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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ 
 

 

Դշ 3 Յունիս – Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս 

Առաջնորդ Սրբազան հայրը նախագահեց առցանց  հանդիպումի 

մը, որուն մասնակցեցան Արժանապատիւ Քահանայ հայրեր՝ 

Տէր Նորայր Աւագ Քահանայ Բաթանեան, Տէր Պարթեւ Քահանայ 

Գարագաշեան, Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան եւ 

Մելպուրնէն՝ Տէր Խաչեր Քահանայ Յարութիւնեան: Տեղի 

ունեցաւ կրօնական հարցերու քննարկում, հոգեւոր հայրերը 

իրարու հետ բաժնեցին Պսակաձեւ Ժահրին ստեղծած 

անկանոնութիւններուն իրենց ապրած փորձառութիւնը, ի յայտ 

բերուեցան անոր ստեղծած հոգեբանական դժուարութիւնները. 

քննարկուեցան նաեւ ծիսական հարցեր եւ եղան առաջարկներ: 

Հոգեւոր հայրերու այս առցանց հանդիպումները պիտի 

շարունակուին երկամսեայ դրութեամբ: Քաջալերելի երեւոյթ եւ 

նախաձեռնութիւն:   

 

Գշ 9 Յունիս – Սրբազան Հայրը նախագահեց Կալուածոց Յանձնախումբի հերթական ժողովին, որուն ընթացքին 

քննարկուեցան եւ գործնական առաջարկներ կատարուեցան առկախ մնացած մի քանի հարցերու: 

 

Դշ 10 Յունիս – Սրբազան Հայրը նախագահեց Հայ Համայնքի Բարեկեցութեան Կեդրոնի խորհուրդի ժողովին: 

Ժողովը որոշեց վերաբանալ մեր մեծ հայրերուն եւ մեծ մայրերուն համար հաւաքատեղին՝ Էտկարեան սրահը, եւ 

վերսկսիլ գործունէութեան:  

Կիր 21 Յունիս – ՍԴՀԿ Աւստրալիոյ Շրջանի Վարիչ Մարմնի խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն տեղի ունեցաւ 

Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ հանդիսապետութեամբ Սրբազան Հօր եւ ներկայութեամբ շրջանի ՍԴՀԿ 

ղեկավարութեան: 
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Հոգեհանգիստէն ետք, սահմանափակ թիւով հրաւիր-

եալներու ներկայութեան, Սրբազան հայրը Պօշան 

Փարքի Հայոց Ցեղասպանութեան 100 ամեակին 

նուիրուած Խաչքարին առջեւ կատարեց աղօթք, որմէ 

ետք, ի յիշատակ 20 Կախաղաններուն, խաչքարին 

առջեւ զետեղուեցաւ ծաղկեպսակ ՍԴՀԿի վեթերան 

անդամներու՝ Ճոն Տէմիրճեանի եւ Վրէժ Մանուկեանի 

կողմէ: Խօսք առաւ ՍԴՀԿ Աւստրալիոյ շրջանի Վարիչ 

Մարմնի ատենապետ Պրն Աւետիս Թոփուզեան: 

Իր սրտի խօսքին մէջ, Սրբազան հայրը վեր առաւ 

Քսաններու սխրագործութիւնը: Ան ըսաւ, որ այն 

օրուընէ երբ Խրիմեան Հայրիկ յայտարարեց, որ 

առանց «երկաթէ շերեփ»ի հնարաւորութիւն չկար 

հայկական իրաւունքները պաշտպանելու, Հնչակեան 

կուսակցութիւնը, որպէս Մայր կուսակցութիւն, 

առաջիններէն եղաւ մտածելու, թէ ինչ ձեւով հայ 

ժողովուրդը կրնար իր արդար իրաւունքներուն տէր 

կանգնիլ: Ան շեշտեց, որ Քսանները ինկան, սակայն 

անոնց երազը իրենց մահով չաւարտեցաւ. անոնք 

ճշմարիտ մարգարէներու պէս գուշակեցին, որ 

քսաններուն տեղ ուրիշ քսաններ, քսան հազարներ 

պիտի գան իրականացնելու համար իրենց երազը: 

Այսօր մենք այդ Քսաններէն դասեր պէտք է քաղենք, 

որպէսզի զոհ չերթանք նոր խարդաւանքներու եւ մեր 

այս ունեցած հայրենիքն ալ չկորսնցնենք: Սրբազանը 

նշեց, որ Քսանները իրենց կախաղաններէն մեզի 

դասեր կու տան, որ պէտք է միացեալ ու 

միախորհուրդ ըլլանք, քանի որ մեր զօրութիւնը մեր 

հաւաքականութեան մէջ է: Հաւաքը փակուեցաւ 

Սրբազան Հօր «Պահպանիչ»ով: 
 

Գշ 23 Յունիս – Սրբազան Հայրը նախագահեց Թեմական հերթական ժողովին: Ժողովը ունէր լեցուն օրակարգ 

ինչպէս՝ զեկուցում Սրբազան Հօր միամսեայ տարած աշխատանքին, ծուխերու հետ առնչուած հարցերու 

քննարկում, Մայր Տաճարին վերականգնման համար նուիրահաւաքներու նոր թափ, հաշուական տնօրինումներ 

եւայլն:  
 

Գշ 30  Յունիս – Սրբազան Հայրը եւ Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան մասնակցեցան Նիւ Սաութ Ուէյլզ Էքիւմէնիք 

Խորհուրդին Եկեղեցապետերու առցանց ժողովին, որուն ընթացքին քննարկուեցան իւրաքանչիւր եկեղեցւոյ 

տարած աշխատանքը Պսակաձեւ Ժահրի դէմ պայքարելու մէջ եւ Խորհուրդը ինչպէ՞ս կրնայ օգտակար դառնալ 

եկեղեցիներուն: Սրբազան Հայրը տուաւ իր զեկուցումը եւ խորհուրդները յաղթահարելու Պսակաձեւ Ժահրը, 

բծախնդրօրէն հետեւելով պետութեան ցուցմունքներուն, որոնց շնորհիւ է որ Աւստրալիան կարողացաւ առաջքը 

առնել մահահոտ այս ժահրի տարածման: 
 

Գշ 30 Յունիս – Սրբազան Հայրը եւ Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան մասնակցեցան Նիւ Սաութ Ուէյլզ Էքիւմէնիք 

Խորհուրդին Եկեղեցապետերու առցանց ժողովին, որուն ընթացքին քննարկուեցան իւրաքանչիւր եկեղեցւոյ 

տարած աշխատանքը Պսակաձեւ Ժահրի դէմ պայքարելու մէջ եւ Խորհուրդը ինչպէ՞ս կրնայ օգտակար դառնալ 

եկեղեցիներուն: Սրբազան Հայրը տուաւ իր զեկուցումը եւ խորհուրդները յաղթահարելու Պսակաձեւ Ժահրը, 

բծախնդրօրէն հետեւելով պետութեան ցուցմունքներուն, որոնց շնորհիւ է որ Աւստրալիան կարողացաւ առաջքը 

առնել մահահոտ այս ժահրի տարածման: 
 

Գշ 30 Յունիս – Բազմամշակոյթի նահանգային 

նախարար Դոկտ. Ճէֆ Լիի եւ Նիւ Սաութ Ուէլզի 

Բազմամշակոյթի Բաժնի Տնօրէն Ճոզէֆ Լա Փոսթայի 

հրաւէրին ընդառաջելով, Սրբազան Հայրը առցանց 

ժողով մը ունեցաւ անոնց հետ: Նախարարը, 

ներկայացնելէ ետք իր կառավարութեան տարած 

աշխատանքները յաղթահարելու Պսկաձեւ Ժահրը, 

խնդրեց Սրբազան Հօրմէն զինք տեղեկացնել Հայ 

եկեղեցւոյ տարած աշխատանքին եւ ձեռք առած 

միջոցներուն մասին: Սրբազան Հայրը, դրուատելէ 

ետք նահանգային եւ դաշնակցային կառավարու-

թեանց յօգուտ Աւստրալիոյ ժողովուրդին տարած  

աշխատանքը, օրէնքներու սերտումէն մինչեւ անոնց 

կիրառումը, մանրամասնութեամբ բացատրեց թէ ինչ 

միջոցներու դիմած են Առաջնորդարանը եւ եկեղեցի-

ները դիմագրաւելու ապա յաղթահարելու համար 

ժահրը, միշտ նկատի ունենալով պետութեան տուած 

ցուցմունքները: Ան տեղեկացուց որ քարոզներով, 

հաղորդագրութիւններով եւ յորդորներով եկեղեցին 

կարողացած է կատարել իր պարտականութիւնը իսկ 

հաւատացեալ ժողովուրդը լաւագոյնս գործակցած է 

հետեւելով պետական ցուցմունքներուն: Սրբազան 

հայրը իր շնորհակալութիւնը յայտնեց նախարարին, 

իր հոգածութեան եւ տնօրինումներուն համար եւ իր 

գնահատանքը՝ նահանգապետուհի Պէրէճիքլեանին 

տարած օրինակելի եւ Աստուածահաճոյ գործունէու-

թեան համար:   

 

Յունիս ամսուան ընթացքին Նիւ Ճըրզիի Բարեւ Թիվիին Սրբազան հօր տուած 31 Մայիսի հարցազրոյցին 

պատճառաւ խլրտում ստեղծուեցաւ համայնքին մէջ: Սբազան Հայրը իր հաղորդագրութիւններով եւ հայկական 

կազմակերպութեանց հետ հանդիպումներով բացատրեց թէ ինք  ինչ ըսած էր հարցազրոյցին ընթացքին եւ որուն 

բովանդակութիւնը ճիշդ հասկնալու համար հարկ էր լմանը լսել եւ չգոհանալ մէկ մասի ունկնդրութեամբ:     
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                 Կաթողիկէ Սուրբ Էջմիածնի տօնին օծուեց եւ       

                  վերատեղադրուեց Մայր տաճարի գմբեթի խաչը 

 
 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, Տեղեկատուական համակարգ,  

14 Յունիսի, 2020 

 
«Աստուածահաստատ Սուրբ Էջմիածինը Աստւծոյ 

պարգեւն է մեր ժողովրդին Իր Միածին Որդու Էջքով»․ 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս 

 

Յունիսի 14-ին Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ 

Եկեղեցին նշեց Արարատեան տօների շաբաթը պսակող 

Կաթողիկէ Սուրբ Էջմիածնի տօնը:  

Տօնի առիթով Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածնում Սուրբ 

Պատարագ մատուցուեց Սուրբ Տրդատ Գ հայոց արքայի 

անունը կրող բաց խորանին։ Պատարագիչն էր Մայր Աթոռի Եկեղեցական հայեցակարգային հարցերի 

գրասենեակի տնօրէն Գերաշնորհ Տ. Վազգէն եպիսկոպոս Միրզախանեանը, ով իր քարոզում անդրադարձ 

կատարեց Միածնաէջ Մայր տաճարի հիմնադրման խորհրդին եւ կարեւոր նշանակութեանն ու առաքելութեանը 

հայ ժողովրդի կեանքում։  

Տօնի բերկրանքը յաւելուեց մէկ այլ նշանակալի իրադարձութեամբ։ Նկատի առնելով, որ Միածնաէջ Մայր 

տաճարի ամրակայման աշխատանքների հերթական փուլի աւարտի արդիւնքում ամբողջութեամբ 

հիմնանորոգուել էր տաճարի գմբեթը, Սուրբ Պատարագի աւարտին կատարուեց տաճարի գմբեթի նորակերտ 

խաչի օծման արարողութիւնը։ Տաճարի հին խաչը, որը վնասուել էր ժամանակների ներգործութեան պատճառով, 

իր մշտական հանգրուանը կը գտնի Մայր Աթոռի թանգարանում։ 

Բաց խորանի առջեւ, ըստ ընկալեալ կարգի, նախ սաղմոսների ներքոյ գինով եւ ջրով լուացուեց խաչը, ապա 

սուրբգրային ընթերցուածքներից ու աղօթքներից յետոյ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը սրբալոյս միւռոնով օծեց զայն։  

Տօնի առիթով, հանդիսապետութեամբ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, նաեւ կատարուեց Սուրբ Էջմիածնի 

մաղթանք:  

Հոգեւոր դասը եւ ներկայ բարեպաշտ 

հայորդիները միասնաբար աղօթք բարձրացրեցին 

առ Բարձրեալն Աստուած Հայոց Ընդհանրական 

Մայր Աթոռի՝ Սուրբ Էջմիածնի անսասանութեան ու 

պայծառութեան, աշխարհասփիւռ հայ ժողովրդի 

կեանքում նրա սրբազան առաքելութեան յարատեւ 

իրականացման համար։ 

Այնուհետեւ նորաօծ խաչի առջեւ Նորին 

Սրբութիւն Գարեգին Երկրորդ Կաթողիկոսն իր 

պատգամն ուղղեց ներկաներին եւ համայն մեր 

ժողովրդին Կաթողիկէ Սուրբ Էջմիածնի տօնի եւ 

Մայր տաճարի գմբեթի խաչի օծման ուրախալի 

առիթով։ 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի խօսքի 

աւարտին ծաղիկներով զարդարեալ օծուած խաչը հանդիսաւոր թափօրով տարուեց Մայր տաճարի առջեւ, 

որտեղից ներկաների գոհաբանական մաղթանքների եւ շարականների երգեցողութեան ներքոյ կռունկով 

բարձրացուեց եւ տեղադրուեց տաճարի գմբեթին։ 
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Ն.Ս. Օ. Տ. Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՊԱՏԳԱՄԸ 

ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՏՕՆԻՆ 
 

«Գոհանամք զՔէն, Հայր ամենակալ, որ պատրաստեցեր 

մեզ նաւահանգիստ Սուրբ զԵկեղեցի, տաճար սրբութեան, 

ուր փառաբանի Սուրբ Երրորդութիւնդ» 

(Պատարագամատոյց) 

 

Սիրելի հաւատաւոր զաւակներ Մեր, 

Այսօր Կաթողիկէ Սուրբ Էջմիածնի հիմնադրութեան 

յիշատակի օրն է։ Այս նշանակալի տօնի բերկրանքը մեր 

սրտերում սրբալոյս միւռոնով օծեցինք նորակերտ այս խաչը, 

որը քիչ յետոյ, միասնական գոհաբանութեամբ ու 

փառաբանութեամբ առ Աստուած, պիտի վերատեղադրուի 

համայն հայութեան Սրբութիւն Սրբոց աստուածակառոյց Սուրբ Էջմիածնի Մայր տաճարի գմբեթին։ «Գոհութիւն 

ենք յայտնում Քեզ, Հայր Ամենակալ, որ պատրաստեցիր մեզ համար որպէս նաւահանգիստ Սուրբ Եկեղեցին, 

տաճարը սրբութեան, որտեղ փառաբանւում է Սուրբ Երրորդութիւնդ»։  

Աստուածահաստատ Սուրբ Էջմիածինը Աստծոյ պարգեւն է մեր ժողովրդին Իր Միածին Որդու Էջքով՝ որպէս 

Երկնաւորի անհուն սիրոյ վկայութիւն հանդէպ մեր ժողովուրդը։ Մարդկութեան Փրկիչը իջաւ հայոց աշխարհ` ի 

տես Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորչի, եւ ցոյց տուեց հայոց սրբազնասուրբ Մայր տաճարի կառուցման վայրը։ 

Բիբլիական Արարատի դիմաց վեր յառնեց հայոց աստուածաշնորհ տաճարը՝ Լուսաւորիչ Հայրապետի, Հայոց 

Տրդատ արքայի եւ հաւատացեալ ժողովրդի ջանքերով։ Սուրբ Էջմիածինը դարեր շարունակ եղաւ եւ այսօր էլ է ու 

միշտ պիտի լինի այն ամուր վէմը, որի վրայ խարսխուած է հայոց հաւատքը, որով կերտուել է հայոց ինքնութիւնն 

ու վերակերտուել հայոց պետականութիւնը։ Արդարեւ, Էջմիածինն է մեր ժողովրդին ազգային արժէքներով 

միաբան պահպանել եւ առաջնորդել դէպի հայրենի անկախութեան նոր հորիզոններ։ Քրիստոսահիմն 

ոսկեխարիսխ Սուրբ Էջմիածինը այն նաւահանգիստն է, որտեղ դարերի արհաւիրքներից ու ալեկոծութիւններից 

խաղաղութիւն է գտել հաւատաւոր մեր ժողովուրդը, յոյսով առատացել, յաղթանակի նոր ուժ ու զօրութիւն առել։ 

Այստեղ է Աւարայրի, Սարդարապատի, արցախեան ազատամարտերի յաղթութեան ոգին զօրացել, այստեղ են 

Հայոց ցեղասպանութիւնից մազապուրծ բազում գաղթական հայորդիք օգնութիւն ստացել, մխիթարութեամբ 

սփոփուել եւ նոր կեանքի աւիշով լցուել։ Էջմիածնի Մայր տաճարը Տիրոջ դրոշմն է հայոց հողում, հայոց կեանքում 

եւ հայոց հոգիներում, որի երկնառաք անմար լոյսը ճառագում է աշխարհասփիւռ մեր բոլոր եկեղեցիներից։ Այն 

թանկագին մարգարիտ է, որը միշտ պիտի շողայ որպէս հոգեւոր գանձ մեր բարեպաշտ ժողովրդի հաւատքի 

անդաստանում: «Ուրա՛խ եղիր, Սուրբ Եկեղեցի, քանզի Քրիստոս՝ Արքան երկնից, քեզ պսակեց Իր խաչով»:  

Սիրելիներ, էջմիածնանուէր ու եկեղեցասէր մեր բարերարների սրտաբուխ նուիրատուութիւններով, 

աշխարհասփիւռ Մեր զաւակների ազնիւ յանձնառութիւններով վերանորոգուող Մայր տաճարն այսօր 

պայծառանում է սուրբ խաչի պսակումով։ Մենք հաւատում ենք, որ Սուրբ Էջմիածնի տաճարի բարձունքից 

ճառագող Տիրոջ Սուրբ Խաչի զօրութիւնը պիտի պարգեւի մեր ժողովրդին ուժ ու կորով՝ վեր յառնելու 

դժուարութիւններից, յաղթահարելու համաւարակի փորձութիւնը եւ նոր օրհնութիւններով ու ձեռքբերումներով 

շարունակելու իր ստեղծարար կեանքը։ Խաչը նշան է դժուարութիւնների ու փորձութիւնների դիմագրաւումով 

յաղթութեան, խաչը առհաւատչեան է մեր միաբանութեան ամրապնդման, խաչը Քրիստոսի ներկայութիւնն է մեր 

մէջ եւ խաչով Փրկիչը զօրակից է ու ապաւէն աստուածասէր ազգիս հայոց: Մենք այսօր խաչապսակ Սուրբ 

Էջմիածնի Մայր տաճարով, մեր Սուրբ Եկեղեցիով այդ զօրութեան, այդ յաղթութեան կրողներն ենք։ Չթերանանք ու 

չտկարանանք Միածնաէջ մեր անգին սրբավայրի հանդէպ մեր սէրն ու նուիրուածութիւնը արտայայտելու մէջ, 

քանզի մեր բարեպաշտ հայրերի շուրթերով օրհնուած են բոլորը, ովքեր բարի յիշատակ ունեն Սուրբ Էջմիածնում։ 

Լինենք միաւորուած ու համերաշխ՝ մեր հայրենիքի հզօրացման, մեր ազգային երազանքների իրականացման, մեր 

լուսաւոր գալիքը կերտելու համար:  

Հոգենորոգ այս առիթով վերստին Հայրական Մեր սէրն ու Հայրապետական բարձր գնահատանքն ենք բերում 

մեր բոլոր երախտարժան բարերարներին, ովքեր սրտաբուխ նուիրատուութիւններով վկայում են մեր Սուրբ 

Եկեղեցու եւ Սուրբ Էջմիածնի հանդէպ իրենց որդիական ջերմ սէրը: Մայր տաճարի նորոգութիւնը հոգեւոր 

ուրախութիւն  ու  մխիթարութիւն է  ինչպէս  հայրենաբնակ  հայորդիների,  այնպէս էլ  սփիւռքի  Մեր  զաւակների  
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համար։ Հայրապետական օրհնութեամբ բարձրօրէն գնահատում ենք Մեր բոլոր զաւակների զոհողութիւնն ու 

ազնիւ մասնակցութիւնը հայոց հոգեւոր կենտրոնի, Քրիստոսաէջ Մայր տաճարի հիմնանորոգման ու 

պայծառազարդման աստուածահաճոյ գործում։ Մեր բարձր գնահատանքն ենք բերում հանգանակութեան 

յանձնախմբի անդամներին, Մայր Աթոռի Ճարտարապետական խորհրդին եւ Ճարտարապետական բաժնի 

աշխատակիցներին, «Հորիզոն 95» շինարարական կազմակերպութեանը, բոլոր վարպետներին, շինարարներին ու 

մասնագէտներին, ովքեր շարունակում են ջանասիրաբար աշխատել՝ օր առաջ մեր սրբազան աղօթավայրի դռները 

բացելու հաւատաւոր ժողովրդի առջեւ։ Հիմնանորոգման աշխատանքները, որ կը տեւեն շուրջ մէկ եւ կէս տարի, 

վստահ ենք, յաջողութեամբ պիտի աւարտուեն, եւ շուքով նորոգուած ու գեղեցկազարդ մեր սրբազան աղօթավայրի 

կամարների ներքոյ պիտի շարունակուեն աստուածային օրհնութիւններ ու շնորհներ բաշխուել հաւատաւոր Մեր 

ժողովրդին եւ բոլոր ուխտաւորներին։ Համազգային մասնակցութեամբ Մայր տաճարի նորոգութիւնը Մեր 

հաւատաւոր զաւակների միասնականութեան, մեր սրբութիւնների ու արժէքների շուրջ համախմբուածութեան 

վկայութիւններից է: 

Սիրելիներ, այս տօնական օրը վերստին հայցենք Բարձրեալն Աստծոյ զօրակցութիւնը, որ շուտափոյթ 

յաղթահարենք համաւարակի ճգնաժամը եւ սիրով ու համերաշխութեամբ ընթանանք դէպի ազգային-եկեղեցական 

կեանքի նոր առաջընթաց: Աղօթենք, որ Աստուած խաղաղութիւն ու շինութիւն շնորհի աշխարհին, բարօրութիւն, 

ապահովութիւն պարգեւի մեր հայրենիքին եւ իր երկնառաք բիւր օրհնութիւններն ու զօրակցութիւնը համայն մեր 

ժողովրդին: Շարականագրի «Եկայք շինեսցուք սուրբ զխորանն լուսոյ» կոչին համահունչ՝ համայն ազգիս 

ջանքերով, անկախ պետականութեան հովանու ներքոյ թող միշտ շէն լինի Մայր Աթոռը, յաւէտ շողարձակի լոյսը 

Սուրբ Էջմիածնի, եւ պայծառ ու անսասան մնայ քրիստոսահիմն Մայր տաճարը՝ ի վայելումն ազգիս հայոց եւ ի 

փառս Ամենասուրբ Երրորդութեան. ամէն:  
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Աւստրալական եւ 

Նոր Զելանտական 

Արխիւ 

 

Էտկար Էթիէն Տիւսաբ եւ Տակլըս Զօհրապ 

12 Մայիս 2020 Պոլսոյ Մարմարա թերթը երբ կը թերթատէր, 

Սրբազան Հայրը հանդիպեցաւ յօդուածի մը՝  « Սրբուհի Տիւսաբի 

Հետքերուն Վրայ»: Ինգա Սարըասլան ծանօթագրութիւն մը 

ստորագրած է, զոր յապաւումով կ'արտատպենք որպէս 

հետաքրքրական լուր Աւստրալահայութեան: Կը յիշեցնենք մեր 

ընթերցողներուն որ Սրբուհի Վահանեան-Տիւսաբ, կինը Պոլիս 

հաստատուած երաժշտագէտ Փոլ Տիւսաբի,  Ֆէմինիսթ 

գրագիտուհի է եւ առաջին կին վիպասանը, որուն վէպերուն գլխաւոր հերոսները կիներ են եւ որոնք կը պայքարին 

կնոջ ազատագրման ի խնդիր: Սարըասլան կը գրէ. 

...«Տիւսաբ ամոլը կը տիրանայ երկու զաւակներու: Անդրանիկը՝ Տօռին, որ կը մահանայ կանխահասօրէն 12 
Սեպտեմբեր 1891ին երբ դեռ 19 տարեկան էր. Իսկ կրտսերը՝ Էտկար-Էթիէն: Դիւանագէտ Էտկար Էթիէն Տիւսաբ 
Ֆրանսական պետութեան կողմէ դեսպան կը նշանակուի Աթէնքի: Աւելի վերջ ան նոյն պաշտօնը կը վարէ 
Աւստրալիոյ Սիտնէյ քաղաքին մէջ: Էտկար Էթիէն կը մահանայ 1950ին»: 

Քաջալերուած, Խմբագրութիւնս հարեւանցի պրպտում կատարեց եւ հետեւեալ մանրամասնութեանց իրազեկ 

դարձաւ. 

Ա) 23 Դեկտեմբեր 1932 London Gazetteի մէջ հետեւեալ վկայութեան կը հանդիպինք. 

Foreign Office,June 30, 1932. 

The KING has been pleased to approve of: —Monsieur Edgar Etienne Dussap, as Consul-General of France at Sydney and 
Melbourne for the Commonwealth of Australia, including the mainland territories of the Commonwealth.  

Բ) Սիտնիի, Մելպուրնի ինչպէս նաեւ այլ հողատարածքներու համար ընդհանուր հիւպատոսի պաշտօն ունեցած է 

Տիւսաբ, ո՛չ դեսպանի: Այլ աղբիւրներէ տեղեկացանք որ Տիւսաբ Աթէբքի մէջ ալ դեսպան չէ եղած այլ՝ Ֆրանսական 

պետութեան ընդհանուր հիւպատոս: 

Քանի արխիւի էջ մը բացուած է ուզեցինք նաեւ երկու խօսք գրել Նոր 

Զելանտայի մէջ ապրած քանի մը Հայերու մասին: 

Խմբագրութիւնս տեղեակ է որ Զօհրապ ընտանիքը կարեւոր ներկայութիւն 

եղած է Նոր Զելանտայի մջ 19րդ դարուն: Անոնցմէ մին՝ Կոնստանդին 

Զօհրապ եղած է մեծ վաճառական եւ նեցուկ հանդիսացած է Անկլիքան 

եկեղեցւոյ: Իր անունով փողոց մը գոյութիւն ունի Ուէլինկթընի մէջ մինչեւ 

օրս՝ Զօհրապ Սթրիթ անունով: Այս ընտանիքին անդամներէն մին՝ Տակլըս 

Զօհրապ (14 Յուլիս 1917 – 1 Յունիս 2008) եղած է Նոր Զելանտայի 

դիւանագիտական ցանցին մէջ եւ ծառայած է որպէս ՆԶի մշտական 

ներկայացուցիչ ՄԱԿի մէջ ի Ժընեւ- Զուիցերիա (1961-64), նաեւ, որպէս 

ՆԶի դեսպան Մալէզիոյ (1967-69), Գերմանիոյ (1969-74,  ուր կը ներառուէր 

Զուիցերիան, Լեհաստանն ու Աւստրիան): Փարոսի խմբագրութեան 

անդամ մը հարցազրոյց ունեցած է Տակլըս Զօհրապի հետ ՆԶի Օքլանտ 

քաղաքին մէջ 6 Յունուար 2000 թուականին երբ 82ամեայ ծերունին 

ամբողջացուցած էր 14 Հայերէնի դասեր Յարութիւն Քիւրքճեանի ինքնուս 

Հայերէնի դասագիրքէն եւ կը պատրաստուէր 2001ին Հայաստան մեկնիլ 

Քրիստոնէութեան Պետական Կրօնք հռչակման 1700ամեակի 

հանդիսութեանց մասնակցելու համար: Տասնեակ էջեր կարելի է գրել 

Զօհրապներու մասին, որոնք Գրիգոր Զօհրապի հետ կապ չունին այլ 

սերած են Մանուչարեանց գերդաստանէն: Տակլըս Զօհրապի մասին 

յաւելեալ մանրամասնութիւններ կարելի է գտնել հետեւեալ կապին (Լինք) 

մէջ՝ https://en.wikipedia.org/wiki/Doug_Zohrab  

 

  

Edgar Dussap 1913 

https://en.wikipedia.org/wiki/Doug_Zohrab
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DIOCESAN NEWS 
 

Wednesday 3 June – The Primate His Eminence Archbishop 

Haigazoun Najarian presided over an online meeting with the clergy of 

the Sydney and Melbourne parishes – the Reverend Fathers, 

Archpriest Father Norayr Patanian, Father Bartev Karakashian, Father 

Avetis Hambardzumyan and from Melbourne, Father Khacher 

Harutyunyan joined the Primate. The meeting covered religious 

matters; the priests shared their experiences in relation to the 

Coronavirus and in particular the psychological impact; suggestions 

were made for the observance of church rituals during this time. This 

online meeting of the church fathers will be held regularly every two 

months. It was an encouraging and rewarding initiative. 
 

Tuesday 9 June – Archbishop Najarian presided over the periodic Properties Committee meeting. Discussions focused on 

matters which had remained pending.   
 

Wednesday 10 June – The Archbishop presided over the Armenian Community Welfare Centre Committee meeting. The 

meeting decided upon the recommencement of the seniors’ weekly gatherings in the Edgarian church hall.  
 

Sunday 21 June – A requiem service at the request 

of the Social Democrat Hunchakian Party, 

presided by Archbishop Najarian, was held at the 

Holy Resurrection Church with the presence of 

the regional leadership. 

Following the service, a limited number of guests 

made their way to Beauchamp Park where the 

Primate prayed in front of the Memorial 

Khachkar, which is a dedication on the 100th 

anniversary of the Armenian Genocide, after 

which a floral wreath was laid by Messrs John 

Demirdjian and Vrej Manougian on behalf of the 

SDHP in memory of the 20 Martyrs (K'san 
kakhaghan). Mr Avedis Topouzian, Chairman of SDHP Australia, delivered his address during the commemoration. 

In his heartfelt words, Archbishop Najarian acknowledged the heroism of the Twenty. He said that from the day Khrimian 

Hayrik announced that there was no opportunity to defend Armenian rights without the “Iron Ladle” (Yergate Sherep), the 

Hunchakian Party, as the Mother Party, was one of the first to ponder how the Armenian people could stand up for their just 

rights. He stressed that the Twenty fell, but their dream did not end with their death. They foretold, like true prophets, that 

instead of twenty, another twenty, twenty thousand would come to fulfill their dream. Today, we must learn from these 

Twenty so that we do not fall victim to new threats and lose our homeland. The Archbishop noted that the Twenty also 

teach us that we must be unified and in agreement, because our strength lies in our unity. The gathering concluded with the 

Archbishop invoking the Prayer of Protection.  
 

Tuesday 23 June – Archbishop Najarian presided over the monthly Diocesan Council meeting. The comprehensive agenda 

included the Primate’s activities’ report since the last meeting, addressed issues relating to the parishes, an update on the 

Mother Cathedral Restoration and the continuing effort to raise new funds, financial reports and so forth. 
 

Tuesday 30 June – With the Chancellor Nishan Basmajian the Archbishop participated in the NSW 

Ecumenial Council Heads of Churches online meeting where disussions pursued on the work of each 

church in the fight against the Coronavirus and how can the Council be of assistance to the churches. 

Archbishop Najarian presented his report and expressed how by closely following the government’s 

directives, we have been grateful that Australia has been able to take the lead in minimising the spread of 

this deadly threat. 
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Tuesday 30 June – At the invitation of the Acting NSW Minister for Multiculturalism Dr Geoff Lee and CEO of Multicultural 

NSW Mr Joseph La Posta, an online meeting was convened with Archbishop Najarian. After presenting the work undertaken 

by his Government on the Coronavirus, the Minister asked the Archbishop to inform how the Armenian Church managed 

the situation and the measures taken. Responding, the Archbishop firstly praised the work of the State and Federal 

Governments for the benefit of the Australian people, then from reviewing the regulations to applying them, he explained in 

detail what measures the Diocese and the Church have taken to address and then overcome the issues, always keeping in 

mind the directives released by the State. He informed that with the sermons, communiques and appeals, the church was 

able to fulfil its duty and its faithful people did their best to cooperate and follow the state requirements. The Archbishop 

thanked the Minister for his care and management and his appreciation for the exemplary and God-pleasing work of Premier 

Berejiklian. 
 

During the month of June, Archbishop Najarian addressed issues that arose in relation to an interview conducted by New 

Jersey’s Parev-TV on 31 May which regrettably led to discord within the community. In his published statements and 

meetings conducted with Armenian community organisations, the Archbishop explained that his remarks needed to be 

understood in the full context of the interview and not by merely listening to one segment which he regretted led to a 

misunderstanding of his intention. 
 
 

 

 

 

 

 

              IN MEMORIAM 
                                                                                                    

                On the passing of the late  
 

       EVELIK  

    KHACHATORIAN-SANTEH 
 

Dear Mother of  

Diocesan Ladies Guild Member 

MRS KARINE BAGHDASARAYAN   

 

Փարոսի Խմբագրութիւնը իր խոր 

ցաւակցութիւնը կը յայտնէ Խաչատուրեան 

եւ Պաղտասարեան ընտանիքներու 

անդամներուն, յատկապէս Առաջնորդարանի 

Տիկնանց Յանձնախումբի անդամ Տիկին 

Կարինէ Խաչատուրեան-Պաղտասարեանին 

իր մօր՝ Տոքթ. Էվիլին Խաչատուրեանի 

մահուան առթիւ, որ պատահեցաւ Սիտնիի 

մէջ: Յիշատակն արդարոյն օրհնութեամբ 

եղիցի: 

 

 

           IN MEMORIAM 
                                                                                                    

                On the passing of the late  
 

       HAIG BOSTANIAN 
 

       Dear Father of 

    Diocesan Ladies Guild Member 

     MRS MARAL SIMONIAN 

 

Փարոսի Խմբագրական կազմը իր խոր 

ցաւակցութիւնը կը յայտնէ Սիմոնեան եւ 

Պոստանեան Ընտանիքներու անդամներուն, 

յատկապէս Առաջնորդարանի Տիկնանց 

Յանձնախումբի անդամ Տիկին Մարալ 

Սիմոնեանին իր հօր՝ Հայկ Պոստանեանի 

մահուան առթիւ՝ Լոս Անճէլըս: Հանգուցեալը 

ազգային – եկեղեցական բեղուն 

գործունէութիւն տարած է Իրաքի եւ ԱՄՆի 

մէջ:  Յիշատակն արդարոյն օրհնութեամբ 

եղիցի: 

Փարոսի խմբագրութիւնը բարի ապաքինում կը մաղթէ Առաջնորդարանի Բարեկամ Յովհաննէս 

Սարկաւագ Խարաճեանին, որ վերջերս սրտի վիրաբուժական յաջող գործողութեան ենթարկուեցաւ իսկ 

Առաջնորդարանի Տիկնանց Յանձնախումբի անդամ Տիկին Աստղիկ Խարաճեանին կը մաղթէ 

առողջութիւն եւ համբերութիւն: 

OUR WELL WISHES TO DIOCESE FRIEND DEACON HOVHANES KHARADJIAN FOR  

A SPEEDY AND FULL RECOVERY TO GOOD HEALTH FOLLOWING HEART SURGERY. 
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              On the Feast of Holy Etchmiadzin the Cross of the Dome  

            of the Mother See was Consecrated and Re-installed 
 

 

 

 
Mother See of Holy Etchmiadzin, Information Services,  

15 June, 2020   

 
On June 14, the Armenian Apostolic Holy Church celebrated 

the feast day of Holy Etchmiadzin, which is the crown among 

the feasts of the “Araratian Week”.  

On the occasion of the feast, in the Mother See of Holy 

Etchmiadzin, a Divine Liturgy was celebrated at the St. Trdat 
Open Air Altar at the Mother See of Holy Etchmiadzin. The 

celebrant was His Grace Bishop Vasken Mirzakhan-

yan, Direcotor of the Office on Ecclesiastical Liturgical 

Issues of the Mother See, who, in His sermon, reflected on 

the meaning of the establishment of the Mother Cathedral of 

Holy Etchmiadzin, as well as, its significance and mission in 

the lives of people.  

The joy of the feast completed with another significant event. Considering that the dome of the Mother Cathedral has been 

completely renovated as a result of the regular stage of the restoration of the Mother Cathedral of Holy Etchmiadzin, the 

consecration ceremony of the new Cross of the dome of the Cathedral was held at the conclusion of the Divine Liturgy. The old 

Cross of the Cathedral, which had been damaged throughout the time, will find its permanent place in the Museum of the Mother 
See.  

In front of the Open Altar, according to the tradition, under the singing of hymns and psalms, the Cross was washed with wine and 

water, and after prayers and scripture readings from the Bible, the Catholicos of All Armenians consecrated the Cross with Holy 

Muron.  

On the occasion of the feast, under the 

presidency of the Pontiff of All Armenians; a 

Special Blessing service for Holy Etchmiadzin 

was offered.  

The clergy and the faithful raised their prayers to 

Almighty God for the prosperity and brightness 

of the Mother See of All Armenians - the Holy 

Etchmiadzin, as well as, the permanent 
implementation of its sacred mission in the lives 

of the Armenians all over the world.  

Then, in front of the newly consecrated Cross, 

His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and 

Catholicos of All Armenians; conveyed His 

massage to the attendees and all our people, on 

the joyous occasion of the feast of Holy 

Etchmiadzin and the consecration of the Cross of 

the dome of the Mother Cathedral.  

Following the speech of the Armenian Pontiff; 

the consecrated Cross, decorated with flowers, was taken to the courtyard of the Mother Cathedral with a solemn procession, 
where, under the singing of hymns and best wishes of the attendees, the Cross was raised with a crane and installed on the dome 

of the Cathedral.  
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THE MESSAGE OF HIS HOLINESS KAREKIN II  
SUPREME PATRIARCH AND CATHOLICOS OF ALL ARMENIANS ON  

THE FEAST OF HOLY ETCHMIADZIN 
 

“We are grateful to You, Almighty Father, 

for establishing Holy Church for us as a harbor, the Holy Cathedral, where the Holy Trinity is glorified” 
 

   

Dear Faithful,  

Today is the commemoration day of 

the establishment of Holy Etchmia-

dzin. With this heartfelt joy, we have 

consecrated this new Cross with Holy 

Muron, which, with joint gratitude 

and glory to God, will soon be 

installed on the dome of the God-
established Mother Cathedral of Holy 

Etchmiadzin, the Holy of Holies of 

All Armenians. “We are grateful to 

You, Almighty Father, for estab-

lishing Holy Church for us as a 

harbor, the Holy Cathedral, where the 

Holy Trinity is glorified”.  

God-established Holy Etchmiadzin is 

the gift of God to our people through 

His only Begotten Son – as testimony 

of the infinite love of Heavenly God 
towards our people. Savior of the 

mankind descends to the Armenian world before the eyes of St. Gregory the Illuminator, and showed the place where the Mother 

Cathedral of All Armenians must be erected. God-gifted Armenian Cathedral was erected in front of the Biblical Mount Ararat 

through the efforts of St. Gregory the Illuminator, the Armenian King Trdat and the faithful. Throughout the centuries, the Holy 

Etchmiadzin has been and will always be the solid rock, on which the Armenian faith is anchored, through which the Armenian 

identity has been created and the Armenian statehood re-established. Indeed, Etchmiadzin has kept our people united through its 

national values and led them towards the new horizons of national independence. Christ-established, gold-anchored Holy 

Etchmiadzin is the harbor, where our faithful people have found peace from the hardships and turmoil over the centuries, have 

filled with hope, gained new energy and power of victory. This is where the spirit of victory of the battles of Avarayr, Sardarapat 

and Nagorno - Karabagh War was strengthened, as well as, this is where, many Armenian refugees got help surviving the 

Armenian Genocide, who were comforted and filled with lymph of new life. The Mother Cathedral of Holy Etchmiadzin is the 

seal of the Lord in the Armenian land, in the lives and souls of All Armenians, whose everlasting light shines from all our 
churches around the world. It is a precious pearl, which will always shine as a spiritual treasure in the faith of our pious people. 

“Be happy, Holy Church, as Christ – the Heavenly King, crowned you with His Cross”.  

Dear ones, the Mother Cathedral, being renovated due to the heartfelt donations of our church-loving benefactors, and with the 

honest commitments of our sons, today are brightening by the crown of the Holy Cross. We believe, that the power of Lord’s 

Holy Cross radiating from the height of the Cathedral of Holy Etchmiadzin, will provide our people with strength and vigor to rise 

from the difficulties, to overcome the hardship of pandemic, and continue their creative life with new blessings and achievements.  

 

  OUR DIOCESE CONTINUES THE FUNDRAISING EFFORT 
 

Dear fellow Armenians, only with our collective effort we can save Holy Etchmiadzin. This requires a united stance, 

conviction and faith. Let us support the Appeal and spare no efforts to restore the Cathedral of Holy Etchmiadzin. 

  - Archbishop Haigazoun Najarian - 
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Australian & 

New Zealand 

Archive 

 

 
 

Edgar-Etienne Dussap and Douglas Zohrab 
 

On May 12, 2020, while reading Istanbul’s Marmara newspaper, His Eminence 

Archbishop Haigazoun Najarian came across an article entitled "On the Traces of 

Serpouhi Dussap.". Inga Sariaslan had penned a commentary, which we publish as 

an interesting piece of news for Australian-Armenians. We would like to remind 

our readers that Serpouhi Vahanian-Dussap, the wife of musicologist Paul Dussap, a 

musicologist based in Constantinople, was a feminist writer and the first female 

novelist whose main characters are women fighting for the liberation of women. 

Sariaslan writes...  

“Dussap had two children. Her firstborn Thorin, died prematurely on September 12, 1891, when he was 19 years old and his 

younger brother Edgar-Etienne. A diplomat, Edgar-Etienne Dussap is appointed Ambassador to Athens by the French 

government. He would later hold the same position in Sydney, Australia. Edgar-Etienne passed away in 1950." 

Encouraged by this article, our editorial team researched further and discovered the following details: 

A) On December 23, 1932, in the London Gazette, the following evidence was traced: 

Foreign Office +,June 30, 1932. 
The KING has been pleased to approve of: —Monsieur Edgar Etienne Dussap, as Consul-General of France at Sydney and 
Melbourne for the Commonwealth of Australia, including the mainland territories of the Commonwealth.  
(B) For Sydney, Melbourne, as well as other regions, Dussap served as the Consul-General and not as the Ambassador. We 

have also learned from other sources that Dussap was not an Ambassador but a Consul-General of France also. 

As the archive pages are now opened, we also wanted to write a few words about some of the Armenians who lived in New 

Zealand. 

The editorial team is aware that the Zohrab family had an important presence in New Zealand around the 19th century. One 

of them, Constantine Zohrab, was a great merchant and a supporter of 

the Anglican Church. A street named after him still exists in 

Wellington, called Zohrab Street. One of the family members, Douglas 

Zohrab (14 July, 1917 – 1 June, 2008) was a member of the New 

Zealand Diplomatic Corp and served as the UN's Permanent 

Representative to the United Nations in Geneva, Switzerland (1961-64), 

as well as the NZ's Ambassador to Malaysia (1967 -69), Germany (1969-

74, which included Switzerland, Poland and Austria).  

A member of the Paros editorial team had the honour of interviewing 

Douglas Zohrab in the city of Auckland on 6 January, 2000, when the 

82-year-old had just completed the 14th chapter of Armenian language 

lessons from Haroutiun Kiurkdjian’s self-teaching textbook as he 

prepared to leave for Armenia in 2001 for the commemoration of the 

1700th anniversary of Armenian Christendom. Dozens of pages can be 

written about the Zohrabs, who have no connection to Krikor Zohrab 

but are descended from the Manuchariants family. More information 

about Douglas Zohrab can be found at the following link: 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Doug_Zohrab  

 

 

Balfour Douglas Zohrab 1917- 2008 

https://en.wikipedia.org/wiki/Doug_Zohrab
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Friends of the Diocese 
Archbishop Haigazoun Najarian 

Mr & Mrs Sarkis & Alice Der Bedrossian 

Mr & Mrs Kevork & Marina Tchaprazian 

Dr & Mrs Artin & Maro Jebejian 

Mr & Mrs Avo & Jackie Tevanian 

Mr & Mrs John & Taleen Marcarian 

Holy Resurrection Church 

Mr Henry John 

 

Mr John Nazarian 

Dr & Mrs Garo & Laura Artinian 

Messrs Hratch & Zohrab Keverian  

 

Mr & Mrs Diran & Virginia Vahratian 

Mrs Ello Meguerditchian,  

Alexander & Robert Yaghljian Family 

Mr & Mrs Hagop & Asdghig Aladjadjian 

 
Mr & Mrs Noubar & Gina Mazloumian 

Dr & Mrs Assadour & Gracy Ekmejian 

Mr & Mrs Jack & Sirvart Elmassian 

 

DIOCESE OF THE ARMENIAN CHURCH OF AUSTRALIA AND NEW ZEALAND   
11 Chatswood Avenue Street, Chatswood – (02) 9161 4000 –  diocese@armenian.com.au 

  Thank You to 

Dr & Mrs Artin & Maro Jebejian  

for their ongoing support 
 

To discuss sponsoring an issue 

of Paros or placing a business advertisement,  

please contact Mrs Laura Artinian  

on 0409049304 

Restore Etchmiadzin Cathedral,  
Revive the Faith and Thrive! 

 

DONATION / PLEDGE 
 

YES I/We would like to donate to the restoration of the 

Etchmiadzin Cathedral.  
 

 $50.00            $100.00        $200.00       $500.00       

 $1,000.00       Other $.................................. 
 

 By Cheque payable to: 

      Diocese of the Armenian Church of Australia & New Zealand 
 

 By Direct Deposit: Westpac BSB 032297 Account No. 312529          

     Diocese of the Armenian Church of Australia & New Zealand 

     Ref: #[Surname] 
 

 Credit Card: Mastercard/Visa only  

     (1.5% credit card surcharge applies) 

 

Name on Card: ……………………...……………    
 

Card No. ……………………………………...…. 
 

Expiry ………. /………..   CVV: …………..……  

 

Authorised signature:……………………...…………… 
 

 

Pledge / Instalments: I/We desire to pay our pledge of  

 

$.............................. in instalments of $............................. 
 

 

NAME: ………………………………………………….   

 

CONTACT  EMAIL / NO.: ….…………………………. 
 

The Mother Cathedral, the spiritual centre and national treasure 
for Armenians was listed as a UNESCO Heritage Site in 2000 


