. SAHAK KAISHIAN [1993]
REV. FR. TAVIT BOYAJIAN [1993]
REV. FR. ARAKEL ALJALIAN [1993]
REV. FR. VASKEN KOUZOUIAN [1994]
REV. FR. STEPANOS DOUDOUKJIAN [1996]
VERY REV. FR. SIMEON ODABASHIAN [1996]

STOCKS OR AN IRA DISTRIBUTION
MAY BE GIFTED TO THE SEMINARY BY CONTACTING
ROBIN, CONTROLLER, AT ROBIN@STNERSESS.EDU

With prayers,

FR. MARDIROS CHEVIAN

FOR BOOKLET AND BANQUET INQUIRIES
lynn beylerian, event co-chair
201.914.0354 / lynnbeylerian @ gmail . com

DEAN
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ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐ
Ս. ՆԵՐՍԷՍ ԸՆԾԱՅԱՐԱՆԻ ԽՈՍՏՈՒՄԸ ԻՐԱԳՈՐԾԵԼՈՎ

ՕԳՈՍՏՈՍ 9, 2021

Սիրելի Բարեկամներ,

Վ

աթսուն տարիներ անցած են այն օրուընէ

Այս առաջին տասներկուքին միջոցաւ եւ բոլոր անոնց

երբ Ս. Ներսէս Ընծայարանը առած է

որոնք հետեւեցան, Ս. Ներսէսը կը մնայ ներշնչման

իր առաջին քայլը ծառայելու մեր Տիրոջ

աղբիւր

եւ Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ։ Երկա՜ր

հոգեւորականաց եւ երիտասարդութեան։ Մեր գնա–

եւ տարբեր ճանապարհներէ անցած է,

հատանքը

մեր

աւարտականներուն,

արտայայտելու

ու

ուսանողներուն,

տօնախմբելու

յաջո–

որոնք բազմաթիւ հոգիներու առաջնորդած են դէպի Հայ

ղութիւնները մեր մեծարեալ հոգեւորականներուն եւ

Եկեղեցւոյ սրբազան կոչումին։

Ս. Ներսէս Ընծայարանին, մենք պիտի հրատարակենք
յուշամատեան մը Նոյեմբեր 13-ի ճաշկերոյթին համար։

Այս

աշնան,

Ս.

ներսէս

Ընծայարանը

պիտի

պատուէ իր կարգ մը ռահվիրաները։ «Տասներկու

Կը յուսամ որ դուք պիտի կարողանաք նուիրա–

Կոչումներ» վերնագրին ներքոյ, մենք պիտի տօնենք

տուութիւն մը ընել այս յուշամատեանին։ Երբ պատուէք

վաթսուն ամեակը Ս. Ներսէս Ընծայարանի եւ կոչումը

այս տասներկու անձերը ձեր առատաձեռն նուիրա–

առաջին տասներկու Ս. Ներսէսի եւ Ս. Վլատիմիրի

տուութեամբ, դուք նաեւ զօրավիք պիտի կանգնիք ա՛յն

Ընծայարաններու աւարտականներուն, որոնք ձեռնա–

հաստատութեան, որը օգնեց անոնց կազմաւորուելու եւ

դրեալ հոգեւորականներ դարձան։

ա՛յն հաստատութեան, որ իւրաքանչիւր մեծարեալ կը
գնահատէ ու կը պահէ որպէս գանձ։

Տօնախմբման ճաշկերոյթը տեղի պիտի ունենայ
Շաբաթ,

Նոյեմբեր

13,

2021-ի

երեկոյեան

Old

Պիտի

խնդրեմ

որ

նայիք

թելադրեալ

տարբեր

Tappan Manor in Old Tappan, NJ-ի մէջ։ Այս առաջին

մակարդակներու ձեր ընելիք նիւթական աջակցութեան։

մտայղացումն

Բոլոր հասոյթը ուղղակիօրէն պիտի օգնէ Ս. Ներսէս

է

շարքի

մը,

որ

պիտի

պատուէ

Ս. Ներսէսի աւարտականները, ըլլան անոնք ձեռնադրեալ

Ընծայարանին եւ անոր առաքելութեան։

թէ աշխարհական, որոնք Հայ Եկեղեցւոյ ծառայութեան
մէջն են տարբեր պաշտօններով։

Ի յառաջագունէ շնորհակալութիւններս կը յայտնեմ
ձեր առատաձեռնութեանը համար։

Աղօթարար՝
Տ. ՄԱՐՏԻՐՈՍ Ա. ՔՀՆՅ. ՉԵՒԵԱՆ
ՏԵՍՈՒՉ
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