
 
DEADLY BLAST IN BEIRUT 

 
On Tuesday, August 4, at 6:00 pm local time (11:00 am New York time) a huge explosion shook the entire 
city of Beirut, the shockwaves of which were felt as far away as Cyprus. The blast killed at least 135 
people and injured more than 5,000, with more than a quarter million displaced and an unknown number 
disappeared. Words fail to describe the magnitude of this tragedy, which the Armenian community did 
not escape, with 11 dead and 250 injured at the latest count. The material damage to the city is enormous 
and unimaginable. The Catholicosate, churches, institutions, stores, residences have been damaged 
indiscriminately, without taking into account the psychological impact.   
 
The Covid-19 health crisis that followed the social, political and financial crisis had already exhausted the 
Lebanese people. The scale of the current tragedy has now worsened their suffering.  
 
This explosion not only shocked Lebanon, but the entire world. In view of this reality and in accordance 
with the patriarchal proclamation by His Holiness Catholicos Aram I, the Armenian Prelacy of the Eastern 
United States has organized a fundraiser to mitigate the unquantifiable material and emotional damage 
suffered by our brethren. We beg our kind faithful and generally the Armenian community to participate 
generously in this campaign of humanitarian aid.  
 
Even though we are aware that at the local level we also face a financial crisis, we feel compelled to extend 
a helping hand to our compatriots who are enduring even greater pain than ours, in the certainty that God 
loves a cheerful giver (2 Corinthians 9:7). 
 
All donations will be transferred via the Catholicosate to the special committee functioning under the 
sponsorship of the Armenian Prelacy of Lebanon 
 
Please send your donation to the Armenian Prelacy, writing Lebanon Relief Fund in the memo section.  
 
Visit www.ArmenianPrelacy.org/HelpLebanon to donate online. 
 

 
ARCHBISHOP ANOUSHAVAN 

Prelate, Eastern Prelacy of the United States 
  

about:blank


 
ՄԱՀԱՍՓԻՒՌ ՊԱՅԹԻՒՆ ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՄԷՋ 

Երեքշաբթի, 4 Օգոստոս,  2020, երեկոյեան ժամը 6ին (Նիւ Եորքի ժամանակով՝ առաւօտեան ժամը 11) 
ահաւոր պայթիւն մը ցնցեց ամբողջ Պէյրութ քաղաքը իր շրջակայքով, որուն ալիքը հասաւ մինչեւ 
Կիպրոս։ Ցարդ աւելի քան 135 մեռեալ, 5.000 վիրաւոր եւ քառորդ միլիոն տեղահանուած մարդիկ 
արձանագրուած են, իսկ անյայտ կորսուածներու ճակատագիրը դեռեւս յստակ չէ։ Բառերը ան-
բաւարար են նկարագրելու այս աղէտին տարողութիւնը, որմէ անմասն չմնաց հայ համայնքը, որ 
մինչեւ հիմա ունեցած է 12 մեռեալ եւ 250 վիրաւոր։ Քաղաքին կրած աւերը անգնահատելի եւ անե-
րեւակայելի է։ Կաթողիկոսարանը, եկեղեցիներ, հաստատութիւններ, վաճառատուներ, բնակարան-
ներ անխտիր վնասուած են, որուն պէտք է գումարել հոգեբանական գործօնը։  

Ընկերա-քաղաքական եւ տնտեսական ճգնաժամի հարուածին յաջորդող առողջապահական տագ-
նապը՝ պսակաձեւ ժահրի հետեւանքով, արդէն իսկ ուժասպառ դարձուցած էր Լիբանանի ժողովուրդը։ 
Ներկայ  համատարած աղէտը եկաւ աւելի՛ եւս խորացնելու անոր տառապանքը։ 

Սոյն պայթիւնը ցնցեց ո՛չ միայն Լիբանանի ժողովուրդը, այլ ամբողջ աշխարհը։ Այս իրադարձութեան 
լոյսին տակ եւ ի հետեւումն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.ի հայրապետական 
կոչին, Միացեալ Նահանգներու Արեւելեան Շրջանի Ազգային Առաջնորդարանը ձեռնարկած է դրա-
մահաւաքի՝ աղէտեալ մեր եղբայրներուն եւ քոյրերուն նիւթաբարոյական անչափելի կորուստը թե-
թեւցնելու համար։ Կը խնդրենք մեր բարեպաշտ հաւատացեալներուն եւ ընդհանրապէս համայն Հայ 
գաղութին, որ իրենց լիառատ մասնակցութիւնը բերեն շտապ օգնութեան նուիրական այս արշաւին։   

Գիտակցելով հանդերձ որ տեղական մակարդակով մե՛նք եւս կը դիմագրաւենք տնտեսական տագ-
նապ, պարտք կը զգանք կարելիութեան սահմաններուն մէջ մեզմէ աւելի տառապող հայրենակից-
ներուն ձեռք երկարել, վստահ ըլլալով որ Աստուած զուարթառատ կերպով նուիրողը կը սիրէ (Բ 
Կորնթացիս 9․7)։ 

Բոլոր նուիրատուութիւնները Կաթողիկոսարանի ճամբով պիտի փոխանցուին Լիբանանի Հայոց 
Թեմի հովանաւորութեան տակ գործող յատուկ յանձնախումբին: 

Հաճեցէք ձեր նուէրները ղրկել Առաջնորդարան՝ Armenian Prelacy, memoի բաժնին մէջ՝ Lebanon Relief 
Fund յիշատակումով։ 

Առցանց նուիրատուութիւն կատարելու համար, հաճեցէք այցելել ArmenianPrelacy.org/HelpLebanon։ 

 
ԱՆՈՒՇԱՒԱՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ 

ԱՄՆ-ի Արեւելեան Թեմի Առաջնորդ 
 


