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     Անցեալ մարտի 27-ին՝ Ս. Լուսաւորcի տօնի յաջորդ կիւրակէ 

օրը, խօսեցի Բագուի Ս. Լուսաւորիc եկեղեցում՝ մօտաւորապէս 

այն բովանդակութեամբ, որ յառաջ է բերած ներկայ գրքոյկի մէջֈ 

Մի քանի բարեկամներ ցանկութիւն յայտնեցին, որ խօսածս գրի 

առնուի և տպագրուիֈ Կատարելով ահա նոցա ցանկութիւնը՝ 

շնորհակալութիւն պէտք է մատուցանեմ յատկապէս Արժ. 

Ղևւոնդ ա. Քահանայ Տէր Աստուածատրեանին, որ սիրալիր 

կերպով իւր վերայ առաւ տպագրութեան ծախքըֈ 

     Վաճառուած օրինակների արդիւնքը յատկացուում է 

գաւառացի հայ սովեալների օգտինֈ 

 

                                                                                                          Կ. Վ. 

 

14 մայիսի 19Օ7 

      ԲԱԳՈՒ 
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ԱԶԳԱՅԻՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 

     Երէկ Ս. Լուսաւորcի տօնը կատարեցինք, և դեռ նորա 

կենդանի յիշատակի թարմ տպաւորութեան տակ՝ պիտի խօսեմ 

այսօր նորա բազմադիմի գործունէութեան մեծ արդիւնքի, նորա 

արիւն և քրտինք աշխատանքով կազմակերպած ու մեզ ժառան-

գութիւն թողած Ազգային եկեղեցու մասինֈ 

     Դուք գիտէք, որ օտարները մեր եկեղեցին Լուսաւորcական 

կամ Գրիգորեան են անուանում Ս. Լուսաւորcի անունով, իսկ 

մենք cենք ընդունում այդ պատուանումը. որովհետեւ նորա 

գործածողները կամենուն են ասել, թէ  քրիստոնէութեան հենց 

առաջին քարոզութիւնը մեր մէջ եղել է Ս. Լուսաւորcի միջոցաւ, 

այսինքն ամբողջ երեք դար Քրիստոսից յետոյ, երբ արդէն 

վաղուց տարածուած էր այն ուրիշ ազգերի մէջ, հաստատուած 

ու կազմակերպուած ձևով էլ, և ոc անմիջական աղբիւրից, այլ 

իբրև փոխառութիւն՝ մուտք է գործել հայերի մէջֈ Մինcդեռ մենք  

գիտենք, որ Ս. Լուսաւորcից շատ առաջ քրիստոնէութիւն կար 

Հայոց երկրում, և եթէ ուրիշ եկեղեցիներ իրենց ծագումը մինcև 

առաքեալների օրերը հասցնել ու այդ մտքով 9առաքելական0 

կոcուել կարող են՝ ամենայն իրաւամբ նոյնն անել և դեռ 

ուրիշներից աւելի իր նախնականութեամբ պարծենալ կարող է 

Հայոց եկեղեցինֈ Այնուամենայնիւ ուրիշ տեսակէտից շատ 

իրաւացի ու պատուաւոր է մեր եկեղեցու համար 9լուսաւորcա-

կան0 կոcումը. եթէ դորանով  արտայայտուում է այն պատմա-

կան ճշմարտութիւնը, որ Ս. Լուսաւորիcն ու նորա արժանաւոր 

յաջորդները՝ իր ազնիւ տոհմից, Հայոց եկեղեցու ինքնուրոյն 

կազմակերպութեան հիմնադիրն են՝ ազգային հողի վրայֈ Ս. 

Լուսաւորcից առաջ Հայաստանում եղել են անշուշտ բազմաթիւ 

քրիստոնեաներ՝ գուցէ շատ աւելի բազմաթիւ, քան մենք 

կարծում ենք, բայց դեռ քրիստոնեայ cէր հայ ժողովուրդն իբրև 

ազգութիւն. եղել են հաւանականաբար ամբողջ քրիստոնեայ 

հայ համայնքներ՝ իրենց եպիսկոպոսներով, բայց cի կարելի 

ասել, թէ կար Հայոց եկեղեցի՝ իր այն առանձնայատուկ 

կազմովն ու բնաւորութեամբ, որ մենք պատկերացնում ենք այդ 

անունը տալիսֈ Մենք շատ աղօտ գաղափար ունինք առ-

հասարակ այն քրիստոնէութեան մասին, որ եղած պէտք է լինի 

Հայաստանում  նախքան Ս. Լուսաւորիչֈ Անշուշտ նոր հիմք  

չդրաւ նա, այլ առաքելական քարոզութեամբ այս երկրում 

հաստատուած հիմքի վրայ կառուցեց Հայոց եկեղեցու մեծ 

շէնքը. Բայց նորան պատկանում է վարպետ շինողի պատիւը, և 
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մեր նախնիք ճանաcել ու գնահատել են այն ըստ արժանւոյնֈ 

Ամէն անգամ, երբ հարկաւոր է եղել պաշտպանել մեր եկեղեցու 

մի նախնաւանդ կարգը օտար ոտնձգութիւնների դէմ՝ նոքա 

պարծանքով յենուել են Ս. Լուսաւորcի անխախտ հեղինակու-

թեան վերայ և պաշտպանել այն համոզմունքը, թէ նորա 

առաքելաշաւիղ գործունէութեամբ Հայոց եկեղեցին մի անգամ 

ընդ միշտ այնպիսի կազմակերպութիւն է ընդունել, այնպիսի 

ոգի և այնպիսի ուղղութիւն, որ այլ ևս արտաքին միջամտու-

թիւնով պատահական փոփոխութիւնների ենթարկուել cի 

կարող, այլ պիտի մնայ իր ամբողջ դրութեամբ նուիրական հայ 

մարդու համարֈ 

     Ահա մեր եկեղեցու այդ առանձնայատուկ կազմակերպու-

թիւնն ու ինքնուրոյն պատմական անցեալն է, որի վրայ կը 

կամենայի ձեր ուշադրութիւնը հրաւիրելֈ Բայց նախ քան 

մասնաւորապէս մեր եկեղեցու մասին խօսելը՝ պէտք է որ փոքր 

ի շատէ պարզ լինի եկեղեցու ընդհանուր գաղափարը և այն 

դրութիւնը, որ ներկայացնում են նորա ամէնից աcքի ընկնող 

բաժանմունքներըֈ 

 

Ա. 

 

     Ինcպէ3ս յառաջ եկաւ եկեղեցին, * դորա գեղեցիկ բացատրու-

թիւնը տալիս է ինքը Փրկիcը խմորի առակովֈ Աւետարանն 

իբրև մի փիլիսոփայական տեսութիւն cի ուսուցուել աշխար-

հում, որ մարդիկ իրենց պարապ ժամերին նորանով զբաղուէին, 

այլ տրուել է իբրև նոր կեանքի քարոզ, որ հիմնովին պէտք է 

յեղաշրջէր հին կեանքը և ձուլէր մի նոր կաղապարի մէջֈ Այդ 

քարոզութիւնը աշխարհի վերայ տարածուել է՝ ինcպէս ալիւրի 

մեծ շաղախի մէջ ձգուած մի փոքր խմորը, որը իսկոյն 

ներգործում է իւր շրջապատի վերայ, ամէն կողմից թափանցում 

և հետզհետէ խմորում ամբողջ զանգուածըֈ Խմորը մէկ էր, * և 

մէկ է Քրիստոսի գաղափարական եկեղեցին. բայց զանգուածը 

բաղկանում էր խիստ բազմազան նիւթերից, * և զանազան 

կերպաւորութիւններ ստացաւ նոյն եկեղեցին իրական կեանքի 

մէջֈ Ուստի՝ ինcպէս որ եկեղեցու ներքին էութիւնը, նորա ոգին 

ու ղեկավարող սկզբունքները ըմբռնելու համար լաւ պէտք է 

հասկանալ այն աւետարանը, որ քարոզուեցաւ հեթանոս 

աշխարհում, այնպէս ալ նորա արտաքին կազմակերպութիւնը, 

պաշտամունքը, կարգերը, զանազան բաժանմունքների առանձ-

նայատկութիւնները և նոցա մէջ խտրութիւն ձգող հայեցակէտ-
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ները պարզաբանելու համար՝ ծանօթ պէտք է լինել այն 

միջավայրին, որ աւետարանի առաջին քարոզութեան ասպա-

րէզն եղաւ՝ այն ազգերի հոգևոր ու քաղաքական կեանքին, որ 

նորա ազդեցութեան ներքոյ նոր ձևակերպութիւն ստացաւֈ 

     Գլխաւոր ասպարէզը Հռովմէական ընդարձակածաւալ 

պետութիւնն էրֈ Սկսած այն ժամանակուայ ծանօթ աշխարհի 

մի ծայրից մինcև միւսը՝ Հերակլեան սիւներից ու Բրիտա-

նական կղզիներից մինcև Եփրատի ու Տիգրիսի հովիտը. սկսած 

հիւսիսային կիսավայրենի գերմանական ու սարմատական  

ազգերի բնակութեան սահմաններից մինcև Աֆրիկայի կիզիc  

անապատների  խորքերը, և այդ հսկայ պետութիւնը տարա-

ծուել, իր մէջ էր առել գրեթէ ամբողջ ծանօթ, պատմական 

անցեալ ունեցող մարդկութիւնըֈ Հռովմէական իշխանութեան 

ներքոյ էր այն երկիրը, ուր հանդէս եկաւ Փրկիcը. Հռովմէական 

լէգէոնների հարթած ճանապարհներով քարոզելու գնացին 

նորա առաքեալները, որ այնքան կարճ միջոցում ամենա-

հեռաւոր տեղեր հասան. և թէպէտ քրիստոնէական քարոզու-

թիւնը նոյն իսկ առաջին դարերում  Հռովմէական սահման-

ներից դուրս էլ տարածուեց՝ Արաբիաում, Պարսկաստանում և 

այլ երկրներում, և բայց այդ բոլոր երկրներում  նորա նախնա-

կան քարոզութեան հետքերը գրեթէ իսպառ կորել են, և մնացել 

է այն միայն, ինc  որ արմատ բռնեց, զարգացաւ և կեր-

պաւորուեց յոյն և հռովմէական աշխարհումֈ Ուստի նոյն այդ 

աշխարհի մէջ եղած կեանքովն ու կարգերով պէտք է պարզել 

նորա արտաքին կերպաւորութեան էական գծերըֈ 

     Քանի քանի ազգութիւնների այդ աշխարհում իրար էին 

խառնուել, կորցրել իրենց ազգային ինքնուրոյնութիւնը, իրենց 

կրօնն ու առանձին սովորութիւնները, ենթարկուել փոխադար-

ձաբար միմեանց ազդեցութեան, և ամէնից աւելի տիրապետող 

տարրի՝ յոյների և հռովմայեցիների ազդեցութեանֈ Տիրող լեզուն 

այստեղ յունարէն լեզուն էր, տիրող օրէնքը՝ հռովմէական 

օրէնքըֈ Յոյնի հետաքրքիր, հետազօտող միտքը, որ ամէն 

երևոյթ քննել, ամէն ինc  ուսումնասիրել էր ճգնում, և կանգ cէր 

առնում , մինcև իրերի խորքը cթափանցէր և նոցա էութիւնն 

ըմբռնէր, և ցրիւ էր տուել հին աշխարհի պարզամիտ հասկացո-

ղութիւնները՝ շրջապատող բնութեան, և մութ նախապա-

շարումները՝ նորա ղեկավարող զօրութիւնների մասին, 

ներշնcել էր իւր մտածելու եղանակը հարևան ազգերին, ուսում 

և արուեստ տուել նրանց. Բայց իւր կողմից  եկել էր ընկել 

այնպիսի հարցերի, որ ոc  մի մարդկային միտք ինքն իրենից 

վճռել cի կարողֈ Եւ ահա այն, որ ամենամեծ յոյն փիլիսո-

փաների համար սռեղծուած էր մնացել՝ պարզ և հասարակ 
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ամբոխին անգամ մատcելի ձևով բացատրում էին Հրէաստանի 

պէս մի աննշան անկիւնից եկած անուսում մարդիկֈ 

     Ի3նc  է կեանքի խորհուրդը, ով է նորա սկզբնապատճառը և 

ինcպէս է կամենում, որ ապրեն մարդիկ՝ իրենց կոcման 

նպատակին հասնելու համար, և այս էին ուսուցանում  նոր 

քարոզիcները, և յունական հոգին ընդունեց նոր քարոզութիւնը 

նման ագահութեամբ, որով ծարաւուտ երկիրը երկնքից ընկած 

ցօղն է ընդունումֈ Աւետարանի քարոզը յունական դատողու-

թեան ներքոյ որոշ բացատրութիւններ ստացաւ, ձևակեր-

պուեցաւ իբրև մի կարգաբանեալ ուսում, որ կեանքի բոլոր 

հարցերին պատասխան պիտի տար, դարձաւ Քրիստոսի 

անունով մկրտուածների դաւանութիւնը՝ նոցա ամբողջ 

աշխարհայեցողութեան հիմքըֈ Իսկ արտաքուստ այս նոր 

դաւանութեան հետևողների փոխադարձ յարաբերութիւնները 

պէտք է ենթարկուէին բնականաբար այն կարգերին և 

օրէնքներին, որ Հռովմէական պետութեան մէջ իշխում էինֈ Այդ 

պետութեան ստեղծած շրջանակներում զարգացաւ ու կազմա-

կերպուեցաւ քրիստոնէական համայնքըֈ Նորա քաղաքական 

բաժանմունքներին համապատասխան կերպով յառաջ եկան 

քրիստոնէական եկեղեցւոյ մէջ նուիրապետական աստիճա-

նաւորումներ՝ եպիսկոպոսութիւններ, մետրապոլտութիւններ, 

արքեպիսկոպոսութիւններ, պատրիարքութիւններֈ Եւ ահա 

այսպէս՝ եկեղեցին իւր ինքնուրոյն կեանքն ունեցող մի զօրաւոր 

մարմին էր, մի բազմակողմանի և բազմաճիւղ հաստատութիւն՝ 

մի պետութիւն պետութեան մէջ, արդէն այն ժամանակ, երբ 

հռովմէական կայսրը քրիստոնէութիւնը ազատ կրօն հրատա-

րակեց ու շատ շուտով նաև պետական կրօն դարձրեցֈ 

     Նախորդ կայսրերը հալածել էին քրիստոնէութիւնը՝ 

cկամենալով տանել, որ իրենց իշխանութեան կողքին մի ուրիշ 

իշխանութիւն լինի. որ ահագին քանակութեամբ հպատակներ 

անհնազարդ գտնուին պետական այս ու այն օրէնքներին՝ 

հպատակուելով մի ուրիշ աղբիւրից բղխած օրէնքներիֈ 

Կոստանդին Մեծ եկաւ այն եզրակացութեան, որ հնարաւոր cէր 

այլևս պետական օրէնքներով խեղդել քրիստոնէութիւնը և 

զէնքի զօրութեամբ կործանել եկեղեցին, բայց կարելի cէր այդ 

օրէնքները հաշտեցնել քրիստոնէութեան հետ և եկեղեցին 

պետական դարձնելֈ Խոհեմ և շրջանկատ քաղաքականու-

թեամբ ձեռնարկեց նա այդ մեծ գործին և հասաւ նպատակինֈ  

     Նա տեսնում էր, որ իր բազմացեղ պետութեանը պակասում 

էր հենց այն, ինc  որ զօրեղ էր եկեղեցու մէջ, * հոգևոր միութիւն, 

ընդհանուր սկզբունքների և աստուածային անսասանելի 

հեղինակութեան վերայ հաստատուած կարգերի անպայման 
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հետևողականութեան՝ նորա բոլոր ստորաբաժանմունքների 

կողմիցֈ Պէտք էր օգտուել այդ զարմանալի ներքին բարոյական 

միութիւնիցֈ Գրեթէ անկենդան դարձած Հռովմէական պետու-

թեան հսկայ մարմնի անդամները հետզհետէ կը նեխէին, 

բաժան բաժան կլինէին, եթէ մի նոր հոգի cներշնcուէր այդ 

մարմնինֈ Քրիստոնէութիւնը հոգին էր, որ անդիմադրելի ուժով 

ծաւալում , ինքն իւր համար մարմին էր ձևակերպում, և նորա 

թափի առաջ վաղ թէ ուշ կը պայթէր անշուշտ հին պատեանը, 

եթէ մի ճարտար ձեռք cստեղծէր նորա համար յարմար 

դրութիւն, յարմար պայմաններ՝ նոյն իսկ այդ պատեանի մէջֈ 

Կոստանդին Մեծի կարող ձեռքը օրինակելի ճարտարութեամբ 

յառաջ բերաւ այդ բոլոր յարմարութիւնները՝ ըստ երևոյթին ի 

պայծառութիւն  ի զօրութիւն քրիստոնէական եկեղեցւոյ, ի 

նսեմութիւն և ի պարտութիւն հեթանոս պետութեան, բայց 

դժբախտաբար արդիւնքը մի քանի էական խնդիրներում 

հակառակն էրֈ 

     Կոստանդին խոնարհեց Քրիստոսի խաcի  առաջ, քրիստու-

նէութիւն ընդունեց և քրիստոնեայ դարձրեց ամբողջ պետու-

թիւնըֈ Եկեղեցին իւր հալածական, իւր արհամարհեալ 

դրութիւնից ելաւ, ազատ կերպով պարզեց իւր թևերը, երևան 

հանեց երկար ժամանակ իւր կրծքի մէջ թագցրած հոգևոր 

ճոխութիւններն ու կարճ միջոցում աներևակայելի պայծառու-

թեան ու մեծութեան հասաւֈ Բայց թանգ գնով էր գնուած այդ 

մեծութիւնըֈ Կոստանդին ի ժողով հրաւիրեց ընդհանուր 

եկեղեցւոյ ներկայացուցիcներին. 3ՕՕ-ից աւելի եպիսկոպոսներ 

պետութեան կողմից դիւրութիւններ ստացան, որպէս զի երկրի 

զանազան ծայրերից ելնեն գան, Նիկիա քաղաքում ի մի 

խմբուին, քննեն մինcև այդ ժամանակ եկեղեցւոյ ծոցում 

մշակուած տեսութիւններն այս կամ այն հաւատալիքի մասին, 

վերջ դնեն նեղ օրերում մթութեան մէջ յառաջ եկած երկ-

պառակութիւններին, և այնպիսի մի ընդհանուր դաւանութիւն, 

այնպիսի ընդհանուր կարգեր մշակեն, որ եկեղեցւոյ այս նոր՝ 

փառաւորեալ վիճակին համապատասխան կերպով լոյս, 

աշխարհի մէջ  քարոզուէր ու բոլորի համար պարտաւորե-

ցուցիc  դառնարֈ 

     Նիկիոյ տիեզերական ժողովը մեծ շուքով գումարուեցաւ և 

պատուով լուծեց այդ խնդիրըֈ Հռովմի մեծազօր կայսրը 

այնպիսի խոնարհութիւն և յարգանք ցոյց տուաւ եկեղեցւոյ 

հայրապետներին, այնպիսի պատրաստականութեամբ սուրը 

դրաւ նոցա տրամադրութեան տակ՝ եկեղեցւոյ դաւանած 

սկզբունքներն ու հաստատած  կանոնները պաշտպանելու, որ 

այդ հայրերը պիտի cգտնէին այլևս նորա աստուածասէր 

իշխանութիւնը գովաբանելու և ազգերի ճանաcողութեան մէջ 
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այդ իշխանութեան օրինականութիւնը բարձրացնելու համարֈ 

Ուստի այն հանգամանքը, որ նոցա պարզած դաւանութիւն-

ներից և որոշած կանոններից այնպիսիք միայն ընդունելութիւն 

պէտք է գտնէին, որ կայսրը կը վաւերացնէր և իր կուսակալների 

ձեռքով գործադրել կուտար՝ շատ խորթ cերևաց նոցա աcքում ֈ 

Նոքա cնկատեցին կարծես, որ Քրիստոսի ազատ եկեղեցին 

ենթարկուում էր իւր ներքին բնութեան բոլորովին ան-

համաձայն պահանջների. որ նա կորցնում էր ամենածանր 

հալածանքների մէջ պահած իւր անկախութիւնը և արտաքին 

շուքի ներքոյ դառնում մի օտար զօրութեան կամակատարը՝ 

պետական կարգերը, կամայ ակամայ նուիրագործող մի 

պետական հաստատութիւնֈ Եւ ահա յառաջ եկաւ այն 

դրութիւնը, որի վրայ զգայուն և մտածող քրիստոնեաները միշտ 

խորթ աcքով են նայել. Եկեղեցին նեցուկ պետութեան, եկեղեցին 

ու եկեղեցականութիւնը գործիք շատ անգամ պետութեան 

ձեռքին՝ պետական և քաղաքական նպատակների համարֈ 

     Այս դրութիւնը պահպանուեց պետութեան արևելեան բաժ-

նում, ուր Կոստանդին մի նոր՝ քրիստոնէական մայրաքաղաք 

էր հիմնել, և որ նորա հաստատած հիմունքներով 11 դար 

շարունակեց իւր գոյութիւնը՝ իբրև Յունական*Բիւզանդական 

կայսրութիւնֈ Իսկ արևմտեան բաժնում, մի դար հազիւ անցած, 

հռովմէական իշխանութիւնն ընկաւ, քայքայուեցաւ բոլորովին, 

նորանոր ազգեր խուժեցին հիւսիսից և քաղաքական նոր 

պայմաններ յառաջ բերին. Եկեղեցւոյ համար ևս նոր դրութիւն 

ստեղծուեցաւֈ Կործանուող Հռովմի մէջ միակ կանգուն մնացած 

իշխանութիւնը եկեղեցական իշխանութիւնն էր, և այդ 

իշխանութիւնն արդէն ընդարձակ բարոյական հեղինակութիւն 

էր վայելում ամբողջ արևմտեան աշխարհումֈ Հռովմում 

քարոզեցին և հեթանոս զօրութեան բուն իսկ գահոյքի առաջ 

նահատակութեան պսակ ընդունեցին Քրիստոսի մեծագոյն 

առաքեալները՝ Պետրոս և Պօղոս. Հռովմի եպիսկոպոսները 

նոցա յաջորդն էին համարւումֈ Պետութեան կեդրոնում նստած 

լինելով նոքա աւելի դիւրութիւն ունէին եկեղեցական զանազան 

խնդիրների մէջ  խառնուելու և հետզհետէ մի տեսակ գերա-

գահող դիրք գրաւելուֈ Մօտիկ շրջապատում ուրիշ մրցակից 

հին եպիսկոպոսական աթոռ cունենալով՝ նոքա առաջին դարից 

սկսած որոշ հոգևոր վերահսկողութեան պարտք էին ստանձնել 

հեռու մօտիկ գտնուող եկեղեցական համայնքների նկատմամբֈ 

Իսկ երբ ազգերի մեծ արշաւանքն յառաջ եկաւ ու քաղաքական 

Հռովմի նուաճողները եկեղեցական Հռովմի դաստիարակ-

cական ազդեցութեան տակ ընկան, Հռովմից գնացած քարոզիc-

ները հին աշխարհի քաղաքակրթութեան հետ քրիստոնէական 

կրօնը տարածեցին գերմանական և կելտական ցեղերի մէջ, 



 9 

բնականաբար Հռովմը պէտք էր դառնար մայր և հոգևոր 

կենտրոն բոլոր այդ նոր կազմակերպուող եկեղեցական 

համայնքների համարֈ Ինcո3ւ ուրեմն Հռովմի եպիսկոպոսները 

cձգտէին հոգևոր իշխաններ լինել այս նոր քրիստոնէական 

աշխարհի վրայֈ 

     Հին Հռովմը դարերի ընթացքում իշխել էր ազգերին. 

մարդկութիւնը վաղուց սովոր էր հրամաններ և պատգամներ 

ընդունել 9Յաւիտենական0 քաղաքիցֈ Բայց հեթանոս իշխանու-

թիւնն արդէն ցոյց էր տուել իւր ոc  յաւիտենական լինելը. ինcո3ւ 

եկեղեցին, որ յաւիտենական սկզբունքների վրայ էր հաստա-

տուած և մարդկութիւնը դէպի յաւիտենականի գիրկն առաջ-

նորդելու կոcուած, cկամենար Հռովմի իրօք յաւիտենական մի 

իշխանութիւն հանդէս բերել և հոգևորական ու աշխարհական  

զէնքերը մի մի ձեռքում բռնած՝ հոգի ու մարմին միանգամայն 

նուաճելֈ Նոր Հռովմում  (Կ. Պոլսում) արդէն կեսարն էր իշխում 

եկեղեցւոյ վերայ՝ վեհապետական իրաւունքներով. ինcո3ւ հին 

Հռովմում եպիսկոպոսապետ պապը պետութեանց վերայ 

cիշխէր՝ նուիրապետական իրաւունքներովֈ Մեծ էր իշխելու  

հրապոյրը, և նա դժբախտաբար տարուեց այդ հրապոյրից, 

մոռացաւ իր Տիրոջ պատուէրը, որ պաշտօն առնելու cէր եկել, 

այլ պաշտելու. երկու անյարիր բաներն իրար հետ միացնել 

կամեցաւֈ Կեսարու*պապութեան զուգընթաց յառաջ բերաւ 

այսպիսով պապ*կեսարական իշխանութիւնը, որ իւր ծայ-

րայեղ ձգտումներով լքցրել է միջնադարեան պատմութիւնը և 

նորագոյն ազգերի յիշողութեան մէջ այն դժուար եղծանելի 

տպաւորութիւնը թողել, թէ եկեղեցին իւր էութեամբ իշխանա-

սէր է, հոգիներն ստրկացնել ու իւր առանձին նպատակներին 

ծառայացնել ձգտողֈ 

     Երկու երևոյթների դէմ ևս բողոքներ անպակաս են եղել 

քրիստոնէական եկեղեցւոյ մէջֈ Ամէն անգամ, երբ Եւրոպայում 

մի զօրեղ պետութիւն է կազմուել՝ ընթացել է անմիջապէս 

Կոստանդին Մեծի գծած շաւղով և եկեղեցական պաշտօնէու-

թիւնն իւր անպայման իրաւասութեանը ենթարկել, եկեղեցւոյ 

կարգերը իւր քաղաքական նպատակների համեմատ գործածել 

աշխատելֈ Բայց գտնուել են մեծ Ամբրոսիոսի, Թէոդորոս 

Շաուգիացու և մեր ժամանակի մի քանի յայտնի հոգևորա-

կանների նման փայլուն անձնաւորութիւններ, որոնք աներկիւղ 

կերպով աշխարհի զօրեղների դիմաց են ելել, աշխարհական 

իշխանութեան սահմանները ցոյց տուել և եկեղեցւոյ ան-

կապտելի իրաւունքների պաշտպան հանդիսացելֈ Իսկ 

պապական իշխանութեան նուիրապետական ձգտումների և 

հոգևոր զէղծումների դէմ մղուած պայքարը յառաջ է բերել մի 

բազմաճիւղ և բազմալեզու բողոքականութիւն, որ նոր ուղղու-
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թիւն և նոր ընթացք տուաւ քաղաքակրթուած մարդկութեան 

ներքին կեանքինֈ  

     Այնուամենայնիւ հոգևոր զէնքն աշխարհական նպատակ-

ների համար գործ դնելու հիմնական զեղծումը մնաց այս կամ 

այն ձևով նախնի պետական եկեղեցւոյ շառաւիղ գրեթէ բոլոր 

հին և նոր եկեղեցական կազմակերպութիւնների մէջ և գլխաւոր 

պատճառն է այն անվստահութեան, որ նոր ժամանակի մարդիկ 

ցոյց են տալիս դէպի եկեղեցւոյ իւրաքանcիւր պաշտօնեայ և 

հաստատութիւն, այն արհամարհանքի, որ նոքա՝ թացն ու cորը 

միասին վառելով, ամփոփում են 9կղերական0 բառի մէջֈ Եւ 

ժամանակակից կրթուած հասարակութեան վերայ ամենուրեք 

ծանրանում է այն թանձր նախապաշարմունքը, թէ իբր 

կղերականութիւն և քրիստոնէութիւն իրար հետ բնական սերտ 

կապով կապուած երևոյթներ են. թէ ամէն տեղ և ամէն 

ժամանակ կրօնն ստեղծել է դասակարգային շահեր և դասա-

կարգային խտրութիւններ, և Քրիստոսի բերած մաքուր ու ամէն 

խտրութիւն վերացնող կրօնն էլ ինքն է կղերական խտրու-

թիւններ ստեղծել, և ոc  մարդկային խարդախ բնութիւնը, որ 

ամէն ինc յեղաշրջել, ամենասուրբն ու վսեմն անգամ 

խեղաթիւրել ու իւր եսական նպատակների համար շահա-

գործել գիտէֈ Պէտք է սակայն հասկանալ վերջապէս մարդկու-

թեան կեանքն այնպէս, ինcպէս իրօք ընթացել է, և իրողու-

թիւնները վերցնել այնպէս, ինcպէս տրուած են, և ոc  թէ 

դպրոցականի կարճամիտ դատողութեամբ պատճառն ու 

հետևանքը, ներքին շարժիcներն ու արտաքին արտայայտու-

թիւնները միմեանց հետ շփոթել և անտեղի ընդհանրացում-

ներով և այլ հանգամանքներով տարբեր մի շրջան, ու 

բռնազբօսիկ բացատրութիւնների խնդիր դարձնելֈ 

     Այն ժամանակ կասկածի տեղիք cի մնայ, որ ճշմարիտ կրօնը 

բացասումն է կղերականութեան. որ հին ուխտի մարգարէներն 

ու նոր ուխտի աւետարանը իրենց ժամանակի կղերականու-

թեան դէմ մաքառելով են մեր պաշտած կրօնի սկզբունքները 

հաստատել, և որ քրիստոնէութիւնն իւր էութեամբ հակա-

կղերական լինելով՝ կաթոլիկ եկեղեցւոյ մէջ միայն, պատմական 

շատ բարդ պայմանների շնորհիւ, կղերական բնաւորութիւն է 

ստացելֈ Իսկ թէ նա կարող էր յառաջ բերել նաև այնպիսի 

կազմութիւններ, որոնք ազատ մնային կղերական ազդեցու-

թիւնից՝ դորա պայծառ օրինակը ներկայացնում է ահա Հայոց 

եկեղեցինֈ 
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Բ. 

 

     Դառնանք ուրեմն դէպի մեր եկեղեցին և դիտենք այն 

առանձնայայտկութիւնները, որոնք ինքնուրոյն տեղ են տալիս 

նորան եկեղեցւոյ ընդհանուր կազմի մէջ, և որոնք արգելք են 

եղել նորանում կղերականութեան զարգանալունֈ Երեք 

հիմնական գծեր աcքի են ընկնում այստեղ. Հայոց եկեղեցւոյ 

ազգային բնաւորութիւնը, կրթական ոգին, հալածական 

վիճակըֈ Երեքն էլ նորա ամբողջ պատմական անցեալի հետ 

կապուած և խորին ուշադրութեան արժանի հանգամանքներֈ 

    ա) Հայոց եկեղեցին ազգային եկեղեցի էֈ Այդ նշանակում է 

ամէնից առաջ, որ Հայաստանում մի որոշ ազգութիւն եղաւ այն 

շաղախը քրիստոնէական խմորի համար, ինc  որ Յոյն * Հռով-

մէական աշխարհում եղել է բազմազան ազգութիւններից 

բաղկացած Հռովմէական պետութիւնըֈ Եւ ինcպէս որ այնտեղ 

պետութեան գաղափարը, պետութեան կարգերը, պետութեան 

մէջ իշխող լեզուն ու աշխարհայեցողութիւնը իրենց դրոշմը 

դրին նոր կազմակերպութեան վերայ և յառաջ բերին պետական 

եկեղեցի, այնպէս էլ մեզանում ազգային գաղափարը, ազգային 

սովորութիւնները, ազգային լեզուն ու ազգային կեանքի հոգևոր 

արտադրութիւններն իրենց նշանակութիւնն ունեցան և յառաջ 

բերին ազգային եկեղեցինֈ Հայոց թագաւորը առնուազն 25*3Օ 

տարի առաջ է քրիստոնէութիւն ընդունել և իւր երկրի համար 

պարտաւորեալ կրօն դարձնել, քան Մեծն Կոստանդինֈ Նա 

քաղաքագէտի սառն դատողութեամբ cի մօտեցել  քրիստոնէու-

թեան և զանազան նուրբ հաշիւների համար ասպարէզ որոնել 

այնտեղ, այլ մօտեցել է ինcպէս հիւանդը բժիշկին, լեռնական 

մարդու պարզ հաւատով նոր կրօնի փրկարար զօրութեանն 

ապաւինել ու թոյլ տուել, որ իւր հզօր կրծքի տակ եռացող 

կրքերը սանձահարէ, իւր վիրաւոր սիրտը բուժէ ու սրբէ, իւր 

մռայլ հոգին պայծառացնէ ու վսեմ խորհուրդների ընդունակ 

դարձնէֈ  Նա առևտուրի մէջ cի մտել նոր կրօնի ներկայացուցիc 

ների հետ, այլ թողել է, որ Երկնաւոր ճարտարապետի 

ցուցումների համաձայն նոր շէնք կառուցանեն, և ինքը միայն 

քարեր է բերել հայրենի լեռներից՝ իւր սէգ թիկունքի վերայ, 

օրհնել է տուել իւր յաղթական սուրը, որ այնուհետև միայն 

սուրբ գործին ծառայէֈ  

     Այսպիսով նախաձեռնութիւնը մնացել է ամէն տեսակէտից 

քրիստոնէութեան քարոզcի, և ոc  թէ ընդունողի կողմումֈ Իսկ 

քարոզիcը՝ մեր առաքելատիպ Լուսաւորիcը, իւր գործունէու-
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թեան մէջ հետևել է ամենայն հաւանականութեամբ մի ուրիշ 

մեծ անուանակցի, Ս. Գրիգոր Սքանcելագործի, օրինակին և 

աւելի նշանաւոր արդիւնքի հասելֈ Ս. Սքանcելագործը շատ 

կարճ միջոցում քրիստոնեայ է դարձրել իւր հայրենի Պոնտա-

կան աշխարհը՝ թոյլ տալով, որ ժողովուրդը պահէ նախնական 

սրբութիւններից ու սովորութիւններից այն ամէնը, ինc  որ 

ժողովրդական հոգու արտադրութիւնն էր և, քրիստոնէու-

թեամբ սրբագործուած՝ պիտի մնար նոյնcափ սիրելի, ինc պէս 

առաջ, և սիրելի ու դիւրամատcելի դարձնէր նոր կրօնի 

խորհուրդներըֈ Նոյն կերպ վարուեցաւ մեր Լուսաւորիcըֈ Նա 

հեթանոս հայերի սրբավայրերը քրիստոնէական տաճար 

դարձրեց. թոյլ տուաւ, որ նորադարձ ժողովուրդը նոյն աշխար-

հախումբ բազմութեամբ դիմէ այդ սրբավայրերը և նոյնպիսի 

ուխտ ու տօն կատարէ քրիստոնէութեան նահատակների 

յիշատակին, ինcպէս առաջ էր կատարելֈ Շատ կարելի է, որ այդ 

աստուածութիւններին ուղղուած տաղերն ու փառաբանու-

թիւններն էլ մնացին ժողովուրդի բերանում՝ միայն նոր հոգի, 

նոր բովանդակութիւն ստանալով, և մեր հնագոյն շարական-

ները ցոյց են տալիս, որ քրիստոնէութեան հիմնական սկզբունք-

ները աւելի այդպիսի երգասացութիւններով են արծարծուել ու 

հաստատուել ժողովուրդի գիտակցութեան մէջ, քան դաւանա-

բանական նուրբ բացատրութիւններովֈ Ս. Լուսաւորիc  

պատուի մէջ պահեց մինcև իսկ հին քրմական գերդաստան-

ները, որոնք բնականաբար ամէնից ջերմեռանդ պաշտպանն 

էին եղել հեթանոսութեան և կռիւ վարել քրիստոնէութեան դէմ. 

այդ գերդաստանների զաւակները նոր կրօնի ուսմամբ դաս-

տիարակուելով, նորահաստատ եկեղեցւոյ մէջ կարևորագոյն 

պաշտօններն ստանձնելով և եպիսկոպոսական աթոռները 

գրաւելով՝ սկսեցին ապա նոյնcափ ջերմեռանդ նախանձա-

խնդրութիւն ցոյց տալ եկեղեցւոյ  սպասաւորութեան գործումֈ 

Իսկ ժողովուրդը սովորած լինելով այդ գերդաստանների 

անդամներին հոգևոր պաշտօնի մէջ տեսնել և նոցա բերանից 

հայրենի աստուածների պատգամները լսել՝ հեշտութեամբ 

պէտք է ընդելանար և կրկնապատիկ սիրով լսէր նոցա, իբրև 

աւետարանի ճշմարտութեան քարոզիcներիֈ 

     Քաղաքականապէս Հայոց աշխարհը Տրդատ Մեծի օրով 

թէպէտ գտնուում էր Հռովմէական իշխանութեան ներքոյ, բայց 

այդ իշխանութիւնը արտաքին յարաբերութեանց համար միայն 

նշանակութիւն ունէր, յաճախ անուանական էր և ներքին 

կեանքի վերայ բոլորովին cէր ազդումֈ Այստեղ ուրիշ օրէնքներ, 

ուրիշ կարգեր և սովորութիւններ էին տիրում. ուստի ընդ-

հանուր եկեղեցւոյ մէջ յառաջ եկած հաստատութիւններն էլ 

պիտի յարմարցուէին այդ կարգերինֈ Հռովմէական պետութեան 
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բարդ  բաժանումների ու ստորաբաժանումների փոխարէն՝ 

այստեղ կային միայն մի շարք տոհմական նախարարու-

թիւններ, որոնք միմեանցից և անկախ իրենց գաւառների 

ներքին կառավարութեան գործում՝ ենթարկուում էին մի 

ընդհանուր տոհմական թագաւորի իշխանութեան. դորա 

համեմատ և եկեղեցին ունեցաւ մի քանի տասնեակ եպիսկո-

պոսութիւններ և մի հայրապետ՝ իբրև ընդհանրական գլուխ 

բոլորի, որոնք ամէնքը նոյնպէս սկզբում հաւանականաբար 

տոհմական իրաւունքներով էին ընտրուումֈ Եթէ այդ իրաւունք-

ները հետզհետէ կորցրին իրենց նշանակութիւնը, և ընդհանուր 

եկեղեցւոյ մէջ տիրող հայեացքը, որով արժանաւորին պէտք է 

կոcում հասնէր՝ ընդունելութիւն գտաւ նաև մեր մէջ, նուիրա-

պետական կազմակերպութիւնը մնաց այնուամենայնիւ շատ 

աւելի պարզ, քան ուրիշ եկեղեցիներում, և հայրապետ, 

եպիսկոպոս և քահանայ՝ երեք հիմնական աստիճանների վրայ 

հաստատուած, և միջանկեալ բարդ աստիճանաւորութիւնները՝ 

պատրիարք, արքեպիսկոպոս, մետրապոլիտ և այլն, դարեր 

անցնելուց  յետոյ իբրև տիտղոս միայն ընդունուեցան մեզանում 

և քիc անգամ դրական նշանակութիւն ստացանֈ Պաշտամունքի, 

ժամասացութեան, տօնացոյցի և ուրիշ շատ բաների մէջ էլ 

հարկաւ ընդհանուր եկեղեցին միշտ ազդեցութիւն ունեցել է մեր 

եկեղեցւոյ վերայ, և ոc  աւելի պակաս cափով այն ժամանակ, 

երբ դաւանական խտրութիւններ և ծանր վէճեր էին յառաջ եկել 

եկեղեցիների մէջ, քան երբ մի էին դաւանութեամբ և 

կանոններով. բայց այդ ազդեցութիւնը ըստ մեծի մասին 

արտաքին  է եղել և ազգային եկեղեցւոյ էական առանձնա-

յատկութիւններին cի դիպելֈ 

     Իսկ ազգային ինքնուրոյնութիւնը պահպանելն ամէնից 

զօրեղ արգելքն է եղել կղերական ոգու զօրանալուն նորա մէջֈ 

Ինcպէ3ս պէտք է զօրանար, երբ նորա զարգացման բոլոր 

պայմանները պակասում էին այստեղֈ և Վերցրէք նոյն իսկ 

կաթոլիկ եկեղեցին, որ բուն ծնողն է կղերականութեանֈ Նորա 

հովանաւորութեան տակ գտնուած ազգերից որո3նք են աւելի 

զգացել կղերական լուծի ծանրութիւնը, եթէ ոc այնպիսիները, որ 

հոգւով, լեզուով, բարքով ու սովորութիւններով աւելի ու աւելի 

հեռու են կաթոլիկ աշխարհի կենտրոնից՝ Հռովմիցֈ Գեր-

մանական ազգերն ու Նորմաններն աւելի դժուարութեամբ են 

տարել այդ լուծը, քան Ռոմանական ազգերը, և Ռոմանա-

կաններն աւելի դժուարութեամբ, քան բուն Իտալացիքֈ 

Բնական էֈ Իտալիայում եկեղեցական լեզուն էլ, պաշտամունքն 

էլ ընդաբոյս են. թէպէտ ոc  իսկ այստեղ առանց հնութիւնից 

մնացած խորթութիւններիֈ Յամենայն դէպս շատ սակաւ կը 

պատահի, որ մի գերմանացի կամ անգլիացի Իտալիայում 
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եկեղեցական պաշտօն ունենայ, և եթէ պատահի էլ, պէտք է 

անշուշտ իտալացու հին լեզուով՝ լատիներէնով պաշտամունք 

մատուցանէ և իտալացու կրօնական երևակայութեան պատ-

կերացրած Մադոննայի առաջ խունկ ծխէֈ Մինc դեռ իտալացի 

եկեղեցականը շատ յաճախ պաշտօն է վարում Գերմանիայում 

ու Անգլիայում ու աշխարհի ամէն կողմերում, կամ թէ cէ 

Հռովմում նստած բոլոր երկրների համար կարգադրութիւններ 

անում՝ ստիպում, որ ամէն տէղ անպայման կերպով իւր 

լատիներէնը գործադրեն, իւր Մադոննային երկրպագութիւն 

անեն, իւր քաւարանից անցնեն՝ մեղքերի թողութիւն գտնելու 

համարֈ Ուստի ամէն տեղ նա հանդէս է գալիս իբրև մի օտար, 

իբրև մի նուաճող ու բռնացող տարր, որ տեղացիների հոգևոր 

կեանքի մէջ ոc  մի զորեղ կռուան cունի և ստիպուած է արտա-

քին հեղինակութեան վերայ հաստատել իւր իրաւունքները, այդ 

հեղինակութիւնը պահպանելու համար աշխատանք թափելու 

ու իւր հետ բերած սրբութիւնների անունով շահագործել տեղա-

կան ժողովուրդի հաւատը. և այդպէս, առանձնացեալ դրութիւն 

է ստեղծուում նորա համար՝ հետեւորդ դասակարգային 

խտրութիւններով ու շահերովֈ 

     Ազգային եկեղեցւոյ սահմաններում այս բոլորի համար ոc  մի 

հիմք cկայֈ Հոգևորականն այստեղ իւր ժողովուրդի զաւակն է, 

նորա միջից ընտրուած, նորա գրկում սնուած և նորա հաւա-

տալիքներով ու հայացքներով դաստիարակուածֈ Այն տաճարը, 

որին նա պիտի սպասաւորէ, մի օտար հաստատութիւն cէ՝ 

օտար իւր կազմութեամբ ու շահերով, այլ հենց պահպանողն է 

ու հովանաւորողը այն ամէնի, ինc որ ընտանի է իւր 

ժողովուրդի հոգուն և պաշտելի, ինc որ այդ ժողովուրդի 

պատմական կեանքի գաղափարական արտադրութիւնն է, 

հոգևոր գործունէութեան արդիւնքը, նահատակութեան պտու-

ղըֈ Եւ երբ նա պաշտօնեայ է լինում հոգևորը եկեղեցւոյ 

սեղանից վերցնելու և ժողովուրդին բաշխելու համար, ինքն էլ 

ժողովուրդի սեղանից է ստանում իւր մարմնաւոր սնունդը, և 

ուրեմն ոc  միայն cի կտրուում, cի բաժանուում  նորանից  և 

առանձին ձգտումներ ու առանձին շահեր ունեցող մի 

դասակարգի մէջ մտնում, այլ ընդհակառակն աւելի է մօտենում  

նորան, ամէն տեղ քրիստոնեայի ընտանին, բարեկամն ու 

խորհրդականը դառնումֈ 

     Այդպէս են եղել գոնէ մեր բոլոր արժանաւոր հոգևորական-

ները անցեալում, և այդպէս լինելու կոcուած է մեր ամբողջ 

հոգևորականութիւնը՝ երկրորդ այն պատճառով, որ, ինcպէս 

ակնարկեցի, նորան կրթական դեր է վիճակուած՝ իւր 

պատմական ասպարէզ ելնելու առաջին օրերից ի վեր, և 
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ուսուցանել, գրելը, քարոզելը՝ լուսաւորութիւն պահպանելն ու 

տարածելը, նորա գլխաւոր կոcումը մնաց մինcև մեր օրերըֈ 

    բ) Կրթական որոշ ազդեցութիւն եկեղեցին անշուշտ ամէն 

տեղ ունեցել է, և եւրոպական ազգերից շատերը քրիստոնէու-

թեան շնորհիւ են քաղաքակրթութեան ասպարէզ ելել, գիր ու 

գրականութիւն ստացել. առհասարակ դպրոցական գործը 

միջին դարերում ամբողջ քրիստոնեայ աշխարհի մէջ եկեղե-

ցականութեան ձեռքին է եղելֈ Սակայն ոc մի տեղ այն 

կարևորութիւնը  և այն առաջնակարգ տեղը cեն տուել այդ 

գործին, ինcպէս մեր եկեղեցւոյ մէջֈ Պատահականութիւն cէ , որ 

մեր Ս. Գրիգոր 9Լուսաւորիc0  պատուանունն է ընդունելֈ Եթէ 

յոյն ժողովուրդի համար քրիստոնէութիւնն ամէնից առաջ 

անմահական կեանքի ճանապարհ է, հռովմայեցիների համար 

բարոյական սկզբունքների իրականացում, հայութեան համար 

նա եղել է արևելեան ազգերի տենcանքի լրումն՝ այն յաւիտե-

նական լուսոյ ճառագայթումն, որ մարդոց բնական կեանքի մէջ 

թագաւորող խաւարը փարատել, նոցա միտքն ու հոգին 

լուսաւորել և միջոց է տուել՝ ուղղութեան ճանապարհով դէպի 

անստուեր լուսոյ կայանները դիմելուֈ Այդ պատճառով, ինcպէս 

Արևելեան * Յունական եկեղեցին 9օրթօդոքս * ուղղափառ0 

եկեղեցի է կոcուում, որովհետեւ ամէնից աւելի հետամոուտ է 

անխախտ ու սուրբ պահելու մի անգամ ընդ միշտ եկեղեցւոյ մէջ 

հաստատուած դաւանանքն ու պաշտամունքը, ըստ կարելւոյն 

մեծ շուք և խորհրդաւորութիւն ընծայելու այդ պաշտամունքին, 

որ արժանաւոր կերպով պատկերացնէ. զգալի կերպով ճաշա-

կել տայ անմահականըֈ Ինcպէս Արևմտեան * Հռովմէական 

եկեղեցին 9կաթոլիկ * ընդհանրական0 եկեղեցի է կոcուում, 

որովհետև ամէնից աւելի ձգտում է ընդհանուր կանոններով, 

ընդհանուր վարcական կարգերով, եթէ հնարաւոր է, ի սփիւռս 

աշխարհի տարածուած բոլոր մարդոց միմեանց հետ կապելու  

և ի մի բերելու՝ մի ընդհանուր Հռովմէական փարախի մէջ, մի 

ընդհանուր նուիրապետի գերիշխանութեան տակ, և այդ մտքով 

դարձնելու մի հօտ և մի հովիւֈ Այդպէս և Հայոց եկեղեցին 

ազգային * լուսաւորcեան եկեղեցի է, որովհետեւ իւր գլխաւոր 

կոcումը տեսնում է յատկապէս հայ ազգին քրիստոնէական 

սկզբունքներով առաջնորդելու մէջֈ Եւ ինcպէս Յունական 

եկեղեցւոյ պաշտօնէութեան մէջ ամէնից կարևոր տեղ բռնում է 

քահանան, որ պատարագ է մատուցում և սրբազնագործ պաշ-

տօններ կատարում. Հռովմէական եկեղեցւոյ մէջ կրօնաւորը, որ 

իբրև խոստովանահայր առտնին հօտի հոգիների վերայ է 

իշխում և իբրև հոգևոր զինուոր ծով ու ցամաք շրջում՝ նորանոր 

նուաճումներ անելու համար. այնպէս և հայոց եկեղեցւոյ մէջ՝ 

վարդապետը, որ ուսուցանում էֈ 
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     Հայոց եկեղեցւոյ ազգային ուղղութեան հետ նորա կրթական 

գործունէութիւնն էլ որոշ կերպարանք ստացաւ Ե. դարում, երբ 

հետզհետէ պակասելով գրեթէ անյայտացան օտար տարրերը 

եկեղեցական պաշտօնէութեան միջից. երբ մանաւանդ գրերի 

գիւտով ազգային դպրոց և ազգային գրականութիւն ստեղծուե-

ցաւ, օտար գիտութեան և գրականութեան արդիւնքները հայա-

ցնելու հնարաւորութիւն տրուեցաւֈ Այդ դարում և հրապարակ 

ելան մեր ամէնից մեծ վարդապետներըֈ Մեծագոյնը նոցանից 

հայերէն նշանագրերը յօրինեց. միւսները՝ գործակից և աշա-

կերտներ, այդ հրաշալի գիրը բազմակողմանի կերպով գործադ-

րեցին, * իբրև մի դիւթական բանալի, որ Ս. Գրքի, եկեղեցական 

գրականութեան, ազգային պատմութեան և ժամանակակից 

հոգևոր կեանքի միւս բոլոր գանձարանները բաց անում, բաց էր 

անում փոխադարձաբար հայի հոգին ու միտքը՝ վսեմ խոր-

հուրդների, սրբազան զգացումների և գաղափարական ձգտում-

ների մի ընդարձակ հոսանքի մէջ թաթախուելու ու վերա-

ծնուելուֈ Այսպիսով եկեղեցւոյ թէ ներքին առաջնորդութեան և 

թէ արտաքին վարcութեան ղեկը միանգամից թարգմանիc * 

վարդապետների ձեռքն անցաւ. նոքա ժողով կազմեցին Ս. 

Լուսաւորcի և յաջորդ հայրերի դրած կարգերը վերահաս-

տատելու համար. նոքա պարսից թագաւորի առաջ դրին 

հայութեան հաւատոյ այն հոգեշունc դաւանագիրը, որ 

նշանաբան դարձաւ Վարդանանց պատերազմների համար. 

նոքա այդ պատերազմների հոգին և իսկական ղեկավարը 

հանդիսացան, իրենց արեամբ վկայեցին ու պաշտպանեցին 

ազգային*եկեղեցական ինքնուրոյնութիւնը, դարձան Լուսա-

ւորcից յետոյ ամենաբարձր հոգևոր և բարոյական հեղինակու-

թիւնները մեր եկեղեցւոյ համարֈ Այնուհետև վարդապետու-

թիւնը մնաց իբրև ամենապատուաւոր կոcումը մեր եկեղե-

ցական պաշտօնէութեան մէջ, ինcպէս և հայ քրիստոնէական 

ինքնագիտակցութեան կենդանի պահելը ժողովուրդի մէջ այդ 

պաշտօնէութեան կարևորագոյն ծառայութիւնն էրֈ 

     Մեր եկեղեցուն վիճակուած էր դարէ դար անընդհատ 

պայքար մղել կրօնով ու դաւանութեամբ տարբեր զօրեղ 

ազգութիւնների դէմ՝ իւր ինքնուրոյնութիւնը պահպանելու 

համար. իսկ կեանքի ու մահուան այդ հսկայական կռիւը 

պահանջում էր՝ մի կողմից շարունակ ուսուցանել և նորա 

ձեռքը հոգևոր զէնքեր տալ, միւս կողմից օտարների ոտնձ-

գութիւններից պաշտպանուել ու նոցա դիմաց հաւատոյ ամուր 

պատուարներ կանգնեցնելֈ Այդ դերը ահա կատարել են 

վարդապետներըֈ Ինcպէս Ե. դարում նոցանից շատերը 

ասորական և յունական ուսման գլխաւոր կենտրոններն այցելե-

ցին, ժամանակակից եկեղեցական գիտութեան ճոխութիւն-
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ներին անմիջական աղբիւրից ծանօթացան և նոյնը վեր-

արտադրեցին իրենց հայրենիքում, այնպէս և հետագայ բոլոր 

դարերում մեր եկեղեցականութիւնը՝ cնայած դաւանական 

խտրութեանը ու վէճերին, կենդանի յարաբերութեան մէջ մնաց 

միշտ քրիստոնեայ արևմուտքի հետֈ Հայ վարդապետները նախ 

Բիւզանդիայում յոյն գիտունների մօտ, ապա, երբ Խաcակրաց 

արշաւանքները նոր դռներ բաց արին՝ կաթոլիկ քարոզիcների 

մօտ, և երբ հայ գաղթականութիւնները մինcև եւրոպական 

երկրներ տարածուեցան՝ բուն եւրոպական ուսման կենտրոն-

ներում, * օտար լեզուներ սովորեցին, իրենց ժամանակի համե-

մատ բարձրագոյն կրթութիւն ստացան, օտար հնոցում կռած 

զէնքերը շատ անգամ յաջողութեամբ գործ դրին օտարների դէմ 

և մնալով հաւատարիմ հայրենի աւանդութեան՝ ընդունակ 

գտնուեցան արտաքին հանգամանքներում  նորանոր ազգերի 

կրթական ոգուն յարմարուելուֈ Մեր պատմութիւնը այդպիսի 

վարդապետների փառաւոր անուանց մի ընդարձակ շարք 

պահել է, որոնք ժամանակակիցների կողմից նկատուել են իբրև 

մի մի լուսաւորիcներ, ազգի բարերարներ, նորա ինքնուրոյն 

զարգացման քաջ ախոյեաններ, և ըստ այնմ ամենամեծ 

յարգանք վայելելֈ Նոցանից շատերին հայրապետական աթոռ 

են բարձրացրել այն յուսով, որ աւելի լայն սահմաններում 

յառաջ կը տանեն իրենց լուսաւորcական գործունէութիւնը և 

մեր հայրապետներից շատերի համար՝ սկսած Ս. Սահակ 

Պարթևից մինcև Ս. Ներսէս Շնորհալի, Մովսէս Տաթևացի և 

Սիմէօն Երևանցի, վարդապետ կոcումը մինcև վերջն էլ մնացել 

է իբրև ամենապատուաւոր տիտղոսֈ  

     Մի խումբ 9թարգմանիc * վարդապետների0 յիշատակը 

միայն տօնում է մեր եկեղեցին՝ միատեղ, իբրև նոյն սուրբ գործի 

սպասաւորների, cնայելով որ նոցանից առաջինը Ս. Մեսրոպ Ե. 

դարում է ապրել, իսկ վերջինը Ս. Շնորհալին ԺԲ. դարումֈ Բայց 

քանի քանի ուրիշներ կան, որոնց անունն այլ ևս ոc ոք cի յիշում, 

որոնց յիշատակը թագնուած է այս ու այն ձեռագրի մի 

անկիւնում, կամ սուզուել անցել է ամէն ինc  կլանող ան-

յայտութեան մէջ, որոնք սակայն ժամանակին մի մի ճրագ են 

եղել իրենց շրջապատի համար, որևէ վանքում նստած գրքեր են 

արտագրել ու շարադրել, իրենց շուրջը մանուկներ և հասա-

կաւորներ ժողովել ու սովորեցնել, սար ու ձոր պտտել և քարո-

զելֈ Յիրաւի մեր դժբախտ անցեալը սև ու մութ օրեր շատ է 

ունեցել՝ եղել են ամբողջ դարեր, երբ աւերածի ու ամայութեան 

մէջ ամէն կեանք մեռել, ամէն լոյս մարել և մռայլ տգիտութիւնն 

է իշխել երկրին. Բայց նոյնիսկ այդ ամենախաւար ժամանակ-

ներում գտնուել է դարձեալ մի խուլ անկիւն, ուր հայ 

վարդապետը աւերակների միջից հաւաքած մագաղաթների 
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կտորտանքը խնամքով դարսել, գրադարան ու դպրոց է 

հաստատել, գրասիրութիւնն ու ուսման տենcը վառ պահելֈ Իսկ 

հենց որ երկրում փոքր ի շատէ վերականգնել են խաղաղու-

թիւնն ու ապահովութիւնը, այդպիսի վարդապետներն ու նոցա 

աշակերտները ելել են իրենց քաշուած տեղերից և նորից 

ուսումն ընդհանրացնել, գրականութիւնը ծաղկեցրել եկեղեցա-

կան կենտրոններում և ժողովուրդի մէջֈ Այսպէս, արաբական 

սոսկալի արշաւանքներից յետոյ ծաղկել են դպրեվանքերը՝ 

Բագրատունեաց, Արծրունեաց, Սիւնեաց իշխանութեան տակ. 

թուրքական արշաւանքներից յետոյ Կիլիկեան է դարձել՝ ինc 

պէս քաղաքական անկախութեան, այնպէս և կրթութեան ու 

լուսաւորութեան  կենտրոն. ապա նաև բուն Հայաստանում 

զօրացել են հետզհետէ Սանահնի, Հաղբատի, Գլաձորի, Տաթևի 

նշանաւոր վանքերը՝ բազմակողմանի կրթական և գրական 

գործունէութիւն արծարծել. Շահապասի աշխարհաւեր բռնա-

պետութիւնից յետոյ սկսուել է հոգևոր ու մտաւոր վերածնու-

թեան դպրոցի մի փառաւոր շրջան Հայոց Մայր Աթոռում՝ Ս. 

Էջմիածնում, և այդ վերածնութեան դպրոցի  աշակերտներից 

մէկն է Մխիթար Սեբաստացին, որ Ս. Էջմիածնից տարած 

ոգևորութեամբն ու գաղափարներով՝ օտար հողի վերայ և 

օտար եկեղեցւոյ հովանաւորութեան տակ, մեր հին գրականու-

թիւնը վերակենդանացնելու նշանաւոր գործին ձեռնարկեցֈ 

Վերջապէս Ռուսաց տիրապետութիւնից յետոյ՝ թէպէտ մեր 

եկեղեցին արտաքին հալածանքների ու ներքին պառակտում-

ների մի շատ ողորմելի շրջան է ունեցել, իւր ներքին ուժերը 

կորցրել և արտաքուստ անշքացել ու աղքատացել, անկարող 

դարձել այդպիսի նոր ժամանակի և նոր կարգերի յառաջ բերած 

բազմապատիկ պահանջներին բաւականութիւն տալու, 

անուամենայնիւ նորա լուսամիտ վարիcների առաջին հոգսն է 

եղել դարձեալ դպրոցներ բանալ, թէ եկեղեցական դասի և թէ 

ընդհանրապէս հայ ժողովուրդի ապագան կրթական գործի 

վերայ հիմնելֈ 

     Նոյնը տեղի է ունեցել աւելի վաղ և աւելի ընդարձակ 

cափերով Տաճկահայոց բաժնումֈ Եւ ահա այն եկեղեցին, որ մեր 

աcքի առաջ զոհաբերութիւն է յանձն առել՝ դպրոցական գործին 

ըստ կարելիութեան ընդարձակութիւն և ապահովութիւն տալու 

համար. որի Մայր Աթոռը իր եկամուտների երկու երրորդ մասը 

գործ է դնում ճեմարանի և տպարանի, մէկ երրորդ մասը միայն 

հայրապետութիւն, միաբանութիւն, այլ վարcական հիմնարկու-

թիւններ պահպանելու վրայ. որի տաճարները մերկանում են 

բարեզարդութիւնից, ամենաանհրաժեշտ անօթներից ու պի-

տոյքներից զուրկ մնում, որպէս զի գանձանակն ու ամէն ար-

դիւնք դպրոցին յատկացուին, * այդ եկեղեցին մեր կոյր աշխար-
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հում՝ անգլուխ քննադատների կողմից, շատ յաճախ ծանր 

մեղադրանքների ու դատապարտութեան առարկայ է լինում՝ 

իբրև մի հաստատութիւն, որ միշտ թշնամի է եղել լուսաւորու-

թեան, հայութեանը խաւարի մէջ պահել, և այժմ էլ խոcնդոտ է 

լինում  նորա յառաջադիմութեանֈ Բացարձակ անհեթեթութիւն 

cէ3 սա միթէֈ 

            Կրթական այն մեծ դերը, որ կատարել է մեր եկեղեցին 

հեռու և  մօտիկ անցեալում, ակներև բողոք լինելով այդ անհիմն 

ու անհեթեթ մեղադրանքների դէմ, ապացուցանում է դարձեալ 

միւս կողմից, որ կղերական ոգին cէր կարող նորա մէջ արմատ 

բռնելֈ Կաթոլիկ եկեղեցւոյ հոգևորականութիւնը, իբրև նուիրա-

պետական իշխանութիւն, որ բարձրից ստացած իրաւունք-

ներով է կառավարում և երկնքի արքայութեան դռներն ըստ 

կամաց բանում կամ փակում աշխարհական մարդու առաջ, 

պէտք է ձգտէ բնականաբար ըստ կարելւոյն բարձր կանգնած 

լինել հասարակ ժողովուրդից, զանազան առանձնաշնորհում-

ներ և արտօնութիւններ սեփականել և նոցանով խորհրդաւոր 

հեղինակութիւն տալ իրեն ժողովուրդի աcքումֈ Օրթոտոքս 

հոգևորականութիւնը, իբրև սրբազնագործ պաշտօնէութիւն, որ 

միայն իրաւունք ունի Աստուծոյ սեղանի սրբութիւններուն 

մօտենալու և մատուցանելու ի համբոյր և ի հոգևոր ճաշակումն 

հասարակ մարդոց, պէտք է նոյնպէս խորհրդաւոր և անմատ-

cելի լինի ժողովուրդի համար, ինքն էլ որոշ տեղ բռնէ իր 

կատարած պաշտամունքի մէջ և իր պաշտած առարկաների 

նման սրբազան երկիւղածութիւն ներշնcէ, պաշտօն ու պատիւ 

պահանջէֈ Երկու դէպքում ևս անհատին արժէք տուողը նորա 

պաշտօնն է. Անձնական բարեմասնութիւնները կամ թերու-

թիւնները նորա վարկը բարձրացնելու և ձգելու նկատմամբ 

երկրորդական նշանակութիւն ունինֈ Մեր եկեղեցւոյ հոգևորա-

կանը ամէնից առաջ ուսուցիc և հովիւ լինելով՝ պէտք է աշխատէ 

ընդհակառակն որcափ կարելի է մօտ լինել իւր ժողովուրդին. 

նա ոcինc cունի թաքցնելու, այլ կամենում է, որ իւր գաղափար-

ներն ու իւր համոզմունքները ամէնքն ունենան, իւր գիտցածը 

ամէնքը գիտենան, որպէս զի կեանքի ուղիղ ճանապարհը 

գտնեն և իւրաքանcիւրն իւր cափով սպառազինուած լինի 

ներքին և արտաքին թշնամիների դէմֈ 

     Մեր եկեղեցւոյ մղած հոգևոր պատերազմի մէջ, ինcպէս 

ակնարկեցինք, իւրաքանcիւր զինուոր պէտք է իւր գլուխը 

պաշտպանել իմանարֈ Պարսկի հետ լինէր վէճը թէ մահմեդա-

կանի, յոյնի թէ նեստորականի, կաթոլիկի թէ բողոքականի՝ 

ամէն հայ պէտք է իւր հաւատի մէջ հաստատ, իւր եկեղեցւոյ 

դաւանութեանն ու աւանդութիւններին տեղեակ լինէր, որպէս 

զի փորձութեան դիմանալ և հակառակորդին արժանի պատաս-
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խան տալ կարողանարֈ Ուստի եկեղեցւոյ և եկեղեցականու-

թեան կենսական շահերը պահանջում էին, որ ամէնքն ուսեալ 

լինին և այդ տեսակէտից հոգևորականի և աշխարհականի մէջ 

խտրութիւն cդրուիֈ Խտրութիւն իրօք cի էլ եղելֈ Ս. Լուսաւորcի 

և Ս. Սահակի օրով հայ նախարարների որդիքը նոյնպիսի 

ուսում էին ստանում, ինcպէս հոգևոր կոcման համար պատ-

րաստուող պատանիները, և Յազկերտի առաջ մանկահասակ 

յառաջադէմ Գարեգինը նոյնcափ հմտութեամբ և կորովով 

վկայել կարող էր իր հաւատոյ ճշմարտութեան մասին, որcափ 

ծերունի վարդապետներն ու երէցներըֈ Գագիկ վերջին Բագրա-

տունի թագաւորը վստահութեամբ պատռում էր իր եկեղեցւոյ 

մի վարդապետի սխալ դաւանութեան գիրը և ինքը նստում 

ուղիղն էր գրում՝ իրաւամբ պարծենալով, որ ոc  մի վարդա-

պետից պակաս cէ իր գիտութեամբ և իբրև Հայոց թագաւոր 

աւելի իրաւունք ունի ամբողջ ժողովուրդի կրօնական 

ըմբռնման թարգման հանդիսանալուֈ Եւ միայն մեր մեծա-

մեծներն  ու իշխանները cեն, որ հոգևոր կրթութիւն են ստացել, 

եկեղեցական * դաւանական խնդիրներով հետաքրքրուել, 

ժողովների մասնակցել և հոգևորականների հաւասար ճառել ու 

ձայն տուել. այլ նաև հասարակ մարդիկ, մինcև իսկ կանայք, երբ 

օր. անօրէնների ձեռքն են ընկել, հաւատաքննութեան ենթար-

կուել և ուրացութեան հարկի տակ դրուել, յաճախ զարմացրել 

են դատաւորներին իրենց գիտակցական քրիստոնէութեամբն 

ու մտածուած, համարձակ պատասխաններովֈ Միջին դարե-

րում և ԺԷ. դարի վերածնութեան շրջանում, մանաւանդ այն 

տեղերը, ուր մեր դպրեվանքերը ծաղկել են, եկեղեցական 

ուսումը մեր մէջ շատ ընդհանուր, շատ տարածուած է եղել և 

յետին գիւղացիներին անգամ մատcելիֈ Նոյն իսկ մեր օրերում, 

առաւելապէս տաճկահայոց մէջ և կովկասեան այն գաւառնե-

րում, ուր վերածնութեան  շրջանի գործիcները առանձին աշ-

խատանք են դրել, պակաս cեն հասարակ գեղջուք մարդիկ, 

որոնք կենդանի հետաքրքրութիւն ունին քրիստոնէական 

ճշմարտութիւնների և դաւանական գիտելիքների համար, 

որոնք շատ լաւ ծանոթ են աւետարանի բարոյական սկզբունք-

ներին և եկեղեցւոյ հարազատ աւանդութիւններինֈ 

     Մեր հոգևորականներն ուրեմն այն ժամանակ հեղինակու-

թիւն և վարկ կունենային ժողովուրդի աcքում, երբ իրենց 

ուսուցcական և հովուական պարտականութիւնները սրբու-

թեամբ կատարէին, ուսումով և գիտութեամբ իրենց շրջա-

պատից բարձր կանգնած լինէին և իրենց ընթացքով բարի 

օրինակ տայինֈ Այդպէս էլ եղել էֈ Ճշմարիտ յարգանք մեր 

հոգևորականներն անցեալում աւելի մեծ cափով են վայելել 

գուցէ, քան ուրիշ որևէ եկեղեցւոյ պաշտօնեաներ, և դորա 
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պատճառն այն է անշուշտ, որ իրենց առաւելութիւնը որոնել են 

ներքին արժանիքի, և ոc  արտաքին սրբացման միջոցների մէջֈ 

* առարկողներ են լինում, թէ մեր հոգևորականութիւնը մեծ 

իշխանական ձգտումներ cի ցոյց տուել և մի առանձնացած 

զօրեղ դասակարգ կազմելու հետամուտ եղել՝ միայն նորա 

համար, որ մեզանում ինcպէս ամէն խեղճ, անզարգացած, 

անգոյն վիճակ է ունեցել, այնպէս և եկեղեցւոյ վարcութիւնըֈ 

Սակայն այդ տեսակ առարկութիւնները յառաջ են գալիս 

նորանից, որ մեր եկեղեցւոյ պատմութիւնը դեռ մի փակ գիրք է, 

և ոc  ոք նեղութիւն cի յանձն առնում իսկական պատմութեան 

հետ ծանօթանալու, այլ ամէնքն իրենց հիւանդոտ երևակայու-

թեան պտուղները փոխադրում են հեռաւոր անցեալի մէջ և 

նոցա վերայ կամայական տեսութիւններ հիմնումֈ Հեռու cէ այն 

օրը, երբ պատմութիւնը կուսումնասիրուի և կը պարզուի ինc 

պէս պէտք է. երբ աւելի լուրջ և անկողմնակալ հայեացքով 

կնայեն անցեալ և ներկայ կեանքի խոշոր երևոյթների վերայ, և 

կյայտնուի, որ մեր եկեղեցին շատ աւելի փառաւոր անցեալ է 

ունեցել՝ արտաքին անշքութեան մէջ ներքուստ շատ աւելի 

զօրեղ եղել ու բազմակողմանի գործունէութիւն ցոյց տուել, քան 

սովորաբար կարծում ենֈ Կյայտնուի օրինակ, որ Ժ*ԺԲ. 

դարերում արդէն նա հանդէս է բերել կրօնական գաղափար-

ների հասունութեան և բարոյական կեանքի զարգացման 

այնպիսի երևոյթներ, որոնք կաթոլիկ եկեղեցու ծոցում ԺԳ*ԺԴ. 

դարերում  են երևում, և այն գուցէ ոc  առանց կողմնակի 

ազդեցութեան Հայաստանից փոխադրուած շարժումների, ինc 

պէս և այդ ազդեցութիւնն ակներև ու անուրանալի է Պատ-

կերամարտութեան և Պօղիքեան*Բոգոմիլեան աղանդների 

նման նշանաւոր պատմական շարժումների վերայֈ Հայոց 

եկեղեցին յամենայն դէպս զարգացման այնպիսի աստիճան-

ների վերայ եղել է և նորա պաշտօնէութիւնն այնcափ ուժ և 

ազդեցութիւն՝ որոշ դարերում մանաւանդ, ունեցել է, որ 

հեշտութեամբ կարող էր մի զօրեղ կղերական դասակարգ 

կազմել, եթէ այդ անհրաժեշտ պահանջ լինէր եկեղեցական 

դրութեան, և ոc  ընդհակառակնֈ Անշուշտ անտեղի կլինէր 

պնդելը, թէ կղերական ձգտումով անհատներ, կամ  նոյն իսկ 

հոգևոր պաշտօնեաների ամբողջ խմբակցութիւններ ու յաջոր-

դական շարքեր ոc  մի տեղ և ոc  մի ժամանակ  Հայոց մէջ cեն 

երևացելֈ  Արդէն այն հանգամանքը, որ մեր եկեղեցականները 

շարունակ շփման մէջ են եղել՝ նախ յոյների, ապա կաթոլիկ-

ների հետ, շատերը նոցա մօտ կրթութիւն ստացել և որոշ 

cափով նոցա հոգին ժառանգել, առանց հետևանքի մնալ cէր 

կարող և պէտք է իր հետքերը թողնէրֈ Բայց այդ հետքերը 

տևական cեն եղել. եկեղեցին առ ժամանակ տարել է նոցա և 
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կրկին, իր հարազատ ոգուն հաւատարիմ մնալով՝ առաջին 

պատեհ առթիւ դուրս մղելֈ 

    գ) Իսկ այդ ոգին կենդանի պահելու երրորդ, գուցէ ամէնից 

զօրաւոր պատճառը եղել է մեր եկեղեցւոյ հալածական, 

յարատև ճնշումների ու բռնութիւնների ենթակայ վիճակըֈ 

Ընդհանուր եկեղեցւոյ մէջ ևս, քանի դեռ նա հալածանքներ էր 

կրում ամէն կողմից, կղերական ոգին զօրանալ cէր կարողֈ 

Հալածանքի ժամանակ պատասխատուութիւնը ընկնում է 

սովորաբար համայնքի ներկայացուցիcների կամ առաջնորդող-

ների վերայ. և քրիստոնէութեան համար Հռովմէական կայսր-

ների հանած հալածանքները մեծ մասամբ ուղղուած էին 

եպիսկոպոսների, աcքի ընկնող քարոզիcների, գրողների և այլ 

հեղինակաւոր անձնաւորութիւնների դէմֈ Նոքա մտածում էին, 

որ եթէ եկեղեցին զրկուի իւր վարիcներից, հասարակ ժողո-

վուրդն ինքն իրեն հեթանոսութեան գիրկը կդառնայ. ուստի 

որսալ էին տալիս յատկապէս այդ վարիcներին, բանտերում 

մաշեցնում և նահատակութեան արիւնով իրենց հաւատոյ 

ճշմարտութեան համար վկայել ստիպումֈ Այսպիսով ըստ 

ինքեան կատարուում էր Փրկcի պատուէրը, թէ ով իւր 

հետևողների մէջ մեծն է, նա պէտք է լինի ամէնքի սպասաւորը, 

ամէնքի համար դնողըֈ Մեծութիւնն այստեղ փառասիրական 

ցանկութիւնների յագուրդ տալու և նիւթական բարիքներ 

վայելելու միջոց cէր, այլ նահատակութեան ասպարէզ, և ով 

ընտիրն էր՝ նա միայն կարող էր վստահանալ այդ ասպարիզի 

վերայ ելնելու, ոc շահախնդիրըֈ Իսկ ուր շահախնդրութիւն 

cկայ, աշխարհական իշխանութիւն ու հարստութիւն cկայ՝ 

առիթ cկայ նաև հոգևորը մարմնականի համար շահագործելու, 

որ կղերական դրութեան հիմքն է կազմում, ինcպէս տեսանքֈ 

     Արդ, Հայոց եկեղեցին գրեթէ մինcև մեր օրերը մնացել է նոյն 

այն հալածական վիճակի մէջ, որի մէջ գտնւում էր ընդհանուր 

եկեղեցին առաջին երեք դարերումֈ Ի3նcը պէտք էր դրդէր 

ուրեմն հայ հոգևորականութեանը ժողովուրդից անջատուելու և 

մի առանձին կղերական դասակարգ կազմելու. Այդ խեղճ, 

տառապեալ, մէկը միւսից վատթար բռնաւորների լծի տակ 

հեծող ժողովուրդի ի3նcը պէտք է նա շահագործէր, ի3նc  

դասակարգային առանձնաշնորհումներից ու արտռնութիւն-

ներից պէտք է օգտուել կամենարֈ Ե. դարում Պարսից մեծ 

հալածանքն էր, և հայ հոգևորականութեան պարագլուխների 

ամենամեծ վաստակն այն եղաւ, որ Ապար աշխարհում դահճի 

սրի տակ դրին իրենց պարանոցըֈ Զ. դարում  այդ հալածանքը 

մեղմացաւ, բայց փոխարէնը յառաջ եկան դաւանական անվերջ 

վէճերը, և հայ հոգևորականները իրենց բոլոր ուժերը պէտք է 

լարէին՝ մի կողմից նեստորականների և միւս կողմից 
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քաղկեդոնականների դէմ մաքառելու. Շարունակ ժողովուրդի 

մէջ պէտք է լինէին, շարունակ պատրաստ հայրենի աւանդու-

թեանց համար նախանձախնդրութեան և անձնուիրութեան 

օրինակ տալուֈ Է. դարում  սարսափելի խորշակը բարձրացաւ 

արաբական անապատներից և քրիստոնէութեան ծաղկած 

բուրաստանը գրեթէ ամբողջ արևելքում կարճ միջոցի մէջ թար-

շամացրեց, այրեց, խղճալի անապատ դարձրեց. միայն 

Հայաստանի հպարտ լեռներն աննկուն կուրծքը դէմ տուին այդ 

խորշակին և իրենց անմատcելի ծերպերում ու խորաձորերում 

այնcափ կենդանութեան սաղմեր պահեցին, որ երեք ահաւոր 

դարերի անծայր թշուառութիւններից ու սոսկումներից յետոյ 

աճեցին և զօրացան և ամբողջ երկիրը լցրին դարձեալ քրիստո-

նէութեան փառքովֈ Ինcե~ր cքաշեց հայ եկեղեցականութիւնն 

այդ ժամանակամիջոցում, ինc  փորձութիւնների cդիմացաւ և 

ի~նc զոհաբերութիւններ յանձն cառաւֈ Նորա դէպի  նեղեալ 

հօտն ունեցած անձնուիրութեան cափը որոշելու համար բաւա-

կան է միայն Սահակ Ձորափորեցի հայրապետի օրինակը, որի 

դիակն անգամ պատնէշ դարձաւ արաբական կատաղի 

զօրավարի առաջ և երկիրն ահռելի աւերածութիւնից ազատեցֈ 

Այնուհետև քանի անգամ կրկնուեցան նոյն յարաբերու-

թիւններըֈ Թուրքաց արշաւանքները ԺԱ. դարում, թաթարա-

կանը ԺԳ, Լանկթեմուր ԺԴ. դարում՝ արիւն արեան վերայ, 

աւերակ աւերակի վերայ աւելացրին, և եկեղեցականութիւնը 

միշտ առաջին շարքերի մէջ՝ այդ անսպառ նահատակութեան 

ասպարիզումֈ Հայոց հայրապետները բանտ են նստում և գերի 

են տարուում. Օտար բռնաւորների առաջ են ելնում՝ նոցա 

գթութիւնը հայցելու համար. բնիկ իշխաններին իրար հետ 

հաշտեցնել և յանուն հասարակաց օգտի միաբանութեան բերել 

են աշխատումֈ Հայ վարդապետները մի կողմից գրով և խօսքով 

յունական խարդաւանանքների, կաթոլիկական մարդորսու-

թեան դէմ են կռուում, միւս կողմից ցիրուցան ժողովուրդի 

մնացորդներին եկեղեցւոյ յարկի տակ, վանքերի շուրջը 

ժողովում՝ սիրտ տալիս, մխիթարումֈ Սպառում է հետզհետէ 

հայութեան քաղաքական ուժը, վերջանում են մէկը միւսից 

յետոյ հին նախարարական ու իշխանական տները, և մէջտեղ 

մնում է մի անգլուխ, անտէր ժողովուրդ՝ իւր հոգևոր առաջ-

նորդներով. որոնք սակայն իրենց գլուխը cեն կորցրումֈ 

Բաբելոնից վերադարձած հրէանների նման ամէն կողմից 

ժողովուում են, միմեանց քաջալերելով հին աւերակների վերայ 

նոր շէնքեր կառուցանում, Հայաստանեայց Մայր Աթոռը 

վերականգնում և ի սփիւռս աշխարհի տարածուած հայերի 

համար միութեան և փոխադարձ պահպանութեան մի ան-

փոխարինելի կենտրոն դարձնում, անվէհեր կերպով շարունա-

կում գոյութեան կռիւը նորանոր հոգևոր և մարմաւոր 
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թշնամիների դէմ, մինcև հասցնում են արդի քաղաքակրթական 

կեանքի լոյս աշխարհըֈ 

     Եւ հայ հոգևորականութիւնը հենց մեր օրերում՝ մեր աcքի 

առջև, իւր ուժասպառ տեղովն անգամ ժողովուրդի գլխին եկած 

բոլոր դժբախտութիւնների մէջ հաւատարիմ մնաց իւր կոc 

մանըֈ Տաճկահայոց դատի պաշտպանը, նոցա ցաւերի ու 

տառապանքների թարգմանը հանդիսացաւ նա քրիստոնեայ 

զօրեղ պետութիւնների առաջ. ծխական դպրոցներն ու 

եկեղեցական կոյքը պահպանելու համար ամէն վտանգ, ամէն 

զրկանք ու սպառնալիք աcքի տակ առաւ և անտրտունջ կերպով 

աքսորանքի ու տնտեսական անձկութեան նեղութիւնները 

տարաւ. վերջին կոտորածների ժամանակ դարձեալ ամենա-

պատուաւոր դեր կատարեց. իւր ներկայացուցիcները վտանգի 

վայրերում հաստատուն մնացին իւրաքանcիւր դիրքի վերայ, 

արկածեալների աղէտն ու բողոքը հրապարակ հանեցին, բոլոր 

հնարաւոր միջոցները գործ դրեցին նոցա օգնութիւն հասցնելու 

համարֈ 

******* 

     Իսկ երբ այս բոլորից յետոյ այնուամենայնիւ պնդողներ են 

լինում, թէ հոգևորականութիւնը, ինcպէս ամէն տեղ, այնպէս և 

հայերի մէջ ժողովուրդից անջատ մի մարմին՝ մի առանձին 

կղերական դասակարգ է, որ իր յատուկ դասակարգային 

շահերն ունի, և քնում ելնում միայն այդ շահերի մասին է 

մտածում, ժողովուրդին մոլորեցնելով ու կեղեքելով իր ոգուտը 

միայն որոնում ու յղփանում, * ի3նc   անուն տալ այդ կամաւոր 

կուրութեան, այդ նոր տեսակի խեղճ լուսամտութեանֈ Ի3նc  

անուն տալ մանաւանդ այն հրաշալի դատողութեան, որով 

իւրաքանcիւր հայի վերայ նուիրական պարտականութիւն  

դրուում՝ հալածել հոգևորականներին, խտրութիւն cդնել 

միջոցների մէջ՝ նոցա անարգելու, վատաբանելու, բարոյապէս 

սպանելու, * որովհետև լուսաւորեալ Ֆրանսայում հոգևորա-

կաններին հալածում ենֈ  

     Ցաւալին այն է, որ այդ տեսակ դատողութիւններ հարիւրա-

ւորների ու հազարաւորների բերանից լսուում են, և ոc  ոք 

նեղութիւն cի յանձն առնում բացատրելու և իրական ապացոյց-

ներ բերելու, թէ ինcո3վ է հայ հոգևորականութիւնն արժանացել 

այդ ծանր դատապարտութեանը, ինcպէ3ս է կեղեքել ժողովուր-

դին. ի3նc է ունեցել այդ ողորմելի ժողովուրդը, որ կեղեքելու և 

շահագործելու նիւթ լինէրֈ Cեն ասում. եթէ այս կամ այն 

հոգևորականը որոշ դիրքի ու պաշտօնի մէջ զեղծումներ արել է՝ 

աշխարհական լինէր արդեօք նոյնը cէ3ր անի. արդեօք 
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բոլորովին մաքուր, խոհեմ ու արդար են պաշտօնների մէջ եղող 

աշխարհական մարդիկ՝ ժողովուրդից ընտրուած երեցփոխան-

ները, հոգաբարձուներն ու զանազան պատգամաւոր-ները. և 

արդեօք ընդհակառակն հոգևորականի զեղծումն հենց նորա 

համար աւելի խիստ պարտաւորութիւններ է դնում նորա վերայ 

և աւելի անհասկնալի ու դատապարտելի դարձնում այս կամ 

այն թերութիւնը, որ հեշտութեամբ ներուում է աշխարհա-

կանինֈ Եւ մի3թէ  երևակայել կարելի է, թէ հոգևորականների 

պակասութիւնները նոցա սպասաւորած եկեղեցուց ու աւետա-

րանից են յառաջանում, և ոc  մարդկային բնական թուլութիւն-

ներից և այն արատաւոր միջավայրից, որտեղ նոքա սնուում ու 

գործում ենֈ 

     Միջավայրն ուրեմն մաքրել պէտք է, մարդկային թուլու-

թիւնները դաստիարակութեան և ուսման միջոցով հարթել, 

հոգևոր կոcման խիստ պահանջների հանդէպ դնելով իսկ՝ նոցա 

տգեղութիւնն աւելի զգալի դարձնել, և ջանալ, որ մարդիկ 

համապատասխանեն այդ կոcման. ոc  թէ կոcումը վերանայ 

նորա համար, որ համապատասխան մարդիկ քիc  ենֈ Ի3նc  

օգուտ կունենայ Հայոց ազգը, եթէ իրօք ոcնcացուի կամ բոլոր 

ասպարէզներից դուրս քշուի մարդոց այն միակ խմբակցու-

թիւնը նորա մէջ, որ ուխտ է անում գաղափարական կեանքով 

ապրելու, յաւիտենական ճշմարտութիւնների քարոզիc  և 

անսահման բարւոյ ուղեցոյց լինելու. որ դարաւոր անցեալում 

կատարել է այդ ուխտը, որcափ մարդկային բնութեան և 

մեղսոտ աշխարհի անձուկ պայմանները թոյլ են տուել. որի 

իւրաքանcիւր ներկայացուցcի վերայ մինcև այժմ էլ ժողովուրդը 

նայում է իբրև սրբութեան պաշտօնէի վերայ և սուրբ ու 

գաղափարական գործ սպասումֈ Արդեօք հե3շտ կլինի մի նոր 

խմբակցութիւն ստեղծել դորա տեղ՝ նման պարտաւորու-

թիւններովֈ Հնարաւո3ր կլինի մանաւանդ կանգնել մի նոր 

հաստատութիւն Ազգային եկեղեցւոյ փառաւոր շէնքի տեղ, որի 

հովանու ներքոյ՝ ինcպէս սեփական տանը, ինcպէս հայրենի 

հողի վերայ են զգում իրենց թէ Ամերիկայում և թէ Պարսկաս-

տանում ու Հնդկաստանում, թէ Պետերբուրգում և թէ Բաղդա-

տում ապրող հայերը՝ միմեանց հետ կապուած ընդհանուր 

պատմական անցեալի կապերով, որ նոքա անցրել են բոլորը 

միատեղ, իրենց բուն հայրենիքում՝ նոյն եկեղեցւոյ առաջնոր-

դութեամբ, նոյն քրիստոնէական հաւատոյ ոգևորութեամբ, նոյն 

ազգային գաղափարներով ու բարոյական սկզբունքներովֈ 

Մի3թէ կարող են նոր հաստատութիւններ և ինc որ վերացական 

9ազգային ինքնորոշումներ0 այդպիսի զօրաւոր դրական 

կապեր հիւսել հազարաւոր մղոններով միմեանցից հեռու, 

միմեանցից անcափ տարբեր քաղաքական ու քաղաքա-
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կրթական պայմաններում՝ լեզուով, աշխարհայեացքով ու 

նիստուկացով միմեանց բոլորովին աննման երկրներում 

ապրող հայերի մէջֈ Կարելի3 է եկեղեցին քանդել և սպասել, որ 

երևակայական 9ինքնորոշումները0 հայութեան ամբողջութիւնը 

պահպանեն և մի նոր դրոշակի ներքոյ բոլոր հայերին միասին 

դէպի մի ընդհանուր ապագայ առաջնորդենֈ Եւ ի3նc  պիտի լինի 

այդ դրոշակը, որ աւելի վսեմ, աւելի գաղափարական ու 

խորհրդաւոր նշանաբաններ ունենայ, քան եկեղեցին մինcև 

այժմ ունեցել էֈ 

     Իսկ եթէ մեր եկեղեցւոյ արտաքին կազմակերպութեան մէջ 

շատ բան համապատասխան cէ նորա գաղափարական 

նշանաբաններին, կամ  մեր ժամանակի պահանջներին, ի3նcն է 

արգելում այդ նշանաբանների ու պահանջների համաձայն 

բարենորոգումներ անելուֈ Բաւական է, որ բարենորոգութեան 

կարիքը զգացուի և գիտակցօրէն յառաջ տարուի. Եղած ար-

գելքներն էլ հեշտութեամբ կվերանանֈ Ազգային եկեղեցւոյ մեծ 

առաւելութիւնը հենց այն է, որ էական խնդիրներում արտաքին 

միջամտութիւններից ազատ լինելով՝ ժամանակի և ազգային 

կեանքի զարգացման հետ զուգընթաց գնալ, անդադար 

բարեփոխութիւններ ընդունել կարող է, առանց իր իսկական 

պատկերը կորցնելուֈ Ուրեմն, եթէ մեր ժամանակը մի մեծ 

պահանջ դնում է Հայոց եկեղեցու դիմաց, վերանորոգութեան ու 

վերակենդանութեան պահանջ է այդ միայն, * թօթափել և դուրս 

վտարել իր կողմից օտարոտին, հնացածը, եկամուտը, պատա-

հականը՝ այն ամէնը, ինcոր cի հաշտուում եկեղեցւոյ հիմնական 

սկզբունքների հետ, ինc որ օտար ազդեցութիւնների և մեր 

կեանքին անյարիր պայմանների ծնունդ է, ինcոր ժամանա-

կակիցների համար կորցրել է իւր կարևորութիւնը և միայն իբրև 

աւելորդ բեռ ծանրանում է պաշտամունքի և վարcական 

կարգերի վերայֈ Թող վերանորոգուի և բարեկարգուի նա 

այսպէս՝ բուն քրիստոնէական ոգին կենդանի և ներգործական 

պահելով իւր շարժումների մէջ, հաւատարիմ մնալով ազգային 

աւանդութիւններին, արժանի յարգը տալով ժամանակին ու 

շրջապատող պայմաններին, * և նա կմնայ հայութեան համար 

նոյն լուսոյ խորանը, հայրենի սրբութիւնների պահապանը և 

դէպի յաւիտենական ճշմարտութիւն ու կեանք առաջնորդողը, 

ինc պէս ցարդ եղել էֈ 

 

                    ******* 
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