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Ի ՏԵՂԻ ԱՌԱՋԱԲԱՆԻ

Գէորգ եան Հո գեւոր Ճե մա րա նի (Աստ ուա ծա բա նա կան 
հա մալ սա րա ն) Գործ նա կան աստ ուա ծա բա նութ եան 

ամ բիո նը Մայր Ա թո ռի հո գեւոր-կրթա կան հաս տա տութ իւն նե-
րի սա նե րին, Քրիս տո նէա կան Ե կե ղե ցու սո ցիա լա կան ծա ռա-
յութ եան պատ մութ եամբ հե տաքրքր ուող նե րին «Սերմ նա ցան» 
մա տե նա շա րի երկ րորդ հա մա րում ներ կա յաց նում է հա յա գի-
տութ եան մեծ ե րախ տա ւոր, Մայր Ա թո ռի միա բան Գա րե գին 
սար կա ւագ Յով սէփ եան ի1 «Ե կե ղե ցին եւ աղ քատ նե րի խնա-
մա տա րու թեան գոր ծը» աշ խա տութ եան վե րահ րա տա րա-
կութիւնը: 
Ու րա խութ եամբ պի տի փաստենք, որ ու սում նա սիրու-

թեան լոյս ըն ծա յու մը գա լիս է լրաց նե լու Ճե մա րա նի հրատա-
րակութիւն նե րի` աս տի ճա նա բար ընդ լայն ուող շար քը, ո գեւո-
րե լով հաս տա տութ եան ման կա վարժ նե րին ա ւե լի մեծ յանձ-
նա ռութ եամբ ա ռաջ տա նե լու հո գեւո րա կա նաց պատ րաս-
տութ եան կա րեւոր եւ պա տաս խան ատու ա ռա ջադրանքը: Այդ 
ո գեւո րութ իւ նը, բնա կա նա բար, անմիջականորեն իր բա րե րար 
ազ դե ցութիւնն է թող նում նաեւ Ճե մա րա նի սա նե րի վրայ, օգ-
նում նրանց ա ւե լի խո րութ եամբ ըմբռ նե լու եւ ար ժեւո րե լու այն 
ակն կա լիք նե րը, որ հայ ժո ղո վուր դը կապում է հո գեւոր այդ 
կրթարանի առաքելութեան հետ: 
Այս տեղ պէտք է նկա տենք, որ ինչ պէս անցեա լի պատ մա-

կան փոր ձա ռութ եան, այն պէս եւ ներ կայ ի րա կա նութ եան մէջ 
Գէորգ եան ճե մա րա նի ներ քին զար գա ցում նե րին վե րա բե րող 
գոր ծըն թաց նե րը բնաւ կտրուած չեն Ե կե ղե ցու ծա ռա յա կան 
կեան քից: Փաստ է, որ Ճե մա րա նի հիմ նա կան ա ռա քե լութ իւնն 
է կրթել ա պա գայ հո գեւո րա կա նին, բայց միեւ նոյն ժա մա նակ 
այն ձգտում է իր ներ կա յութ իւ նը կեն դա նի դարձ նել հայ մար դու 
1  Հետագայում 1943-1952 թթ. Կաթողիոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ:
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կեան քում, այդ եւս դի տե լով իր ա ռա քե լութ եան կա րեւոր բա-
ղադ րիչ նե րից մէ կը. այդ տե սանկիւնից ցան կա ցած նոր ձեռք-
բե րում ան մի ջա կա նօ րէն ազ դում է ոչ միայն Ճե մա րա նի ու սում-
նա կան ա ռա ջըն թա ցի, այլ նաեւ ե կե ղե ցա սէր հա սա րա կութ եան 
հո գեւոր կեան քի վրայ: Այս ի մաս տով Գա րե գին սար կա ւագ 
Յով սԷփ եան ցի եր կա սի րութ եան հրա տա րա կութիւ նը նաեւ գա-
լիս է Ե կե ղեցու հա ւա տաց եալ նե րի գրա դա րա նը հարս տաց նե-
լու հո գեւոր գրա կա նութ եան հե տաքրք րա շարժ ըն թեր ցա նութ-
եան մի գե ղե ցիկ նմու շով, ո րը հա ւա տի գոր ծե րի ներշնչ ման նոր 
կորով պի տի ծնի հայ քրիս տոն եա յի հո գում, ծա ռա յի Աստ ծու 
Խօս քի ամ բող ջան ուէր վկա յութ եա նը, ունկն դիր ա ռաք եա լի այն 
հրա հան գին, թէ «Զոր օրինակ մարմին առանց հոգւոյ մեռեալ 
է, սոյնպէս եւ հաւատ առանց գործոց մեռեալ են» (Յա կո բոս, 
Բ. 26): 
Պէտք է խոս տո վա նել, որ այս աշ խա տութ եան հրա տարա-

կութ իւ նը նո րութիւն է լի նե լու շա տե րի հա մար, ոչ միայն նրանց, 
ո րոնք քիչ թէ շատ տեղեակ են Գա րե գին Կա թո ղի կոս Յով-
սէփեան ցի հո գեւոր ժա ռան գութ եա նը, այլ նաեւ Ե կե ղե ցու 
հո վիւ նե րի, որ են թադ րա բար ծա նօթ պի տի լի նէին մտաւո-
րա կան հո գեւո րա կա նի գրչին պատ կա նող աստ ուա ծա բա նա-
կան բնոյ թի այս կա րեւոր աշ խա տութ եա նը: Բանն այն է, որ 
սոյն ու սում նա սի րութ իւնն ա ռա ջին ան գամ հե ղի նա կի կող մից 
հայ ըն թեր ցո ղին է ներ կա յաց ուել 1897-1898 թթ. «Ա րա րատ»  
հան դէսի է ջե րում, վեց շա րու նա կե լի յօդ ուած նե րի տես քով1: 
Աշ խա տութեան ստեղ ծու մից ան ցել է 100 տա րուց ա ւե լի, իսկ 
«Ա րա րատ» ամ սա գիրն այ սօր քիչ թուով մարդ կանց է հա սա նե-
լի. այն կա րե լի է գտնել հիմ նա կա նում մեծ գրա դա րան նե րում: 
Այս հան գա մանքը մեզ յու շում է, թէ քչերն ըն թեր ցած պի տի 
լի նեն «Ե կե ղե ցին եւ աղ քատ նե րի խնա մա տա րութ եան գոր-
ծը» յօդ ուա ծա շա րը: Դրա նից բա ցի` ի տար բե րութ իւն «Ա րա-

1  Յօդուածների I, II, III մասերը («Արարատ», 1897, էջք 195-199, 
243-251, 296-303) ստորագրուած են Գարեգին սարկաւագ 
Յովսէփեանց, իսկ IV, V, VI մասերը («Արարատ», 1898, էջք 239-244, 
288-292, 334-339) Գարեգին վարդապետ Յովսէփեան:

րա տում» հրա տա րա կուած մի շարք ու սում նա սի րութ իւն նե րի, 
ո րոնք ժա մա նա կին լոյս են տե սել նաեւ ա ռանձ նա տի պով, այս 
աշ խա տութ իւ նը եր բեւէ չի ու նե ցել հնա րա ւո րութ իւն ըն թեր-
ցա սէր նե րի ա ւե լի լայն շրջա նա կին ներ կա յա նա լու: Հայ գրքի 
մա տե նա գի տութ եան մէջ նոյն պէս չկայ ո րեւէ տե ղե կութ իւն, որ 
այն հրա տա րակ ուել է ա ռան ձին1: Աւելի ուշ հրատարակուելու 
դէպքում այն անշուշտ կլինէր հիմնարար գրադարանների 
քարտարաններում: Այս ի մաս տով սա Գա րե գին սար կաւագ 
Յով սէփ եան ի «Ե կե ղե ցին եւ աղ քատ նե րի խնա մա տա րութ-
եան գոր ծի» ա ռա ջին ամ բող ջա կան լոյ սըն ծա յումն է, որ Գէորգ-
եան ճե մա րա նի Գործ նա կան աստ ուա ծա բա նութեան ամ բիո-
նի յանձ նա րա րութեամբ հրա տա րա կութ եան են պատ րաս տել 
Ա տոմ սրկ. Ղա րագ եոզեա նը եւ Մար տուն սրկ. Շահ վերդ եա նը՝ 
գիրքն օժտելով հա մա պա տաս խան գի տա կան նե րա ծա կա նով: 
Կազմող նե րը, ի րենց խօս քում հա մա կող մա նիօ րէն գնա հա-

տել են աշ խա տութ եան ստեղծ ման պատ մա կան նա խա դրեալ-
նե րը, բո վան դա կութ իւնն ու ար դիա կա նութ իւ նը, ո րը մե ծա պէս 
օգ նում է ըն թեր ցո ղին ճիշտ ըն կա լե լու նիւ թի ո գին ու նպա տա-
կը, խո րութ եամբ անդր ադառ նա լու հո գեւոր կեան քի այն տե-
սանկիւն նե րին, որ հե ղի նա կը նպա տա կադ րել է մեզ փո խան ցել 
իր ու սում նա սի րութ եան մի ջո ցով: 
Տեղին է նկատել, որ ժա մա նա կի ըն թաց քում մեզա նում այն-

քան էլ հա րուստ գրա կա նութիւն չի ստեղծ ուել քրիս տոնէական 
եւ ի մասնաւորի Հայոց Եկեղեցու ծառայական առա քելութեան 
մասին: Խորհր դա յին կար գերի հաս տա տու մը մե ծա պէս խո չըն-
դո տեց հա յ աստուածաբանական մտքի հե տեւո ղա կան զար-
գաց մանը, որ բռնել էր այն Ի. դա րի սկզբին, մաս նա ւո րա պէս 
եւ րո պա կան հա մալ սա րան նե րում ի րենց կրթութիւ նը խո րաց-
րած հո գեւո րա կան եւ աշ խար հա կան ճե մա րա նա կան նե րի ջա-
նա դիր գոր ծու նէութ եան շնոր հիւ: Արդիւն քում, ցա ւով պէտք 
է ար ձա նագ րել, որ շատ ծրագ րեր ան կա տար մնա ցին: Հա յոց 
Ե կե ղե ցին չկա րո ղա ցաւ հե տեւել այն աստ ուա ծա բա նա կան 

1 Տե՛ս «Հայ գիրքը 1851-1900 թթ.», Եր., 1999, «Հայ գիրքը 1901-
1920 թթ.», Եր., 2007, «Հայ գիրքը 1921-1930 թթ.», Եր., 2012:
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զար գա ցում նե րին, որ արեւմտեան Եկե ղե ցի նե րի փոր ձա ռութ-
իւ նը ժա մա նա կին գրան ցել է: Ե րի տա սարդ Գա րե գին սար կա-
ւագ Յով սէփ եան ցի «Ե կե ղե ցին եւ աղ քատ նե րի խնա մա տա-
րութ եան գոր ծը» աշ խա տութ իւ նը մի նա խա ձեռ նութ իւն էր այդ 
զար գա ցում նե րին հա մըն թաց քայ լե լու, տե ղայ նաց նե լու այն 
հարազատ միջավայրում, ին չու չէ նաեւ վե րարթ նաց նե լու Հա-
յոց Ե կե ղե ցու ծա ռա յա կան ո գուն շատ հա րա զատ աղ քա տախ-
նա մութ եան ա ռա քե լութ իւ նը, որ Դ. դա րից սկսած մեծ զար գա-
ցում ապ րեց հայ կեան քում, Սբ. Ներ սէս Մեծ Կա թո ղի կո սի բա-
րե սի րա կան գոր ծու նէութ եան շնոր հիւ: 
Գա րե գին սար կա ւագ Յով սէփ եանցն իր աշ խա տութ եան մէջ 

փաս տա կան նիւ թի վեր լու ծութեամբ ցոյց է տա լիս, որ պատ-
մա կա նօրէն աղ քա տախ նա մութ իւ նը ե ղել է քրիս տո նէա կան 
հա ւա տի ան բա ժան մա սը, ո րի վկա յութ իւնն այն բազ մա հա-
զար տա ռապ եալ ներն են, այ րի նե րը, որ բերը, հի ւանդ նե րը եւ այլ 
կարիքաւորները, ո րոնք ա պաս տան ու հո գեւոր մխի թա րութ իւն 
են գտել Ե կե ղե ցու հո վա նու ներ քոյ,  վե րագտ նե լով կա րեւոր լի-
նե լու զգա ցու մը, կեան քի հան դէպ ձգտու մը: Հե ղի նա կը շեշ տում 
է, որ աղ քա տութ եան յաղ թա հար ման գոր ծում Ե կե ղե ցու դերն 
ա մե նեւին չի սահ մա նա փակ ւում միայն նպաստ ներ տրա մադ-
րե լով. նիւ թա կան օգ նութ իւնն ինք նան պա տակ չէ, քա նի որ այն 
կա րող է նաեւ բա ցա սա բար ազ դել ան հա տի վար քագ ծի վրայ՝ 
վար ժեց նելով նրան ծու լութեա ն: 
Գա րե գին սար կա ւագ Յով սէփ եանցը յի շեց նում է ըն թեր ցո-

ղին դեռեւս վաղ քրիս տո նէա կան մտա ծո ղութ եան մէջ տի րա-
պե տող այն գա ղա փա րի մա սին, որ իւ րա քանչ իւր հաւատացեալ 
պար տա ւոր է աշ խա տել, ոչ միայն սե փա կան կա րիք նե րը բա-
ւա րա րե լու հա մար, այ լեւ հա ւա տի ընդ հա նուր գոր ծին ծա ռա-
յե լու նպա տա կով: Հեղինակի բնորոշմամբ աղքատութիւնը մի 
հասարակական չարիք է, որը շեղում է քրիստոնեային իր բուն 
նպատակից, փրկութեան Աւետարանից: Այս տե սանկիւ նից նա 
այն միտքն է առաջ քաշում,  որ Ե կե ղե ցու աղ քա տախնա մա-
կան ա ռա քե լութ իւ նը կրկնա կի նպա տակ է հե տապն դում` ա. 

օ ժան դա կել հաւա տացեա լին հա մա պա տաս խա նա բար աշ խա-
տե լու սե փա կան հո գու փրկութ եան հա մար, բ. օգ նել նրան բա-
ցայայ տե լու իր ստեղ ծա գործ կա րո ղութ իւն նե րը, ամ բող ջա կան 
եւ ար ժա նա պա տիւ կեան քով ապ րե լու համար: 
Աւելին, այնպիսի կենդանի ոգեւորութեամբ է շարադրուած 

գիրքը, որ այն ներշնչում է հաւատացեալին առանց կաշկան-
դուելու, ազատօրէն արտայայտել իր ծառայասիրական ինք-
նութիւնը ի վկայութիւնը հասարակաց հաւատի. «Որով-
հե տեւ արարէք միում յեղբարցս այսոցիկ փոքրկանց՝ ինձ 
արարէք» (Մատթ., ԻԵ. 40): Դժբախտաբար, իրականութիւնը 
ցոյց է տալիս, որ շատ քրիստոնեաներ չեն կարողանում 
իրենց հոգեւոր կեանքում անկեղծօրէն դրսեւորել դիմացինին 
ծառայելու ցանկութիւնը. սա բնաւ պայմանաւորուած չէ 
այն իրողութեամբ, որ բացակայում է համապատասխան 
անկեղ ծութիւնը, այլ այն հանգամանքով, որ յաճախ լիարժէք 
ընկալում չկայ քրիստոնէական ազատութեան մասին, սխալ 
հասկացուելու վախը երբեմն թոյլ չի տալիս քրիստոնեային 
ներ կայանալ այնպիսին, ինչպիսին որ կայ. արդիւնքում 
ճնշւում է հոգեւոր ազատութիւնը, բանտարկուած մնում 
հաւա  տի յանձնառութիւնը, այն հաւատի, որ կարող էր 
շատերի բարձրացման պատճառ դառնալ: Քրիստոնէական 
ազատութեան ճիշտ գործադրումից մեծապէս կշահի Եկեղեցին, 
հաստա տապէս կբարելաւի հաւատացեալի հոգեւոր կեանքի 
որակը, ինչպէս ցոյց են տալիս մեզ նշանաւոր եկեղեցականների 
և սրբերի հաւատի փորձառութեան մասին պատմութիւնները:  
Այդ հա մա տեքս տում Գա րե գին սար կաւագ Յով սէփ եանի 

«Ե կե ղե ցին եւ աղ քատ նե րի խնա մա տա րութ եան գոր ծը» ու-
սումնա սի րութիւնը կիրառա կան նշա նա կութ իւն ու նի նաեւ Հայ 
Ե կե ղե ցու դէմ ուղղ ուած ար դի մար տահ րա ւէր նե րում ճիշտ 
կողմ նո րոշ ուե լու, դրանք յաղթահարելու գոր ծում: Ու րա խու-
թեամբ պէտք է ար ձա նագրել, որ 2014 թ. Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե-
գին Բ. Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի տնօ րի նութ եամբ Մայր 
Ա թո ռում հիմն ուեց Ե կե ղե ցա կան հա յե ցա կար գային գրա-
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սենեակ, ո րի նպա տակն է  մեր Հայրերի աստուածաբանական 
մտածողութեան համեմատ ձեւա կեր պել Հա յոց Ե կե ղե ցու պաշ-
 տօնա կան դիր քո րո շու մը սո ցիա լա կան խնդիր նե րի վե րա-
բերեալ: Գա րե գին սար կա ւագ Յով սէփ եան ցի «Ե կե ղե ցին եւ 
աղ քատ նե րի խնա մա տա րութ եան գոր ծը» այս պարագային 
նոյն պէս կա րեւոր ւում է: Ա ւե լին, հե ղի նա կն իր աշ խա տութ եան 
մէջ քրիս տո նէա կան հաւա տի պատ մա կան փոր ձա ռութ եան հե-
տեւո ղութ եամբ գրե թէ ձեւա կեր պել է Հա յոց Ե կե ղե ցու հա մար 
ըն դու նե լի այն սկզբունք ները, ո րոնց հա մա ձայն պէտք է ի րա-
կա նաց նել աղ քա տախ նա մութ եան գոր ծը: Սոյն  հրատա րա-
կութ իւ նը, հե տեւա բար, կօգնի Հա յոց Ե կե ղե ցու ծառայական 
առաքելութիւնը հա մա պատասխան տե սա կան հիմ քե րի վրայ 
դնե լու, իր հետեւորդներին քրիստո նէական հաւատի ոգուն 
համարժէք հովուական խնամք տրա մադրելու: Ներկայումս 
մենք այդ բա ցը լրաց նե լու հրա մա յա կա նի առ ջեւ ենք կանգ նած, 
մեր քրիս տո նէա կան պա տաս խա նատուութ իւ նը պա հան ջում է 
ո րո շա կի վե րա բեր մունք ու նե նալ այն խնդիր նե րի նկատ մամբ, 
ո րոնք, ինչ պէս Գա րե գին Ա. Ամենայն Հայոց Հայրապետը կա-
սէր, խո չըն դո տում են մարդ կա յին կեան քի ամ բող ջա կա նութ եա-
նը, տղա մար դու եւ կնոջ եր ջան կութ եա նը1: 
Միեւ նոյն ժա մա նակ վե րո յիշ եալ հրա տա րա կութ իւնը համ-

ընկ նում է Մայր Ա թո ռի հո գեւոր-կրթա կան հաս տա տութիւն-
նե րում ըն թա ցող բա րե փո խում նե րի հետ, որոնք միտուած են 
ժամանակի կարիքներին համապատասխանեցնել հոգեւորա-
կան դասի պատրաստութեան չափորոշիչները: 
Ակն յայտ է, որ այ սօր գործ նա կան աստ ուա ծա բա նութ եան 

գի տաճ իւ ղին պատ կա նող ա ռար կա նե րը մեր հո գեւոր կրթա-
րան նե րում ա կա դե միա կան զար գաց ման լուրջ կա րիք ու նեն: 
Սա պայ մա նա ւոր ուած չէ լոկ այն ի րո ղութեամբ, որ Հա յաս տա-
նի հա մար ան ցու մա յին շրջա նում Ե կե ղե ցուց հով ուա կան ծա-
ռա յութեան մեծ ակն կա լիք ու նի ժո ղո վուր դը, ոչ միայն խօս քով, 
այ լեւ գործ նա կա նում, բայց նաեւ այն կա րեւոր հան գա ման-

1 Տե՛ս Karekine I;  In the Search of spiriual Life, Etchmiadzin, 1998:

քով, որ Հա յոց Ե կե ղե ցին չի սահ մա նա փակ ւում միայն հա յաս-
տանեան միջավայրով: Այն ա ռա քե լութ եան է կոչուած ի սփիւռս 
ա շխար հի, նրա կեանքին մասնակից է համայն հայութիւնը: 
Ճիշտ է, որ ա մեն իրականութիւն իր իւ րա յատ կութիւնն ու-

նի, սփիւռ քի խնդիր ներն այլ են, Հա յաս տա նի ի րա վի ճա կը` այլ: 
Սակայն սա բնաւ չի նշա նա կում, որ պէտք է եր կու  առանձին 
իրականութիւն նկատի ունենալ, որ անհրաժեշտ է երկու տար-
բեր հա մա տեքս տե րի հա մար կրթել մեր հո գեւո րա կան նե րին, 
այլ պէտք է ա պա հո վել այն պի սի ընդգրկուն կրթութիւն, ո րը 
միա ժա մա նակ կկա րո ղա նայ տես նել եւ գնա հա տել հայ րե նի-
քի ու սփիւռ քի կարիքները, կյաջողի իր ա ռա քե լութեան մտա-
պատ կե րում կա պակ ցել այդ եր կու ի րողութիւն նե րը, ձեւա ւո րել 
մի ամ բող ջա կան մօ տե ցում, որ տեղ հաշ ուի են առն ուած ի րա-
վի ճակ նե րի իւ րայատ կութիւն նե րը, բայց միեւնոյն ժամանակ 
պահպանուած է Եկեղեցու միութիւնը բոլոր մակարդակներում, 
կենցաղայինից մինչեւ դաւանական: «Հայ ազգը պէտք է ճանաչէ, 
պէտք է գիտենայ իւր Եկեղեցու վի ճա կը, որ հետաքրքրուի 
նրանով: Սակայն ո՞վ պիտի տայ այդ ծանօթութիւնը, ո՞վ եւ 
ի՞նչպէս պիտի նպաստէ, որ Հայ Եկե ղեցու արդի վիճակի 
ուղիղ եւ ճիշդ ճանաչողութիւնը ընդհանրանայ, ո՞չ ապաքէն 
Հայ եկեղեցականութիւնը»1, բարձ րաձայնել է ժամանակին 
«Արարատ» ամսագրի անուանի խմբագիր Կարապետ վարդա-
պետ Տէր-Մկրտչեանը՝ «Հրաւէր» խորագրով իր հերթական 
խմբագրականում: 
Սա բնականաբար Հայ Եկեղեցու հոգեւոր կրթարանների 

առջեւ խնդիր է դնում հովուագիտական առարկաների դա-
սա ւանդման մէջ շեշտել համատեքստի ճանաչողութեան 
անհրաժեշտութիւնը, որը ենթադրում է ա. լաւ ուսումնասիրել 
հայրենական իրավիճակը, բ. սփիւռքի մասին պատկերացում 
կազմել ոչ միայն համայնքի կարիքների միջոցով, այլեւ այն  
մշակութային միջավայրի, որի մաս է կազմում համայնքը, իսկ 
արեւմտեան երկրների պարագայում յաճախ գործ ունենք ոչ թէ 

1«Արարատ», 1895, էջ 135: 
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միատարր մշակոյթի, այլ բազմամշակութային միջավայրի հետ, 
որը պէտք է անհրաժեշտաբար նկատի ունենալ:
Ցաւօք, Հայոց Եկեղեցու աշխարհասփիւռ վիճակը հաճախ 

պատճառ է դառնում, որ շատ համայնքներ իրարից կտրուած 
կեանքով ապրեն, անտեղեակ միմեանց կարիքներին եւ յուզող 
խնդիրներին, մի տեսակ իրենք իրենց մեջ ամփոփուած: 
Իհարկէ այս  համայնական գիտակցութեան բացակայութիւնը 
միայն աշխարհագրական գործոնով չպէտք է բացատրել: 
Բանը նրանում է, որ համայնքի կեանքում հաճախ պարզապէս 
համապատասխան վերաբերմունք չկա Եկեղեցու ինքնութիւնը 
սահմանող եկեղեցաբանական կարեւոր յատկանիշների 
հանդէպ, որ ամէն կիրակի հանդիսաւոր կերպով ընթերցուում 
է Սբ. Պատարագի ժամանակ՝ «Հաւատամք եւ ի մի միայն 
Ընդհանրական եւ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցի»1: Համայնք-
ների միջեւ նկատուող հոգեւոր հաղորդակցութեան պակասը 
պայմանաորուած է «Մի» Եկեղեցի լինելու դաւանանքի ոչ 
լիարժեք գիտակցմամբ և գործադրմամբ: Այդ միւթիւնը չի 
սահմանափակուում միայն հաւատի դրոյթների ընդհան-
րութեամբ, այն միաժամանակ վերաբերում է կեանքի 
միութեանը, երբ իւրաքանչիւր հաւատացեալ մասնակից է 
դառնում միւսի պատմութեանը՝ համաձայն առաքեալի այն 
յորդորի, որ «Ամենեքեան դուք մի էք ի Քրիստոս Յիսուս» 
(Գաղ. Գ 28 ): Այս համատեքստում առաւել եւս կարեւորուում 
է այն ծիսաբանական ընկալումը, որ Եկեղեցին հենց 
Քրիստոսի անունով  ժողովուած համայնքն է: Այսօր  հաւատի 
համայնքներում հովիւները պէտք է համապատասխան 
աշխատանք տանեն հաւատացեալների հետ՝ Եկեղեցու 
դաւանական յատկանիշների գործնական նշանակութիւնը  
բացատրելու, կեանքի կոչելու համար: 
Միեւնոյն ժամանակ ուրախութեամբ պէտք է արձանագրել, 

որ վերջին շրջանում որոշակի արթնութիւն է նկատուում 
սփիւռքի առանձին համայնքներում, որոնք կապ են 

1 Խորհրդակատարութիւն Սբ. Պատարագի, Էջմիածին, 2012, էջ 19:

հաստատել Հայաստանի տարբեր թեմերի կարիքաւոր 
եկեղեցիների հետ, փորձելով նիւթապէս աջակցել համայնքին,  
հովուի առաքելութեանը, նպատակ ունենալով այդպիսով 
համապատասխան պայմաններ ապահովել հոգեւոր կեանքի 
զարգացման, փրկութեան վարդապետութեան տարածման 
համար: Այս առանձին համայնքների օրինակը պէտք է ներշնչող 
լինի միւս բոլորի համար, աւելին, այն պէտք է Հայոց եկեղեցու 
ծառայական առաքելութեան կարեւոր մասը դառնա:
Այս իմաստով ընդգրկուն կրթութիւնը առաջ նային կերպով 

կօգնի հովիւ  ներին կապ ստեղծել Հայ Եկեղեցու համայնքների 
մի ջեւ: Արդիւնքում Եկեղեցին ոչ միայն ի վիճակի կլինի իր 
հետեւորդ ներին հա մար ժէք խնամք տրամադրելու, այ լեւ կօ-
ժան դակի հաւատացեալների միջեւ հո գե կցե լու գի տակ-
ցու թեան ու կամքի խորացմանը, ան կախ նրանց մշա կու-
թային ի րա վի ճա կից, համայնքային ա ռանձ նայատ կութիւն-
նե րից: «Միմիայն այդպիսի ճանա չո ղութեամբ կապուած կը 
լինին ցրուած Հայ եկեղեցիք եւ կը հետաքրքրուին միմեանց 
վիճակով, իսկ այդ հետաքրքրու թիւնից կը ծագէ այն բարերար 
աջակցութիւնը, որից զուրկ ենք այսօր...Տանք ուրեմն այդ 
ծանօթութիւնն, որպէս զի կատարած լինինք մեր պարտքը եւ 
ծառայած Հայաստանեայց Եկեղեցու բարգա ւաճման գործին»1:
Այս մօտեցումը պէտք է շեշտուած արտայայտուի մեր հոգևոր 

կրթօջախների ծրագրերում, աւելին, նոյնիսկ անհրաժեշտ է այն 
հոգեւոր կրթութեան հայեցակարգի կարեւոր բաղադրիչներից 
մեկը դարձնել: 
Այս դիրքորոշումը ոչ միայն Հա յոց Ե կե ղե ցու պատ մա կան 

փոր ձա ռութիւնից է բխում, այ լեւ պայ մա նա ւոր ուած է ժա մա-
նա կի հրա մա յա կա նով: Այս ի մաս տով, Գարեգին սարկաւագ 
Յովսէփեանցի աշ խա տանքն այժ մէա կան նշա նա կութիւն ու նի 
հո գեւոր կրթարան նե րում գործ նա կան աստ ուա ծա բա նութեան 
ա ռար կա նե րի դա սա ւան դու մը հա մապատասխան գրա կա-
նութ եամբ ա պա հո վե լու ա ռու մով: Միա ժա մա նակ սոյն հրա-

1 «Արարատ», 1895, էջ136:
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տա րա կութիւնը իւ րա տիպ նա խա քայլ է նաեւ Հայ Ե կե ղե ցու 
սո ցիա լա կան ծա ռա յութ եա նը նուիր ուած գրա կա նութիւնը հա-
մա խմբե լու, ինչ պէս եւ նոր ու սում նա սի րութիւն ներ կա տա րե լու 
ճա նա պար հին: 
Որպէս ամ փո փում տե ղին է նկա տել, որ Գա րե գին սարկա-

ւագ Յով սէփ եան ցի «Ե կե ղե ցին եւ աղ քատ նե րի խնա մա տա-
րութեան գոր ծը» Գէորգեան ճեմարանի համապատասխան 
ամբիոնը կա րող էր հրա տա րակ ել որ պէս Գործ նա կան աստուա-
ծա բա նութեան ու սում նաօ ժան դակ ձեռ նարկ: Բայց մենք յա-
տուկ ենք «Սերմ նա ցան» մա տե նա շա րով նե րա կա յաց նում այն, 
ի մտի ունենալով եր կու կա րեւոր գործօն: Նախ` ել նե լով այն 
հան գա ման քից, որ մա տե նա շա րը հիմ նադրուել է Ճե մա րա նի 
սա նե րի եւ շրջա նաւարտ նե րի ու սում նա սի րութիւն նե րը հրա-
տա րա կե լու նպա տա կով, ո րո շե ցինք այդ շար քում ընդգր կել 
նաեւ անց եա լի նշա նա ւոր ճե մա րա նա կան նե րի անդ րա նիկ եր-
կա սի րութիւն նե րը` որ պէս բա րի օ րի նակ այ սօր ձեւա ւոր ուող 
հո գեւո րա կան սերն դի հա մար: Մեր հա մոզ մամբ նրանք, ի մտի 
ու նե նա լով ի րենց ար ժա նի նա խորդ նե րի ո գին, պի տի ա նեն կա-
րե լին նոյն շաւ ղին հաւա տա րիմ ի րա կա նաց նե լու ի րենց ա ռա-
քե լութիւնը, լի նե լու միեւ նոյն ժա ռան գութեան կրողն ու ջա տա-
գո վը: Մա նա ւանդ որ «Սերմ նա ցան» մա տե նա շարն ստեղծուել 
է հէնց ու սա նո ղա կան տա րի նե րից սա նե րի մէջ ա ռա քե լութեան 
գի տակ ցութիւն դաս տիա րա կե լու վեհ նպա տա կով, ըստ ա մե-
նայ նի պատ րաս տե լով նրանց հայ ոգու անդաստանի սերմ նա-
ցա նութեան հա մար: Երկ րորդ` նկա տի ենք ու նե ցել նաեւ, որ 
«Սերմ նա ցա նի» ըն թեր ցող նե րի շրջա նակն ա ւե լի ընդգր կուն է, 
քան դա սագր քե րի նը. ըն դուն ուած է, որ դա սագր քե րը մաս նա-
գի տա կան հե տաքրք րութիւն են բա ւա րա րում, մինչ դեռ հո գեւոր 
գրա կա նութիւնն ուղղ ուած է բո լո րին: Իսկ աղ քա տութեան յաղ-
թահար ման խնդի րը, ինչ պէս ցոյց տուե ցինք վե րեւում, չի սահ-
մա նա փակ ւում զուտ մաս նա գի տա կան շրջա նա կով, քրիս տո-
նէա կան մտա ծո ղութեան հա մար այն ա ռա ջադ րանք է, ո րին 
ողջ Ե կե ղե ցին է կոչ ուած` հո գեւո րա կա նից մին չեւ պարզ հա-

ւա տաց եալ: Ըստ այդմ՝ խո րա պէս գնա հա տե լով Հայ Ե կե ղե ցու 
հե տեւորդ նե րի այն մտա հո գութիւնը, որ հան րութեան առ ջեւ 
խնդիր է ծա ռա ցել յաղ թա հա րելու աղ քա տութիւնը, անհ րա-
ժեշտ ենք հա մա րում, որ հա սա րա կութեան բո լոր խա ւե րը հա-
մա պա տաս խան վե րա բեր մունք որ դեգ րեն այդ հար ցի նկատ-
մամբ, նաեւ այն բո լոր պա կա սութիւն նե րի, ո րոնք խան գա րում 
են հայ տղա մար դուն եւ կնո ջը լիար ժէք հո գեւոր կեան քով ապ-
րե լու: 
Աշ խա տան քի հրա տա րա կութ իւ նը, վստա հա բար, շա հե կան 

է ոչ միայն հո գեւոր-կրթա կան հաս տա տութ իւն նե րի ու սա նող-
նե րի գի տե լիք նե րը հարս տաց նե լու եւ անհ րա ժեշտ հովուական 
հմտութ իւն նե ր զար գաց նելու տեսանկյունից, այ լեւ գործ նա կան 
օ ժան դա կութ իւն կա րող է մա տու ցել հո գեւոր պաշտօնեանե-
րին` ի րենց ա ռա քե լութ եան ըն թաց քում հա մա պա տաս խան 
հո գեխ նա մա կան սպասաւորութ իւն  իրականացնելու եւ աւե-
տարանական սիրոյ պատգամը Ե կե ղե ցու ծա ռա յա կան կեան-
քում մարմ նա ւո րե լու համար: 
Հրա տա րա կութիւնը հաս ցէագր ուած է իւ րա քանչ իւր հայոր-

դու. այն Ե կե ղե ցու ա ռա քե լութեան մա սին խոր հե լու ա ռիթ է 
տա լիս, օգ նում է բա ցա յայ տել Աւե տա րա նը կեան քում, հաս կա-
նալ, թէ որ պէս հաւատացեալ ի՛նչ չա փով ենք ապ րում Տի րոջ 
Խօս քի ո գուն հա րա զատ, ի՛նչ յանձ նա ռութիւն ներ ու նենք մեր 
մի ջա վայ րի հան դէպ, որքանո՛վ ենք յաջողում քրիստոնեական 
ինքնութեան կրողները լինելու ներկայիս մշակոյթում: 
Օգտուելով պատեհ առիթից մեր խորին շնորհակա լու թիւնն 

ենք յայտնում Գէորգեան Հոգեւոր Ճեմարանի ուսումնական 
գծով փոխտեսուչ՝ բ. գ. թ. Գէորգ Մադոյեանին, Պատմական 
աս  տուածաբանութեան եւ հումանիտար առարկաների ամ-
բիո  նի վարիչ՝ փ. գ. թ., դոցենտ Աւետիս Քալաշեանին, Ընդ-
հա նուր եկեղեցու պատմութիւն առարկայի դասախօս Տ. Ղե-
ւոնդ քահանայ Տեոմկինին աշխատութիւնն ընթերցելու եւ հա-
մապատասխան դիտարկումներ անելու համար: 

2 - Գ. Սրկ. Յովսէփեան16 17
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Յուսանք որ Գարեգին սարկաւագ Յովսէփեանցի «Ե կե     ղե-
ցին եւ աղ քատ նե րի խնա մա տա րութեան գոր ծը»  աշխատու-
թեան հրատարակութիւնը կծառայի այն բարի նպատակին, 
որը մղել է ճեմարանի տեսչութեանը հանրութեան ուշադրու-
թեանը ներկայացնել մեծ եկեղեցականի այս կարեւոր 
երկասիրութիւնը: 

Տ. Գէորգ եպս. Սա րո յեան
Վե րա տե սուչ Մայր Ա թոռ Ս. Էջ միած նի

հո գեւոր-կրթա կան հաս տա տութիւն նե րի,
Տե սուչ Գէորգ եան հո գեւոր ճե մա րա նի

(Աստ ուա ծա բա նա կան հա մալ սա րա նի)

Գէորգեան Հոգեւոր Ճեմարան, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին, 
Ի տօնի փոխադրութեան Հայրապետական Աթոռոյն 
Ամենայն Հայոց ի Սսոյ ի Ս. Էջմիածին, 
յամի Տեառն 1441:
29 մայիսի 2014

ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹ ԻՒՆ

Հարուստ ու բազ մա բո վան դակ է Հայ Ե կե ղե ցու, հա յա գի-
տութեան մե ծ ե րախ տաւոր Գա րե գին Կա թո ղի կոս Յով սէփ-
եանի կեան քը` Գէորգ եան ճե մա րա նում ու սա նե լու ա ռա ջին 
տա րի նե րից սկսած մի ն չեւ Անթիլիասի Կա թո ղի կո սա կան 
Ա թոռ: Ա պա գայ Հայ րա պե տին Աստ ուած օժ տել էր մե ծ շնորհ-
նե րով ու ձիր քե րով, իսկ բնութիւնը` զար մա նա լի ուժ կու տա-
կել այդ նի հա րա կազմ մար դու մէջ: Բայց իր ժո ղովր դի հո գեւոր 
պա հանջ նե րը բա ւա րա րե լու եւ ստեղ ծա գոր ծե լու ան յագ տենչն 
ու ծա րա ւը, հա սա րա կա կան լայն գոր ծու նէութեան մղու մը 
կար ծես ե րաշ խիք էին ստեղ ծել նրա մէջ աւե լի քան կէս դար 
տեւող ստեղ ծա գոր ծա կան բե ղուն եւ փո թոր կա լից կեանք բո-
լո րե լու հա մար: 
Գա րե գին Յով սէփ եանը ծնուել է 1867 թ. պատ մա կան Ար-

ցա խի Ջեւան շիր գաւա ռի Չար դախ լու (այժմ` Մա ղաւուզ) գիւ-
ղում, չքաւոր գիւ ղա ցու ըն տա նի քում: Նախ նա կան կրթութիւնն 
ստա ցել է ծննդա վայ րի դպրո ցում: 1876 թ. ու սու մը շա րու նա-
կե լու նպա տա կով պա տա նի Գա րե գի նին տա նում են Ա մա րա սի 
դպրե վանք, որ տեղ հա յոց լեզ ուի հետ սո վո րում է նաեւ ռու սե-
րէն եւ թուա բա նութիւն: 1877 թ. մօ րեղ բայր Ան տոն վար դա-
պե տի մի ջ նոր դութեամբ ըն դուն ւում է Շու շիի թե մա կան դպրոց, 
սա կայն սո վո րե լու ըն թաց քում, չկա րո ղա նա լով վճա րել ուս ման 
վար ձը, դուրս է մն ում դպրո ցից: Այդ ժա մա նակ նա փո խադր-
ւում է Ջրա բեր դի Կու սա պատ գիւ ղը` ըն դուն ուե լով Յով սէփ 
վար դա պետ Փի նաչ եանի դպրո ցը: Բայց այս տեղ եւս եր կար չի 
մն ում եւ դպրո ցի փակ ուե լուց յե տոյ կրկին ըն դուն ւում է Շու-
շիի թե մա կան դպրո ցը` ա շա կեր տե լով նշա նաւոր ման կա վարժ-
ներ Սեդ րակ Ման դին եանին եւ Ղա զա րոս Ա ղայ եանին: 1882 թ. 
հայ րը` Կա րա պետ Յով սէփ եանը, դի մում է Գէորգ Դ Կա թո ղի-
կոսին` խնդրե լով իր որ դուն ըն դու նել Գէորգ եան հո գեւոր ճե մա-
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րան. «Ծան րա բեռ նեալ գո լով խնա մա տա րու թեամբ աղ քա տիկ 
գեր դաս տա նի ի մոյ եւ չու նե լով հնարս ինչ կրթել տա լոյ զոր դիս 
իմ …. հայ ցեմ հրա մա յել, զի ըն կալ ցի ե րեք տա սա նա մե այ որ դին 
իմ Գա րե գին Յով սէ փեան ի Գէոր գեան ճե մա րան Մայր Ա թո-
ռոյդ, ի շարս բազ մա թիւ հա յազ գի ա շա կեր տե լոց»1: Այս դի մու մի  
հա մա ձայն էլ նա ըն դունւում է նշա նաւոր այդ կրթօ ջա խը, ո րը 
նոր հո րի զոն ներ էր բա ցե լու ու սումն  ա տենչ պա տա նու առջեւ: 
Այս տեղ նրան բախտ է վի ճակւում ա շա կեր տել ժա մա նա կի 
նշա նաւոր գիտ նա կան ներ Կա րա պետ Կոս տան եան ցին, Ստե-
փա նոս Պա լա սան եանին, Մա ղա քիա եպս. Օր ման եանին, նշա-
նաւոր բա նաս տեղծ Յով հան նէս Յով հան նիս եանին եւ ու րիշ-
նե րի: Ճե մա րա նա կան տա րի նե րին նա ցու ցա բե րում է բարձր 
ա ռա ջա դի մութիւն` ա ռա ջին տա րի նե րից իսկ աչ քի ընկ նե լով 
գի տա կան-ստեղ ծա գոր ծա կան փայ լուն ըն դու նա կութիւն նե րով: 
1886 թ. աւար տե լով Զ դա սա րա նը` փո խադր ւում է բարձ րա-
գոյն` լսա րա նա յին բա ժին: Նոյն թուա կա նի ամ ռա նը Կա րա պետ 
Տէր-Մկրտչեա նի, Սէթ Յա րութիւն եանի եւ այլ ճե մա րա նա կան-
նե րի հետ մաս նակ ցում է Մա նուկ Ա բեղ եանի գլխաւորած պտոյ-
տին` Հա յոց մի ջ նա դար եան մայ րա քա ղաք Ա նիի հնութիւն նե րը 
տես նե լու հա մար: Տասն չոր սօր եայ այդ շրջա գա յութիւնը խոր 
տպաւորութիւն է թող նում ա պա գայ հնա գէտ-բա նա սէ րի վրայ: 
Եւ առ հա սա րակ ճե մա րա նա կան տա րի նե րին ձեւաւորւում են 
մե ծ մտա ծո ղի հա յեացք ներն ու ծրագ րե րը:

1889 թ. Ար շակ Նա հա պետ եանի (Ճե մա րա նի տե սուչ), Կա-
րա պետ Տէր-Մկրտչեա նի եւ Գէորգ Չո րեքչ եանի հետ ձեռ նադր-
ւում է սար կաւագ եւ դառ նում Էջ մի ած նի մի ա բա նութեան ան-
դամ: Պէտք է նշել, որ այս ձեռ նադ րութիւնը բա ցա ռիկ ի րա դար-
ձութիւն էր. Ճե մա րա նի պատ մութեան մէջ ա ռա ջին դէպքն էր, 
երբ շրջա նաւարտ ներն ընտ րում էին հո գեւոր կո չու մը` Աստ ծու 
Սուրբ Սե ղա նի առ ջեւ ուխ տե լով նուիր ուել Հայ Ե կե ղե ցու ծա-
ռա յութ եանը: 

1  Մ. Մաշտոցի անուան հին ձեռագրերի ինստիտուտ-Մատենադարան 
(այսուհետ` Մատենադարան), Արխիւային բաժին, Գէորգեան ճեմա-
րանի արխիւ, թղթապանակ № 4, վաւերագիր № 3, թ. 1ա:

Ու սու մը դեռ չաւար տած Գա րե գին սրկ. Յով սէփ եանն 
սկսում է իր գրա կան գոր ծու նէութիւնը` «Ա րա րատ» ամ սագ-
րում հրա տա րա կե լով ա ռա ջին յօդ ուա ծը` «Լու սաւորիչ եւ Հա-
յաս տանեայց Ե կե ղե ցին» խո րագ րով: 1890 թ. աւար տում է 
Գէորգ եան ճե մա րա նը: Այդ ժա մա նակ նրա ու սա նո ղա կան ըն-
կեր նե րը` Կա րա պետ Տէր-Մկրտչեա նն ու Գէորգ Չո րեքչ եանն 
ար դէն մե կ նել էին Գեր մա նիա ու սա նե լու: Որ պէս ա ռա ջա-
դէմ ա շա կերտ Եւ րո պա սո վո րե լու պէտք է մէկ նէր նաեւ Գա-
րե գին սար կաւա գը, սա կայն Մա կար Կա թո ղի կոսի մահ ուան 
պատ ճա ռով ու ղեւո րութիւնը մի  ո րոշ ժա մա նակ հե տա ձգւում 
է: Այս ըն թաց քում նա հասց նում է հրա տա րա կել իր ե րա խայ-
րիք հան դի սա ցող եր կու աշ խա տութիւն նե րը` «Փշրանք ներ 
ժո ղովր դա կան բա նա հիւ  սութիւնից» եւ «Սաս մայ ծռեր»: 
Միայն 1892 թ. Կով կա սի Հա յոց բա րե գոր ծա կան ըն կե րութեան 
հո վա նաւորութ եամբ նա կա րո ղա նում է մե կ նել Գեր մա նիա, 
որ տեղ 1892-1896 թթ. սո վո րում է Լայպ ցի գի, Հա լէի եւ Բեռ-
լի նի հա մալ սա րան նե րում` ու սումն  ա սի րե լով աստ ուա ծա բա-
նութիւն, փի լի սո փա յութիւն, պատ մութիւն, բնա գի տութիւն եւ 
այլ ա ռար կա ներ: Այս տեղ նրան դա սաւան դել են ժա մա նա կի 
այն պի սի ճա նաչ ուած մտաւորա կան ներ ու աստ ուա ծա բան ներ, 
ինչ պի սիք էին Հառ նա կը, Լոոֆ սը, Հայն րիցը, Հաու քը եւ ու րիշ-
ներ: Այս տա րի նե րին եւ մաս նաւորա պէս սկզբնա կան շրջա նում 
Յով սէփ եանի կեն ցա ղա յին պայ ման նե րը հո գա լու, ֆի նան սա-
կան եւ այլ հար ցե րով մե  ծա պէս օգ նել են իր ճե մա րա նա կան 
ըն կեր նե րը` Կա րա պետ եւ Գէորգ սար կաւագ նե րը, ո րոնք, ինչ-
պէս նշուեց, ի րե նից շուտ ար դէն ու ղարկ ուել էին Գեր մա նիա 
սո վո րե լու: Հէնց Կա րա պետ Տէր-Մկրտչեա նի` Վեստ ֆա լիա յի 
Բի լե ֆիլդ քա ղա քի մօտ գտնուող մար դա սի րա կան հաս տա-
տութեան մա սին պատ մած տե ղե կութիւն նե րով ո գեւոր ուած` 
նա 1894 թ. ա մա ռա յին ար ձա կուր դը ո րո շում է այն տեղ անց-
կաց նել: Այդ հաս տա տութիւնը, ո րի տե սուչն էր նշա նաւոր պաս-
տոր Ֆոն Բդիլշ զեն դը, ու նէր հի ւան դա նոց ներ, որ բա նոց ներ, 
քա րո զիչ ներ եւ գթութեան քոյ րեր պատ րաս տող դպրոց ներ, 
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բան ուոր նե րին օգ նե լու հա մար նա խա տես ուած ըն կե րա յին այլ 
կա ռոյց ներ եւ այլն: Այն բաղ կա ցած էր 132 մաս նա շէն քե րից եւ 
ա պա հո վում էր շուրջ 7000 հո գու խնա մա տա րութիւն: Այս տեղ 
եր կու եւ կէս ա մի ս իր նուի րա կան ծա ռա յութիւնն է մա տու ցում 
նաեւ Գա րե գին սար կաւա գը` խո րա պէս ու սումն  ա սի րե լով այս 
հա մա կար գի բո լոր նրբութիւն նե րը, ո րի արդ իւն քում էլ, Հա-
յաս տան վե րա դառ նա լով, գրում է «Ե կե ղե ցին եւ աղ քատ նե-
րի խնա մա տա րութեան գոր ծը» փոք րիկ աշ խա տութիւնը, որն 
ամ բող ջա կան կեր պով ա ռա ջին ան գամ լոյս է տես նում սոյն 
հրա տա րա կութ եամբ:

1897 թ. Գա րե գին սար կաւա գը պաշտ պա նում է «Մի կամ-
քի վար դա պե տութեան ծա գու մը հայ եւ յոյն աղբ իւր նե րի 
քննա դա տութ եամբ» աւար տա կան թէ զը եւ ստա նում փի լի սո-
փա յութեան դոկ տո րի աս տի ճան: Նոյն տա րում վե րա դառ նում 
է Գեր մա նիա յից եւ ձե ռամբ Սու քիաս արք. Պարզ եան ցի ձեռ-
նադրւում է ա բե ղայ, իսկ մէկ տա րի անց ստա նում է վար դա-
պե տա կան աս տի ճան: Կու սակ րօ նութիւնը, հո գեւոր կո չու մը 
Գա րե գին Յով սէփ եանի հա մար նշա նա կում էր ամ բող ջա կան 
նուի րում հաւա տին եւ գի տութ եանը: Այդ գի տակ ցութ եամբ էլ 
նա Գէորգ եան ճե մա րա նում լծւում է մի  շարք աստ ուա ծա բա-
նա կան ա ռար կա նե րի, ինչ պէս նաեւ Հա յոց մա տե նագ րութեան 
դա սաւանդ ման գոր ծին: Նա չա փա զանց լուրջ է մօ տե նում դա-
սա խօ սա կան աշ խա տան քին` մե  ծա պէս կա րեւո րե լով Ճե մա-
րա նի` որ պէս ժա մա նա կի բարձ րա գոյն ու սումն  ա կան հաս տա-
տութեան դե րը հայ ինք նութեան կերտ ման եւ ա պա գայ նշա-
նաւոր մտաւորա կան ներ ու ե կե ղե ցա կան ներ պատ րաս տե լու 
գոր ծում:
Այս տա րի նե րից իսկ սկսւում է Յով սէփ եանի գի տա կան, 

ազ գա յին-հա սա րա կա կան, ե կե ղե ցա կան-վար չա կան բուռն 
գոր ծու նէութիւնը: 1900 թ. նշա նակ ւում է Թիֆ լի սի հա յոց թե-
մի  ա ռաջ նոր դա կան տե ղա պահ: Այդ պաշ տօ նում մն ում է մէկ 
ու կէս տա րի` կարճ ժա մա նա կա մի  ջո ցում բա րե կար գե լով թե մի  
ներ քին կեան քը: 

1901 թ. նշա նակ ւում է Ե րեւա նի թե մա կան դպրո ցի վե րա-
տե սուչ` պաշ տօ նավա րե լով մի ն չեւ 1904 թ.: Նրա օ րօք դա-
դա րում են դպրո ցում տեղ գտած խռո վութիւն ներն ու ա նօ րի-
նութիւն նե րը: Այդ տա րի նե րին, որ պէս Նի կո ղա յոս Մա ռի ար-
շաւախմ բի ան դամ, մաս նակ ցում է նաեւ Գառ նիի` «Տրդա տայ 
թախտ»-ի պե ղումն  ե րին եւ տա րած քի հնա գի տա կան վայ րե րի 
ու սումն  ա սի րութ եանը: Այդ ըն թաց քում նրա կա տա րած կա-
րեւոր գիւ տե րից մէ կը Տրդատ թա գաւո րի յու նա րէն ար ձա նա-
գրութեան յայտ նա բե րումն  էր, ո րի ա ռի թով նա նշա նաւոր գիտ-
նա կան ներ Նի կո ղա յոս Մա ռի, Սմի ր նո վի, Ռոս տով ցեւի հետ 
զբաղ ւում է գիւ տի լու սա բա նութեան եւ յա տուկ գիրք գրե լու 
աշ խա տանք նե րով: Մի փոքր աւե լի ուշ Նի կո ղա յոս Մա ռի ա ռա-
ջար կութ եամբ ըն դուն ւում է որ պէս Մոսկ ուա յի Կայ սե րա կան 
Հնա գի տա կան Ըն կե րութեան Կով կաս եան Բա ժան մուն քի իս-
կա կան ան դամ:

1905-1906 թթ. ստանձ նում է Գէորգ եան ճե մա րա նի տես-
չի պաշ տօ նը, 1907-1908 թթ`. դառ նում «Ա րա րատ» ամ սագ րի 
խմբա գիր, իսկ 1908 թ`. Ս. Հռիփ սի մէ վան քի վա նա հայր: 

1908-1914 թթ. ընդգր կում են Գա րե գին վար դա պե տի գի-
տա կան շրջա գա յութիւն նե րի եւ ու սումն  ա սի րութիւն նե րի ա մե -
նա բուռն շրջա նը: Այս ըն թաց քում նա այ ցե լում է Ե րու սա ղէմ, 
Կոս տանդ նու պո լիս, Ա մա սիա, Սե բաս տիա, Թո խատ եւ պատ-
մա կան այլ նշա նաւոր վայ րեր, որ տեղ զբաղ ւում է հայ կա կան 
ե կե ղե ցի նե րում պահ ուող ար ժէ քաւոր ձե ռագ րե րի եւ հնա գի-
տա կան այլ նիւ թե րի ու սումն  ա սի րութ եամբ: Այս գի տա կան 
շրջա գա յութիւն նե րից նա վե րա դառ նում է ա ռատ նիւ թե րով, 
ո րոնք էլ հարս տաց նում են նրա ա պա գայ մա տե նագ րա կան 
գոր ծու նէութեան փաս տա կան կող մը: 
Մեծ է նաեւ Յով սէփ եանի դերն ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին 

պա տե րազ մի  տա րի նե րին Ա րեւմտ եան Հա յաս տա նից գաղ թած 
հա յութ եանն օգ նութիւն կազ մա կեր պե լու, նրանց վէր քե րը դար-
մա նե լու եւ մխ ի թա րե լու գոր ծում: 
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1915-1917 թթ. նա կրկին Գէորգ եան ճե մա րա նի տե սուչն 
էր: Շատ չան ցած` ար դէն 1917 թ., որ պէս վարձ իր անձն ուէր 
ծա ռա յութեան, Գա րե գին վար դա պե տը ձե ռամբ Գէորգ Ե. Կա-
թո ղի կո սի ստա նում է ե պիս կո պո սա կան աս տի ճան: 1918-
1919 թթ. նո րից դառ նում է «Ա րա րատ» ամ սագ րի խմբա գի րը: 
1918 թ. Սար դա րա պա տի հե րո սա մար տի օ րե րին նա` Սար դա-
րա պա տի «Ղեւոնդ ե րէ ցը», ինչ պէս կո չել են նրան, դարձ եալ իր 
ժո ղովր դի հետ էր: Այդ տագ նա պա լից օ րե րին նա ձի հե ծած ոտ-
քի էր հա նում ժո ղովր դին` կոչ ա նե լով զէնք վերց նել եւ շարժ-
ուել դէ պի Սար դա րա պատ: Եւ ինքն էլ, մարտն չե լով ռազ մի  
դաշ տում, սե փա կան օ րի նա կով եւ իր բո ցա շունչ քա րոզ նե րով 
խրա խու սում էր մար տիկ նե րին. «Հայ րե նա կից նե՛ր, եղ բայր նե՛ր 
եւ որ դի նե՛ր, հին դա րե րում, երբ հա յոց զօր քը պատ րաստ ւում էր 
գնալ թշնա մու դէմ, նրա հրա մա նա տար նե րը գա լիս էին Սուրբ 
Էջ մի ա ծին Կա թո ղի կո սի մօտ` նրա ա ջը համ բու րե լու եւ օրհ-
նու թիւն առ նե լու: Բայց այս ան գամ վտանգն այն քան մե ծ է եւ 
ա հա ւոր, որ ես ա հա Սուրբ Էջ մի ած նից ե կել եմ ձեր բո լո րի ձեռ-
քը համ բու րե լու, որ փրկէք հայ րե նի քը … փրկէք ձեր պա տի ւը, 
հա յի պա տի ւը»1: Սար դա րա պա տի հե րո սա մար տի յաղ թա կան 
աւար տից յե տոյ Գա րե գին ե պիս կո պո սին շնորհ ւում է «Գէոր-
գիեւ եան» շքանշան:

1920 թ. Գա րե գին ե պիս կո պո սը դառ նում է նո րա բաց 
Ե րեւա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի «Հայ ար ուես տի եւ հնա-
գի տութեան» ամ բիո նի պրո ֆե սոր: Իսկ 1921 թ. նշա նակ ւում 
է Էջ մի ած նի Գի տա կան ինս տի տու տի գի տաշ խա տող եւ մաս-
նակ ցում «Բան բեր» գի տա կան հան դէ սի հրա տա րա կութ եանը` 
մի ա ժա մա նակ շա րու նա կե լով իր գի տա կան շրջա գա յութիւն-
ներն ու ու սումն  ա սի րութիւն նե րի նիւ թե րի մշա կու մը: Այս տա րի-
նե րին Գա րե գին եպս. Յով սէփ եանը Ա լեք սանդր Թա ման եանից 
եւ Աշ խար բէգ Քա լան թար եանից յե տոյ դառ նում է Հա յաս տա նի 
հնութիւն նե րի պահ պա նութեան կո մի  տէի եր րորդ ան դա մը:

1925 թ. Գէորգ Ե Հայ րա պե տը նրան շնոր հում է ար քութեան 
պա տիւ. «Ի հա ւաս տիս գո հու նա կու թեան Մե րոյ առ հա ւա տա-

1 Մաշթոց աւագ քհնյ. Ոսկերիչեան, Վեհափառը, 1951, էջ 15:

րիմ սպա սա ւոր բա նին կե նաց, որ ար դիւ նա ւոր հան դի սա ցեալ 
կաս յաս պա րի զի կոչ մանդ, …Մեք սո վին կոն դա կաւս շնոր հեմք 
Ձեզ պա տիւ ար քու թեան…»1, - գրուած է Հայ րա պե տա կան կոն-
դա կում: Այդ ժա մա նակ նա ար դէն Մայր Ա թոռ Ս. Էջ մի ած նի 
Գե րա գոյն հո գեւոր խորհր դի ան դամ ու Միա բա նա կան ժո ղո վի 
նա խա գահ էր: 1927 թ. ընտր ւում է Ռու սա հա յոց թե մի  ա ռաջ-
նորդ: 

1934 թ. Խո րէն Ա Կա թո ղի կո սի կող մի ց նշա նակ ւում է 
Սփիւռ քի մէջ Հայ րա պե տի լիա զօր նուի րակ եւ ներ կա յա ցու ցիչ, 
իսկ 1938 թ. ընտրւում է Հիւ սի սա յին Ա մե  րի կա յի հա յոց թե մի  
ա ռաջ նորդ: Ա ռաջ նոր դութեան վեց տա րի նե րի ըն թաց քում նա 
մե  ծա մե ծ աշ խա տանք ներ է կա տա րում` բա րե կար գում ե կե ղե-
ցի նե րը, դպրոց նե րը, հա սա րա կա կան ու բա րե գոր ծա կան կազ-
մա կեր պութիւն նե րը հա մախմ բում թե մի  եւ հայ րե նի քի շուր ջը` 
Մայր Ա թո ռի հովա նու ներ քոյ: 

1943 թ. ընտր ւում է Մե ծի Տանն Կի լի կիոյ Կա թո ղի կոս: Նա 
բա ցա ռիկ աշ խա տանք է կա տա րում ա թո ռը պատ շաճ բարձ-
րութեան վրայ դնե լու գոր ծում: Երկ րորդ աշ խար հա մար տի 
դժուա րին տա րի նե րին, երբ խորհր դա յին բա նա կի ա ռա ջին շար-
քե րում կռւում էին հայ մար տիկ նե րը, Գա րե գին Յով սէփ եանը, 
որ պէս Հայ կա կան յանձ նա ժո ղո վի ան դամ, շրջում էր սփիւռ քի 
հա յութեան մէջ եւ յոր դո րում ոտ քի ել նել յա նուն հայ րե նի քի 
պաշտ պա նութեան: Լի նե լով սփիւռ քի հա յոց ող ջա մի տ ա ռաջ-
նորդ նե րից մէ կը` նա գլխաւորում է նաեւ դրա մա կան մի  ջոց նե-
րի հան գա նա կութեան գոր ծը: Արդ իւն քում հսկա յա կան գու մար 
է ու ղարկ ւում Կար մի ր բա նա կի եւ «Սա սուն ցի Դաւիթ» տան կա-
յին շա րաս եան կազ մա կերպ ման հա մար: Այ նու հե տեւ նա մե ծ 
դե րա կա տա րութիւն է ու նե նում 1946 թ. սփիւռ քա հա յութեան 
ներ գաղ թի կազ մա կերպ ման գոր ծում: Նրա Հայ րա պե տութեան 
օ րօք ջերմ յա րա բե րութիւն ներ էին ձեւաւոր ուել Մայր Ա թո ռի եւ 
Մեծի Տանն Կի լի կիոյ Կա թո ղի կո սութեան մի  ջեւ: Հայ րա պե տա-
կան ա թո ռը Սսից Էջ մի ա ծին փո խադր ուե լուց ի վեր Մե ծի Տանն 

1 Մատենադարան, Արխիւային բաժին, Գարեգին Յովսէփեանի ար-
խիւ, թղթապանակ № 96, վաւերագիր № 1007:
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Կի լի կիոյ Ա թո ռի գա հա կալ Կա թո ղի կոս նե րի մէջ չկայ մէ կը, ո րի 
օ րօք այս քան սերտ յա րա բե րութիւն հաս տա տուած լի նի Մայր 
Ա թո ռի հետ, որ քան եր ջան կա յի շա տակ Գա րե գին Յով սէփ եան 
Կա թո ղի կոսի օ րօք: Մի ա ռի թով նա ա սել է. «Ես աղ քատ հա սա-
րակ գիւ ղա ցու զաւակ եմ, բայց ե թէ այ սօր եմ` ինչ որ եմ, պար-
տա կան եմ մի այն իմ ազ գին, իմ ժո ղովր դին, իմ Ե կե ղե ցուն, 
Սուրբ Էջ մի ած նին»1: «…կու զեմ, որ մե ր ժո ղո վուրդն ի մա նայ, 
թէ Կի լիկ եան Ա թո ռը, ներ քին վար չա կան խնդիր նե րու մէջ ան-
կախ, մի շտ պի տի մն այ Հա յաս տան եայց Ե կե ղեց ւոյ Ընդ հան րա-
կան Հայ րա պե տութեան հետ, ընդ հա նուր ե կե ղե ցա կան հար ցե-
րու մէջ, եւ եղ բայ րա կան սերտ յա րա բե րութիւն ներ պի տի պա հէ 
Մայր Ա թո ռին հետ: Հարկ է ա մե ն բա նէ ա ռաջ լայ նա գոյն չա փով 
զօրաց նել Մայր Ա թո ռը»2, - ար տա յայտ ուել է նա:
Իր ազ գին ու ժո ղովր դին մն ա յուն աւանդ եւ ան մահ յի շա-

տակ թող նե լով` ե րախ տա շատ Հայ րա պե տը 1952 թ. կնքում է 
իր մահ կա նա ցուն: 
Գա րե գին Յով սէփ եանը ոչ մի այն օ րի նա կե լի հո գեւո րա կան 

էր, այլ նաեւ պատ կա ռե լի անձ նաւորութիւն եւ բազ մաշ խատ 
գիտ նա կան: Իր ե կե ղե ցա վար չա կան, ման կա վար ժա կան, հա-
սա րա կա կան ե ռան դուն գոր ծու նէութեան ըն թաց քում մե ծ խան-
դա վա ռութ եամբ ու նուիր ուա ծութ եամբ զբաղ ուել է գի տա կան 
բազ մարդ իւն աշ խա տան քով: Նրա գրչին են պատ կա նում հայ 
հին դպրութեանն ու արուես տին նուիր ուած բազ մա թիւ աշ խա-
տութիւն ներ, ո րոնք ի րենց ու րոյն տեղն ու նեն հա յա գի տութեան 
մէջ, ինչ պէս «Խոս րո վիկ Թարգ մա նիչ», «Մխի թար Սաս նե ցի», 
«Ռուս տամ Զալ», «Թով մա Մե ծո փե ցու կեան քը», «Մխի-
թար Այ րի վա նե ցի», «Խաղ բակ եանք կամ Պռօշ եանք հա յոց 
պատ մութեան մէջ», «Նիւ թեր եւ ու սումն  ա սի րութիւն ներ 
հայ արուես տի պատ մութեան», «Յո վա սափ Սե բաս տա ցի», 
«Յի շա տա կա րանք ձե ռագ րաց» եւ այլն: Ար ժա նա յի շա տակ են 
նաեւ «Ա րա րա տում» եւ այլ պար բե րա կան նե րում տպագր ուած 

1 «Հայրենասէր Հայրապետի մահը», «Էջմի ածին» ամսագիր, 1952, 
յունիս, էջ 12: 

2 Նոյն տեղում, էջ 40:

բազ մա թիւ քա րոզ ներ, յօդ ուած ներ, գրա խօսութիւն ներ, թարգ-
մա նութիւն ներ եւ այլ բնոյ թի գոր ծեր: 

Ա. Գա րե գին Կա թո ղի կոս Յով սէփ եանի «Ե կե ղե ցին եւ 
 աղ քատ նե րի խնա մա տա րութեան գոր ծը» 
 աշ խա տութեան ստեղծ ման ժա մա նակն 
 ու հան գա մանք նե րը:
Գա րե գին Յով սէփ եանի հա րուստ եւ բազ մա բո վան դակ գի-

տա կան ժա ռա գութեան մէջ ու րոյն եւ կա րեւոր տեղ է զբա ղեց-
նում «Ե կե ղե ցին եւ աղ քատ նե րի խնա մա տա րութեան գոր ծը» 
խո րագ րով աշ խա տութիւնը: Այս աշ խա տութեան ծնուն դը պա-
տա հա կան չէր: Այն մե  ծա պէս պայ մա նաւոր ուած էր ժա մա նա-
կի մար տահ րաւէր նե րով: 20-րդ դա րի սկզբին հայ ժո ղո վուր դը 
շա րու նա կում էր ապ րել քա ղա քա կան եւ սո ցիալ-տնտե սա կան 
ծանր պայ ման նե րում: Մի կող մի ց հայ ժո ղովր դի ա րեւմտ եան 
հատ ուա ծը կրում էր Օս ման եան Թուր քիա յի ծանր ու կե ղե քիչ 
լու ծը, ո րը շա րու նակ ու ղեկց ւում էր ա մե  նա տար բեր բռնութիւն-
նե րով ու զանգուա ծա յին ջար դե րով: Միով բա նիւ հա յութեան 
գլխին կախ ուած էր ոչ մի այն հո գեւոր, այ լեւ էթ նիկ ոչն չաց ման 
դա ժան սպառ նա լի քը: Միւս կող մի ց Ա րեւել եան Հա յաս տա-
նը մե  ծա պէս տու ժում էր ցա րիզ մի  գա ղու թա յին քա ղա քա կա-
նութիւնից, ո րը հայ ազ գի ինք նութեան ու մշա կոյ թի վե րաց ման 
եւ փո խա րէ նը ռու սա կան տար րե րի ու ժե ղաց ման եւ առ հա սա-
րակ ռու սաց ման հե ռահար ծրագ րեր էր հե տապն դում: Մաս-
նաւորա պէս Ա րեւել եան Հա յաս տա նում հայ աշ խա տաւոր նե րի 
դրութիւնը գնա լով վա տա նում էր, աս տի ճա նա բար ու ժե ղա նում 
էին բան ուոր նե րի եւ գիւ ղա ցիութեան նկատ մամբ ճնշումն  ե րը: 
Աղ քա տութիւնը հա մա տա րած բնոյթ էր կրում: Բնա կա նա-

բար Հա յոց Ե կե ղե ցին չէր կա րող չմտա հոգ ուել իր զաւակ նե րի 
դրութ եամբ եւ ճա կա տագ րով: Մտա հոգ ուած էր յատ կա պէս 
կրթուած հո գեւո րա կան խաւը: Լու սա մի տ մի  շարք ե կե ղե ցա-
կան ներ գի տակ ցում էին նաեւ Հայ Ե կե ղե ցու ներ սում բա րե-
փո խումն  եր կա տա րե լու անհ րա ժեշ տութիւնը: Եր ուանդ վար-
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դա պետ Տէր-Մի նաս եանցը, օ րի նակ, իր ապ րած ժա մա նա կի 
մա սին գրում է. «Ներ կայ պատ մա կան դրութիւնը եւ հա սա րա-
կա կան մի  ջա վայ րը ըմբռ նո ղի հա մար նո րութիւն չէ, որ մե նք 
այժմ ապ րում ենք կրօ նա կան ճգնա ժա մի  մի  շրջա նում»1: Լի-
նե լով իր ժո ղովր դի ցաւե րով մտա հոգ ե կե ղե ցա կան` Գա րե գին 
սրկ. Յով սէփ եանն ան շուշտ, նոյն պէս չէր կա րող չկի սել հայ ազ-
գին վի ճակ ուած այս թշուառ ու անմխ  ի թար կա ցութիւնը: Աշ-
խա տութեան սկզբում նա սրտի խոր ցաւով նկա րագ րում է այդ 
դժուա րին ի րա վի ճա կը. «Հայ ազգն այժմ օր հա սա կան վի ճա կի 
մե ջ է. ան ցեալ տա րի նե րի տխուր դէպ քե րը վտան գի են թար կե-
ցին նո րա գո յու թեան խնդի րը: Հա զա րա ւոր մար դիկ զրկո ւած 
ստա ցո ւած քից, հայ րե նի քից, բաղ խում են ազ գա յին եւ ե կե ղե-
ցա կան հաս տա տու թիւն նե րի դռնե րը` հաց խնդրե լով»2: Բնա-
կա նա բար վե րը նշուած տո ղե րի հե ղի նա կը յստակ գի տակ ցում 
էր նաեւ ժո ղովր դի եւ Ե կե ղե ցու առ ջեւ ծա ռա ցած խնդիր նե րը: 
Դրանց մէջ յատ կա պէս հրա տապ կա րեւո րութիւն էր ստա նում 
Ե կե ղե ցու սո ցիա լա կան ծա ռա յութեան հար ցը: Գա րե գին Յով-
սէփ եանը Գեր մա նիա յում փայ լուն կրթութիւն ստա ցած լի նե-
լով, քա ջա ծա նօթ էր ա րեւմտ եան Քրիս տո նէա կան Ե կե ղե ցի նե-
րի կող մի ց ի րա կա նաց ուող սո ցիա լա կան ծա ռա յութեան փոր-
ձին: Ուս տիեւ ա մե  նեւին պա տա հա կան չէ, որ 1907 թ., դե ռեւս 
վար դա պետ Գա րե գին Յով սէփ եանը, Եր ուանդ վար դա պետ 
Տէր-Մի նաս եանցի գոր ծուն ա ջակ ցութ եամբ «Ա րա րատ» ամ սա-
գրում հրա տա րա կում է գեր մա նա կան դպրո ցի սո ցիա լա կան 
աստուա ծա բա նութեան կար կա ռուն ներ կա յա ցուց չի` Ֆրիդ րիխ 
Նաու մա նի քա րոզ նե րը3: Այս քա րոզ նե րի, ինչ պէս նաեւ «Ե կե-
ղե ցին եւ աղ քատ նե րի խնա մա տա րութեան գոր ծը» աշ խա-
տութեան ծնուն դով հե ղի նակն ա մե  նայն հաւա նա կա նութ եամբ 
նպա տակ ու նէր այն պի սի գա ղա փա րա կան սկզբունք ներ եւ 
մթնո լորտ ձեւաւորել, ո րը թոյլ կտար Հայ Ե կե ղե ցուն ակ տիւ եւ 

1 Երուանդ Տէր-Մինասեան, «Արարատի» ժառանգութիւնը, Սբ. Էջ-
մի ածին, 2011, էջ 75:

2 Գարեգին Սարկաւագ,  «Ե կե ղե ցին եւ աղ քատ նե րի խնա մա տա րու-
թեան գոր ծը», «Արարատ» ամսագիր,1897, էջ. 195-196:

3 Տե՛ս Երուանդ Տէր-Մինասեան, նշւ. աշխ., էջ. 17:

կազ մա կերպ ուած գոր ծու նէութիւն ծաւա լել սո ցիա լա կան ծա-
ռա յութեան բնա գաւա ռում, ինչ պէս նաեւ յստակ դիր քո րո շում 
որ դեգ րել ժա մա նա կի սո ցիալ-տնտե սա կան խնդիր նե րի նկատ-
մամբ: 
Հե ղի նա կի հա մար Ե կե ղե ցու դերն ու ա ռա քե լութիւնը շա-

ղախուած են մա քուր գթասր տութ եանը, քրիս տո նէա կան ո ղոր-
մա ծութեանն ու կա րեկ ցան քին, ո րոնք ան շուշտ նաեւ ի րա կան 
քրիս տոն եա յի հո գեւոր ա ռա քի նութեան նկա րա գիրն են կազ-
մում: Այդ ե րեւե լի ե կե ղե ցա կա նի ու շադ րութեան կենտ րո նում 
ա ռաջ նա հերթ նշա նա կութիւն են ու նե ցել հա սա րա կութեան 
խո ցե լի խմբե րի` աղ քատ նե րի, որ բե րի, ան չա փա հաս նե րի, մու-
րաց կան նե րի, աշ խա տա զուրկ նե րի, հար բե ցող նե րի եւ բա րո-
յա կան անկ ման եզ րին յայտնուած մարդ կանց ճա կա տա գի րը: 
Պէտք է յի շել, որ դե ռեւս 1894 թ. Բեռ լի նում ու սա նե լու ժա-
մա նակ փո խա նակ իր ա մա ռա յին ար ձա կուր դը վա յե լե լու, նա 
գնում էր Բի լե ֆիլդ` այն տեղ գտնուող աղ քա տախ նամ հաս տա-
տութիւնն ու սումն  ա սի րե լու, ժո ղովր դին օգ տա կար լի նե լու եւ 
գործ նա կան ծա ռա յութիւն մա տու ցե լու ան կեղծ մղու մով: Այն-
տե ղից էլ Էջ մի ա ծին` Վա հան Հայր Սուր բին ուղղուած մի  նա-
մա կում հե տեւ եալ տո ղերն է գրում. «Բայց հէնց իմ կրթութեան 
հա մար սա մի  գե ղե ցիկ դպրոց է չար քաշ ու տո կուն կեան քի 
սո վո րե լու. ա մե  նա հա սա րակ ծա ռա յութիւն ներն էլ պար տաւոր 
ենք ա մե նքս կա տա րել` սեն եակ ներ մաք րե լուց, յա տակ ներ 
լուա նա լուց սկսած մի ն չեւ հի ւանդ նե րի ան կո ղին ներ յար դա րե-
լը, հո գեւոր մխ ի թա րութիւն մա տա կա րա րե լը…»1: 

Բ.  Աշ խա տութեան կա ռուց ուած քը եւ նիւ թի 
 մա տուց ման կեր պը:
Կա ռուց ված քա յին ա ռու մով եր կա սի րութիւնը բա ժան ուած է 

ե րեք հիմն  ա կան մա սե րի. 
1. Աղ քատ նե րի խնա մա տա րութիւնը մի ն չեւ Կոս տան դին:

1 «Գարեգին Կաթողիկոսի կեանքը եւ գործունէութիւնը», «Էջմի ա-
ծին» ամսագիր,1952, յունիս, էջ 20:
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2. Աղ քատ նե րի խնա մա տա րութիւնը քրիս տո նէութեան յաղ-
թութիւնից յե տոյ:

3. Աղ քատ նե րի խնա մա տա րութեան գոր ծը Եւ րո պա յում:
ժա մա նա կագ րա կան յա ջոր դա կա նութ եամբ նախ ներ կա-

յաց ւում է Ե կե ղե ցու աղ քա տախ նամ ա ռա քե լութեան ամ փոփ 
պատ մութիւնը: Հե ղի նակն այն սկսում է ա ռա քե լա կան շրջա-
նից եւ հասց նում մի ն չեւ իր ապ րած օ րե րը: Ա ռա ջին եր կու 
գլուխ նե րում հա մա ռօտ նկա րագ րում է, թէ քրիս տո նէա կան 
հա մայնք նե րում ինչ կազ մա կեր պութիւն էր ստա ցել աղ քատ-
նե րի խնա մա տա րութիւնը: Այ նու հե տեւ վեր է հա նում բա րե-
գոր ծութեան բնա գաւա ռում Վաղ Ե կե ղե ցու ու նե ցած հա րուստ 
փոր ձա ռութիւնն ու պրակ տի կան: Քրիս տո նէութեան ա ռա ջին 
դա րե րի պատ մա կան ու սումն  ա սի րութեան հի ման վրայ հե ղի-
նակն աշ խա տան քում ցոյց է տա լիս, որ քրիս տոն եայ ա ռա ջին 
հա մայնք նե րում ո ղոր մա ծութիւնն ու բա րե գոր ծութիւնը ան մի -
ջա կա նօ րէն շաղ կապ ուած են ե ղել քրիս տո նէա կան ի դէա լի եւ 
էութեան հետ: Այլ խօս քով, Եկե ղե ցու հիմն  ադ րու մի ց սկսած 
աղ քատ նե րի խնա մա տա րութիւնը բխել է Ե կե ղե ցու էութիւնից, 
նրա որ դեգ րած ա ռա քե լութիւնից ու նպա տա կից: Այ նու հե տեւ 
հե ղի նա կը հա կիրճ ներ կա յաց նում է քրիս տո նէա կան բա րե գոր-
ծութեան վի ճա կը դա րասկզ բի եւ րո պա յում: Աշ խա տան քի այս 
հատ ուա ծը յատ կա պէս շա հե կան է, քա նի որ հե ղի նա կը մատ-
նա ցոյց է ա նում աղ քա տախ նամ հաս տա տութիւն նե րի բո լոր 
այն սկզբունք ներն ու օ րէնք նե րը, ո րոնք ինքն ան ձամբ ու սում-
նա սի րել է Եւ րո պա յում ե ղած ժա մա նակ: Փաս տե լով, որ ներ քին 
ա ռա քե լութիւնը Ե կե ղե ցու նո րա գոյն պատ մութեան մէջ ա մե -
նա խո րին ու շադ րութեան ար ժա նի ե րեւոյթ նե րից մէկն է, հե ղի-
նակն ամ փոփ ներ կա յաց նում է Եւ րո պա յում ներ քին ա ռա քե-
լութեան ծագ ման պատ մութիւնը` անդ րա դառ նա լով Կա թո լիկ 
եւ Բո ղո քա կան Ե կե ղե ցի նե րի` այս ուղ ղութ եամբ ար ձա նագ րած 
ա ռա ջըն թա ցին: Ներ քին ա ռա քե լութեան սահ մա նի մէջ մտնող 
հաս տա տութիւն նե րից հե ղի նա կը ներ կա յաց նում է մի այն մի  քա-
նի սը, ո րոնք աղ քատ նե րի խնա մա տա րութեան հետ հա մե  մա-

տա բար աւե լի սերտ առն չութիւն ու նեն: Դրան ցից մաս նաւորա-
պէս յի շա տա կե լի են կի րակ նօր եայ, ինչ պէս նաեւ աշ խա տան քի 
վար ժեց ման դպրոց նե րը, ա ղա խին նե րի, բանուո րու հի նե րի եւ 
կի րակ նօր եայ ըն կե րութիւն նե րը, փրկութեան տնե րը, որ բա նոց-
նե րը, ար բե ցութեան եւ ա նա ռա կութեան դէմ մա քա ռող հաս-
տա տութիւն նե րը եւ այլն: Այդ հաս տա տութիւն նե րի դէպ քում, 
ինչ պէս եւ քրիս տո նէութեան նախ նա կան շրջա նում, նիւ թա կան 
օգ նութիւնը կապւում է դաս տիա րա կութեան, բա րո յա կան ու-
սուց ման եւ աշ խա տան քի գա ղա փա րի հետ: Միայն այս դէպ-
քում է որ աղ քատ նե րի խնա մա տա րութիւնը հա մա պա տաս խա-
նում է քրիս տո նէա կան գա ղա փար նե րին, քա նի որ գոր ծադր-
ւում է բա րո յա կան տե սա կէտ նե րով ու սկզբունք նե րով: Ա ւե-
տա րա նա կան պատ գամն  ե րի հե տեւո ղութ եամբ աղ քատ նե րին 
օգ նութիւն ցոյց տա լը, բա րե գոր ծութիւնն ու ո ղոր մա ծութիւնը 
կազ մում են քրիս տո նէա կան ա ռա քե լութեան ո գին, եւ Ե կե ղե-
ցու փոր ձա ռութեան մէջ մի շտ էլ ըն կալ ուել եւ, ան շուշտ, այ սօր 
էլ շա րու նակ ւում են ըն կալ ուել որպէս աստուած պաշ տութեան 
բաղ կա ցու ցիչ մի  մա սը: 

Գ.  Աշ խա տութեան կա րեւո րութիւնը եւ 
 ար դիա կա նութիւնը
Հայ ի րա կա նութեան մէջ քիչ են Ե կե ղե ցու սո ցիա լա կան ծա-

ռա յութ եանը նուիր ուած գրքերն ու ու սումն  ա սի րութիւն նե րը: 
Մինչ դեռ մի ան գա մայն յստակ է, որ սո ցիա լա կան ծրագ րե րում 
Ե կե ղե ցու ներգ րաւ ուա ծութեան, աղ քատ նե րի խնա մա տա-
րութեան եւ առ հա սաա րակ հա սա րա կութեան խո ցե լի խմբե րի 
խնա մա տա րութեան խնդի րը մե ծ չա փով կեն սա կան ու ար-
դիա կան է նաեւ մե ր օ րե րում: Այ սօր էլ մե ր հա սա րա կութեան 
մէջ գո յութիւն ու նեն սո ցիալ-բա րո յա կան բնոյ թի դե ռեւս չլուծ-
ուած բազ մա թիւ խնդիր ներ եւ յստակ է, որ Ե կե ղե ցին նոյն պէս 
պէտք է ներգ րաւ ուած լի նի դրանց յաղ թահար ման դժուա րին 
խնդրում: Ա ւե լին` Ե կե ղե ցու դերն այս մար զում խիստ կա րեւոր 
է: Այդ կա րեւո րութիւնը ներկա յա նում է ոչ մի այն սո ցիա լա կան 
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ծա ռա յութեան եւ նիւ թա կան նպաստ նե րի տրա մադր մամբ, այլ 
նաեւ բա րո յա կան ու սուց ման իւ րայա տուկ ա ռա քե լութ եամբ, 
քա նի որ ո ղոր մա ծութեան եւ աղ քա տախ նա մութեան ար դիա-
կա նութիւնը պայ մա նաւոր ուած է ոչ մի այն թոյ լե րի եւ աղ քատ-
նե րի կա րիք նե րի բաւա րար մամբ, այլ նաեւ, դրան զու գըն թաց, 
բա րո յա կան ու սուց մամբ ու հո գեւոր դաս տիա րա կութ եամբ, 
որն ան շուշտ նոյն քան կա րեւոր է այ սօր, որ քան սո ցիա լա կան 
խնդիր նե րը: Այս ա ռու մով Գա րե գին սրկ. Յով սէփ եանի սոյն 
աշ խա տութիւնը, չնա յած իր փոք րա ծաւալ բնոյ թին, մե ր օ րե րի 
հա մար չի կորց րել իր ար դիա կա նութիւնն ու նշա նա կութիւնը: 
Հե ղի նա կի սոյն աշ խա տան քը կա րող է օգ տա կար լի նել նաեւ 
ար դի մար տահ րաւէր նե րում ճիշտ կողմն  ո րոշ ուե լու գոր ծում: 
Այս շա հե կան աշ խա տան քով հե ղի նա կը փաս տօ րէն մե  զա նում 
Ե կե ղե ցու սո ցիա լա կան ծա ռա յութեան հիմ քերն է դնում: Այն 
կա րող է մե  ծա պէս նպաս տել փնտրե լու եւ վեր հա նե լու նաեւ 
այն սկզբունք նե րը, ո րոն ցով պէտք է ղե կավարուի Ե կե ղե ցին 
աղ քատ նե րի խնա մա տա րութեան գոր ծում: 

Դ. Աշ խա տանքն ինչ կա րեւո րութիւն կա րող է ու նե նալ 
հով ուա կան խնամ քի ի մաս տով:
Ե կե ղե ցին Ա ւե տա րա նի քա րոզ չութեան վեհ ա ռա քե-

լութեանը զու գըն թաց պէտք է մի ա ժա մա նակ նաեւ գործ նա-
կա նում կեան քի կո չի այդ ճշմար տութիւն նե րը: Այս ա ռու մով, 
ինչ պէս ար դէն վե րը նշուեց, աղ քատ նե րի խնա մա տա րութիւնն 
սկզբից եւեթ քրիս տո նէա կան կեան քի ան բա ժան մի  մասն է 
ե ղել: Քրիս տո նէա կան Ե կե ղե ցու պատ մութիւնը հա րուստ է բա-
րե գոր ծութեան եւ ո ղոր մա ծութեան բա զում օ րի նակ նե րով: Հա-
զա րաւոր տա ռապ եալ ներ, որ բեր, այ րի ներ ու հիւանդ ներ ի րենց 
ա պաս տանն ու հո գեւոր մխ ի թա րութիւնն են գտել Ե կե ղե ցու 
հո վա նու ներ քոյ: Ե կե ղե ցու այդ հա րուստ փոր ձա ռութիւնն 
ան շուշտ այ սօր էլ շատ օգ տա կար եւ ու սա նե լի է ոչ մի այն 
հովուա կան խնամ քի ճիշտ կազ մա կերպ ման եւ ի րա գործ ման, 
այ լեւ, առ հա սա րակ, իւ րա քանչ իւր քրիս տոն եա յի դաս տիա րա-
կութեան տե սանկ իւ նից: Ուս տիեւ այս աշ խա տութիւնն իր օգ-

տա կար նպաստն է բե րե լու նաեւ գործ նա կան ծա ռա յութեան 
աս պա րէ զում: Մեր Ե կե ղե ցու սպա սաւոր ներն ու քա հա նա-
ները, աչ քի առ ջեւ ու նե նա լով Ե կե ղե ցու բա րե գոր ծութեան 
հա րուստ պրակ տի կան, կա րող են գործ նա կա նում կեան քի 
կո չել այդ փոր ձա ռութեան էա կան սկզբունք ներն ու դրոյթ-
նե րը: Իւ րա քանչ իւր հո գեւոր հո վիւ հա մայն քից ներս իր ծա-
ռա իւթիւնն ի րա գոր ծե լիս առնչ ւում է հով ուա կան խնամ քի հետ 
կապ ուած բա զում խնդիր նե րի, ո րոնց յաղ թահա րու մը խիստ 
կա րեւոր նշա նա կութիւն ու նի ոչ մի այն տուեալ հա մայն քի, այ լեւ 
առ հա սա րակ ողջ Ե կե ղե ցու հա մար: Ուս տիեւ գործ նա կա նում 
աղ քատ նե րի խնա մա տա րութիւնն ու նի էա կան նշա նա կութիւն, 
քա նի որ այն բա ցայայ տում ու շօշա փե լի է դարձ նում Ե կե-
ղե ցում առ կայ ներ քին, կեն դա նի սէ րը, ո րը քրիս տո նէա կան 
ո գու պահ պան ման ու յա րա տեւութեան ե րաշ խիքն է: Այդ սէ րը, 
ան շուշտ, բխում է Քրիս տո սի ան ձի օ րի նա կից, նրա աւան դած 
պատ գամն  ե րից, աւե տա րա նա կան սկզբունք նե րից եւ տե սա նե-
լի է դարձ նում ի րա կան քրիս տո նէա կան կեան քը: Միա ժա մա-
նակ հէնց այդ կեն դա նի սէրն է, որ ստի պում է քրիս տոն եանե-
րին օգ նութեան հաս նե լու կարօտ եալ նե րին: Եւ ա մե  նա յատ-
կան շա կանն այն է, որ այդ բա րե գոր ծութիւնն ար ւում է ա ռանց 
փոխ հա տուց ման ո րեւէ սպա սե լի քի. «Բայց դուք … փոխ տուէք 
նրան, ու մի ց ետ առ նե լու ակն կա լութիւն չու նէք: Եւ ձեր վար ձը 
շատ կլի նի, եւ դուք Բարձր եա լի որ դի նե րը կլի նէք…» (Ղուկ. Զ. 
35):
Այս պի սով, աղ քատ նե րի խնա մա տա րութիւնը գործ նա կան 

մե ծ նշա նա կութիւն ու նի: Այն վառ է պա հում քրիս տո նէա կան 
ո ղոր մա ծութեան ո գին: Ե կե ղե ցին, ձեռք մեկ նե լով հա մայն քի 
օգ նութեան կա րօտ ան դամն  ե րին, գործ նա կա նում կեան քի է 
կո չում եւ ի րա գոր ծում Քրիս տո սի պատ գամն  ե րը` օ րի նակ հան-
դի սա նա լով իւ րա քանչ իւր քրիս տոն եա յի հա մար: 

 

3 - Գ. Սրկ. Յովսէփեան
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Է. Ամ փո փիչ դի տար կումն  եր
Այս աշ խա տութիւնն ա ռա ջին ան գամ է հրա տա րակ ւում 

ա ռան ձին գրքով, սա կայն այն սպաս ուած է, քա նի որ ըն թեր ցող 
լայն շրջա նակ նե րին է ներ կա յաց նում Գա րե գին Յով սէփ եանի 
գրա կան հա րուստ աւան դի կա րեւոր կո թող նե րից մե  կը:
Ժա մա նա կին հե ղի նա կը հատ ուա ծա շա րով հրա տա րա կել է 

այս գոր ծն «Ա րա րատ» ամ սագ րում1: Այդ յօդ ուած նե րից ա ռա-
ջին ե րե քը հրա տա րակ ուել են հե ղի նա կի սար կաւագ ե ղած 
ժա մա նակ, իսկ մն աց եալ ե րե քը` վար դա պե տա կան աս տի ճան 
ստա նա լուց յե տոյ: Սոյն հրա տա րա կութ եամբ մէկ տեղ ուել են 
«Ա րա րատ»-ում լոյս տե սած այդ յօդ ուած նե րը եւ աշ խա տան քը 
ներ կա յաց ւում է իր ամ բող ջա կան տես քով: 
Աշ խա տան քը շա հե կան է օգ տա գործ ուած գրա կա նութեան 

տե սանկ իւ նից: Նիւ թի շա րադր ման ըն թաց քում հե ղի նա կը ձեռ-
քի տակ ու նե ցել է հա յե րէն եւ գեր մա նա լե զու գրա կա նութիւն2: 
Ու շագ րաւ է, որ նա լաւա գոյնս տեղ եակ է թե մա յի ու սումն  ա-
սի րութ եանը վե րա բե րող հա րուստ եւ րո պա կան գրա կա-
նութեանը, որն ան շուշտ աւե լի է մե  ծաց նում կա տար ուած աշ-
խա տան քի գի տա կան ար ժէքն ու նշա նա կութիւնը: 
Աշ խա տան քը շա րադր ուած է դա սա կան ուղ ղագ րութեան 

կա նոն նե րի հա մա ձայն: Այն հրա տա րա կութեան պատ րաս-
տե լիս ամ բող ջութ եամբ պահ պա նել ենք դա սա կան ուղ ղա-
գրութիւնն ու կէ տադ րութիւնը: Միայն ա ռան ձին դէպ քե րում 
շտկել ենք տեքս տում առ կայ ուղ ղագ րա կան եւ կե տադ րա կան 
վրի պակ ներն ու բաց թո ղումն  ե րը: 

    Ա տոմ սրկ. Ղարագեոզեան

    Մար տուն սրկ. Շահվերդեան

1 «Արարատ», 1897, մայիս, էջ 195-199, յունիս, էջ 243-251, յուլիս, էջ 
296-303, 1898, յունիս, էջ 239-244, յուլիս, էջ 288-292, օգոստոս, էջ 
334-339: 

2 Օգտագործուած գրականութեան ցանկը ներկայացնում ենք գրքի 
վերջում:

Ե կ ե  ղ ե  ց ի ն  ե ւ  ա ղ ք ա տ  ն ե  ր ի 
խ ն ա  մ ա  տ ա  ր ո ւ  թ ե ա ն  գ ո ր  ծ ը
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Քաղ ցեայ` եւ ե տուք ինձ ու տել, ծա րա ւե ցի` եւ ար բու ցէք ինձ. 
օ տար էի` եւ ժո ղո վե ցէք զիս. մերկ` եւ զգե ցու ցէք զիս. հի ւանդ 

էի եւ տե սէք զիս` ի բան տի էի, եւ ե կիք առ իս:
                       Մատթ. ԻԵ. 35-36

Հայ ազգն այժմ օր հա սա կան վի ճա կի մէջ է. ան-
ցեալ տա րի նե րի տխուր դէպ քե րը վտան գի են-

թար կե ցին նո րա գո յու թեան խնդի րը: Հա զա րա ւոր 
մար դիկ զրկուած ստա ցուած քից, հայ րե նի քից, բա-
խում են ազ գա յին եւ ե կե ղե ցա կան հաս տա տու թիւն-
նե րի, ի րենց հա ւա տա կից նե րի դռնե րը` հաց խնդրե-
լով: Սա մի ճգնա ժամ է, որ կա րող է նաեւ դէ պի բա-
րո յա կան կո րուստ տա նել: Մեծ ճգնա ժա մե րը փրկում 
կամ կոր ծա նում են ազ գե րին. մեր գլխին ե կած փոր-
ձան քի հե տեւանք նե րը յու սա հա տա կա նի չափ ծանր 
են: Մենք միայն մի կէ տի` գաղ թա կան նե րի խնա մա-
տա րու թեան գոր ծի վե րայ կկա մե նա յինք դարձ նել 
մեր ըն թեր ցող նե րի ու շադ րու թիւ նը: 

Մեծ է այն զո հա բե րու թիւ նը, որ ա նում է մեր ժո ղո-
վուր դը, բայց եւ մեծ են այն տրտունջ նե րը, որ լսւում 
են զա նա զան կող մե րից: Շատ աղ քատ ներ զրկւում են 
նպաս տից, այն ինչ միւս նե րը կրկնա կի են ստա նում: 
Շա տե րը հարս տա նա լու մի ջոց են հա մա րում նուէր-
նե րը եւ ստա ցած փո ղե րով վաշ խա ռու թիւն ա նում: 
Միւս նե րը ստա ցած նե րը յետ դարձ նում` ի րա ւունք 
հա մա րե լով տաս նա պա տիկ ա ւե լի պա հան ջել: 
Գրպա նում տաս նեակ րուբ լի ներ ու նե ցո ղը նոյն պէս 
ձեռք է մեկ նում, ինչ պէս քաղ ցից տան ջուո ղը: Աշ խա-
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տան քի ըն դու նակ, ա ռողջ ե րի տա սար դը նոյն պէս օգ-
նու թիւն է ստա նում, ինչ պէս գոր ծե լու ա նըն դու նակ 
մու րա ցի կը: Բայց որ ա մե նից ցա ւա լին է` աշ խա-
տա սէր, ե րե սի քրտին քով հաց վաս տա կե լու սո վոր 
ժո ղովր դի զա ւակ ներն այ սօր գայ թակ ղու թեան մէջ 
են աշ խա տան քից խու սա փե լու եւ ձրիա կե րու թեան 
վար ժուե լու: Միւս կող մից այն ներ քին, ազ նիւ շար-
ժա ռիթ նե րը, որ օ րա կան պա րէնը հա զիւ հայ թայ թող 
ժո ղովր դին ստի պում են բա ժին հա նել ի րենց եղ բայր-
նե րի հա մար` հետզ հե տէ թու լա նում եւ ան հե տա նում 
են այդ պի սի գայ թակ ղե ցու ցիչ դէպ քե րի պատ ճա ռով: 
Մեր կար ծի քով այս վէր քե րը յա ռա ջա նում են մա-
սամբ եւ ան կա նոն բաշխ ման պատ ճա ռով: Ուս տի եւ 
պարտք հա մա րե ցինք  «Ա րա րա տի»-ի ըն թեր ցող նե-
րին ծա նօ թաց նել, թէ ի՞նչ սկզբունք նե րով եւ ի՞նչպէս 
է կազ մա կեր պուել աղ քատ նե րի խնա մա տա րու թեան 
գոր ծը Քրիս տո նէա կան Ե կե ղե ցու մէջ ան ցեա լում եւ 
թէ ինչ պէս է այժմ քա ղա քա կիրթ աշ խար հում, յու սա-
լով` որ շա տե րի հա մար կա րող է օգ տա կար լի նել:

Ա. 

ԱՂ ՔԱՏ ՆԵ ՐԻ ԽՆԱ ՄԱ ՏԱ ՐՈՒ ԹԻՒ ՆԸ 

ՄԻՆ ՉԵՒ ԿՈՍ ՏԱՆ ԴԻՆ

Աղ քատ նե րի խնա մա տա րու թիւ նը զուտ քրիս-
տո նէա կան ե րեւոյթ է եւ նո րա ծա գումն ու 

զար գա ցու մը սերտ կապ ու նի քրիս տո նէու թեան ծագ-
ման եւ տա րած ման պատ մու թեան հետ: Այս տեղ եւս 
պէտք է փնտռենք այն սկզբունք նե րը, ո րոն ցով պէտք 
է ղե կա վա րուել աղ քատ նե րի խնա մա տա րու թեան 
գոր ծում: Աղ քատ ներ ե ղել են նաեւ նա խաք րիս տո-
նէա կան ժա մա նակ նե րում եւ նպաստ ներ են ստա ցել 
ի րենց հա մա քա ղա քա ցի նե րից, բայց հե թա նո սու-
թեան մէջ այդ գոր ծը բո լո րո վին ու րիշ սկզբունք նե րի 
վե րայ էր հիմ նուած, քան քրիս տո նէու թեան մէջ. մէ կի 
մէջ ե սա կան շար ժա ռիթ ներն են գոր ծում, միւ սի մէջ 
մա քուր սէ րը. այն տեղ քա ղա քա ցիա կան ու պե տա-
կան շա հե րը, այս տեղ բա րո յա կան պարտ քի զգա ցու-
մը: Բայց ոչ միայն շար ժա ռիթ ներն են տար բեր, այլ եւ 
օ ժան դա կու թեան հե տեւանք նե րը: Հե թա նո սու թեան 
մէջ աղ քա տը իւր նպաստն ստա նա լուց յե տոյ` գոր-
ծադ րում էր իւր շռայ լու թեան, զուար ճու թեան հա մար, 
այն ինչ քրիս տո նէու թեան մէջ նիւ թա կան օգ նու թեան 
հետ կա պուած էր, եւ  մին չեւ իսկ գլխա ւոր նպա տակն 
էր բա րո յա կան կրթու թիւ նը. մէ կում ծու լու թեան ա ռիթ 
էին այդ նպաստ նե րը, միւ սում աղ քա տի ան կախ գոր-
ծու նէու թեան օ ժան դա կե լու մի ջոց, ե թէ նա գոր ծե լու 
ըն դու նակ էր: Երկ րորդ կէ տի ճշմար տու թեան մէջ հա-
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մո զուե լու  շատ ա ռիթ կու նե նանք, մի քա նի փաստ բե-
րենք ա ռա ջի նը ա պա ցու ցա նե լու հա մար:

Հռով մում, ինչ պէս եւ առ հա սա րակ հե թա նո սու-
թեան մէջ աղ քա տա նոց ներ, հի ւան դա նոց ներ այն 
մտքով, ինչ պէս մենք ենք հաս կա նում, չեն ե ղել: Հռով-
մի հի ւան դա նոց նե րը մի միայն ստրուկ նե րի ու զի-
նուոր նե րի հա մար էին. ստրուկ նե րին խնա մում էին 
աշ խա տող ձեռ քե րից չզրկուե լու, իսկ զի նուոր նե րին` 
պե տու թիւնն ըն դար ձա կե լու, ազ գե րին ստրկու թեան 
մէջ պա հե լու եւ Հռով մում կա պուտ ու կո ղո պուտ հա-
ւա քե լու հա մար: Հի ւան դա նոց ներն ու րեմն զուտ շա-
հա դի տա կան մի տում նե րով հիմ նուած հաս տա տու-
թիւն ներ էին: Չկար նոյն պէս որ բե րի եւ այ րի նե րի 
խնա մա տա րու թիւն կամ այդ նպա տա կով հիմ նուած 
հաս տա տու թիւն ներ: Սպար տա ցի նե րի օ րէն քը թոյլ 
կազ մուածք ու նե ցող ե րե խա նե րի վե րա բե րու թեամբ 
յայտ նի է ա մեն քին: Հռով մէա կան կայս րու թեան ժա-
մա նակ մա նուկ ներ կրթե լու հաս տա տու թիւն ներ են 
հիմ նուում, բայց ոչ սի րոյ շար ժա ռիթ նե րով, այլ ժո-
ղովր դի ա ճե ցո ղու թեան զգա լի նուազ ման ա ռաջն 
առ նե լու հա մար: Հռով մէա կան հա սա րակ ժո ղովր դին 
բա ժա նած նուէր ներն ու նպաստ նե րը մի միայն քա ղա-
քա կան դի տում նե րով էին կա տար ւում. այս պէս էին 
Յու լիոս Կե սա րի եւ ու րիշ հե րոս նե րի տուած ճաշ կե-
րոյթ ներն ու պար գեւ նե րը: Կայսր նե րը գահ բարձ րա-
նա լիս, ի րենց յո բե լեան նե րը կա տա րե լիս կամ յաղ-
թու թիւն տօ նե լիս դրամ էին բաշ խում ժո ղովր դին, 
շռայլ ճաշ կե րոյթ ներ տա լիս, թատ րո նում կամ կրկէս-
նե րում ձրի զուար ճաց նում: Այս կար գի նուի րա տուու-
թեան մէջ պէտք է հա շուել նաեւ կայսր նե րի կտա կով 
թո ղած նուէր նե րը: Հա ցա հա տիկ նե րի բաշ խումն եւս 

զուտ քա ղա քա կան դի տում նե րով սկսուած գործ էր 
եւ նոյն դի տում նե րով էլ շա րու նակ ւում էր կայս րու-
թեան ժա մա նակ: Հռով մէա կան պատ մու թեան ծա-
նօթ ան ձինք լաւ գի տեն, թէ ինչ պի սի՜ ա պա կա նող ազ-
դե ցու թիւն էին ա նում այս հրա պու րիչ պար գեւ նե րը: 
Ամ բո խը պատ րաստ էր այ սօ րուայ պաշ տած հե րո սի 
կամ կայ սեր սպա նող յա ջոր դին ցնծու թեան ա ղա ղակ-
նե րով ըն դու նել, ե թէ նո րա նից եւս սպա սե լիք ու նէր: 
Շատ բնո րոշ է այն հան գա ման քը, որ ա մե նաան բա-
րո յա կան կայ սեր` մայ րաս պան Նե րո նի, ժա մա նակ 
պար գեւ ներն ա մե նից ա ռատ էին: 

Անհ րա ժեշտ է մի ու րիշ կէտ եւս պար զել հե թա նո-
սու թեան եւ քրիս տո նէու թեան մէջ ե ղած աղ քատ նե-
րի խնա մա տա րու թեան զա նա զա նու թիւ նը շօ շա փե լի 
դարձ նե լու հա մար: Քրիս տո նէա կան բա րե գոր ծու-
թեան հետ սերտ կա պուած էր աշ խա տան քի նուի-
րա կա նու թեան գա ղա փարն, ինչ պէս կտես նենք, ո րից 
զուրկ էր հե թա նո սա կան աշ խար հը: Միայն հե թա նո-
սու թեան սկզբնա կան ժա մա նակ նե րում ե րեւում է, որ 
ար հես տը պա տուա ւոր զբաղ մունք է ե ղել: Հե թա նո-
սա կան քա ղա քակր թու թեան հետ ընկ նում է եւ ձեռ քի 
աշ խա տան քի, ար հես տի յար գը: Երկ րա գոր ծու թիւ նը 
հա մե մա տա բար ա ւե լի եր կար ժա մա նակ ազ նիւ պա-
րապ մունք էր հա մա րուում, սա կայն ստրկու թեան 
տա րած ման հետ զար գա նում է եւ ա զատ ժո ղովր դի 
ար հա մար հան քը դէ պի աշ խա տան քը: Դա այժմ միայն 
ստրուկ նե րին է վա յել, իսկ կրթուած քա ղա քա ցին 
փի լի սո փա յա կան տե սու թիւն նե րով, ա րուեստ նե րով 
պի տի զբա ղուէր: Յու նա կան եւ հռով մէա կան փի լի սո-
փա յու թեան մէջ յեղ յեղ ւում է այն միտ քը, թէ ար հեստն 
ա զատ մար դուն ան վա յել գործ է: Ե թէ ա զատ քա ղա-
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քա ցի նե րից ար հես տա ւոր ներ էլ կա յին, ստրուկ նե րից 
շատ ա ւե լի յարգ չու նէին: Աշ խա տան քը, որ կեան քի 
հիմ նա քարն է, հե թա նոս քա ղա քակր թու թեան մէջ իւր 
ար ժա նա ւոր յար գը չէ ստա նում: Սո րա վե րայ պի տի 
ա ւե լաց նենք նաեւ, որ աշ խա տան քի նուազ ման հետ 
չէր նուա զել եւ ա գա հու թեան տեն չը: Ոչ մի տեղ վաշ-
խա ռու թիւնն այն պի սի չա րիք չէ գոր ծել, ինչ պէս կայս-
րու թեան ժա մա նա կի Հռով մում1: Ձրիա կե րու թիւ նը, 
ո րին սո վո րել էր ժո ղո վուր դը պա տե րազ մի դաշ տում 
ձեռք բե րած ա ւար նե րի փշրանք նե րից բա ժին ստա-
նա լով եւ կայսր նե րի տուած պար գեւ նե րով, ինչ պէս 
եւ աշ խա տան քի բա րո յա կան գնա հա տու թեան բա-
ցակա յու թիւ նը որ դեր էին, որ Հռով մէա կան պե տու-
թեան ար մատ նե րը կռծե լով` նո րա ան կու մը պատ-
րաս տե ցին:

Ու րիշ պատ կեր է տա լիս մեզ քրիս տո նէու թիւ նը: 
Նոր կրօ նի Հիմ նա դի րը աղ քատ նե րի բա րե կամն էր 
(Մատթ. Ե. 2, ԺԱ. 5) եւ ո ղոր մա ծու թեան ջա տա գո-
վը  (Մատթ. Ե. 7):  Ո ղոր մու թեան քա նա կու թիւ նը չէր 
որ նա գնա հա տում էր, այլ այն սիր տը, ո րից բղխում 
էր ո ղոր մու թիւ նը: Այ րի կնոջ լու ման ա ւե լի ար ժէք ու-
նէր Նո րա աչ քում, քան բո լոր մե ծա տուն նե րի նուէր-
նե րը: Աղ քատ նե րին, կա րօ տեալ նե րին խնա մե լը 
բարձր ա ռա քի նու թիւն էր հա մա րում Նա (Մատթ. ԻԵ. 
35-36. 40). բազ մա թիւ ա ռակ նե րով ու քարոզ նե րով 
այն միտքն էր շեշ տում Քրիս տոս, թէ երկ րա ւոր բա-
րի քը չի կա րող կեան քի բարձ րա գոյն նպա տակ լի նել, 
թէ քրիս տո նեան ու րիշ գանձ ու նի գան ձե լու, որ «ոչ 
ցեց եւ ու տիճ ա պա կա նեն», եւ թէ երկ րա ւոր բա րի քը 
միայն մի ջոց է ա ւե լի բարձ րը ձեռք բե րե լու հա մար: 

1 M. v. Nathusius.- Die Mitarbeit der Kirche an der  Lösung der socialen 
Frage, Leipzig, 1895,  »ñ. 210.

Ա սել է թէ քրիս տո նեա յի իւր հա ւա տակ ցին տուած 
նիւ թա կան օ ժան դա կու թիւ նը չէր կա րող միայն նո-
րա կեան քի ար տա քին ա պա հո վու թեան նպա տա կով 
սահ մա նա փա կուած լի նել, քա նի որ երկ րա յի նը ո չինչ 
էր ա ռանց ա ւե լի մի բարձր նպա տա կի, այլ այդ նիւ-
թա կան օ ժան դա կու թիւնն էլ ուղ ղուած պի տի լի նէր 
դէ պի այն բարձր նպա տա կը, որ է իւ րա քանչիւր քրիս-
տո նեա յի տեն չը, այ սինքն ար քա յու թեան ժա ռանգ 
լի նե լու: Աս տու ծոյ ար քա յու թեան գա ղա փա րը քրիս-
տո նէու թեան կեդ րո նա կան գա ղա փարն էր եւ նո րա 
օ րէնս գիր քը սի րոյ օ րէն քը. ա պա ու րեմն եւ այդ ար-
քա յու թեան քա ղա քա ցու կեան քը սի րոյ օ րէն քի հա մե-
մատ կազ մա կեր պու թիւն պի տի ստա նար: Ար՛դ, այդ 
սէ րը ան տար բեր մնալ չէր կա րող, երբ ժա ռան գա կից-
նե րից մէ կը քրիս տո նէու թեան բարձր նպա տա կից շե-
ղուե լու պայ ման նե րի մէջ էր: Ինչ պէս քրիս տո նեա յի 
ար տա քին կեան քը, այն պէս եւ նո րա բա րե գոր ծու թիւ-
նը պէտք է քրիս տո նէու թեան հիմ նա կան սկզբունք-
նե րի հա մե մատ կազ մա կեր պու թիւն ստա նար: «Ե ղե-
րուք կա տա րեալք, որ պէս եւ Հայրն ձեր երկ նա ւոր 
կա տա րեալ է» (Մատթ. Ե. 48), պա տուի րել էր Քրիս-
տոս: Բայց միւս կող մից քրիս տո նէի ո ղոր մա ծու թեան 
միայն հա ւա տա կի ցը կամ քա ղա քա ցին չպէտք է ար-
ժա նա նար, ինչ պէս հե թա նո սու թեան մէջ էր, այլ ա մեն 
մի կա րօ տեալ. այն Երկ նա ւոր Հայ րը, ո րի կա տա րե-
լու թեան պի տի ձգտէր քրիս տո նեան, «զա րե գակն իւր 
ծա գէ ի վե րայ չա րաց եւ բա րեաց, եւ ա ծէ անձ րեւ ի 
վե րայ ար դա րոց եւ մե ղա ւո րաց» (Մատթ. Ե. 45): Այս-
պէս պի տի լի նէր եւ քրիս տո նեան: Քրիս տո սի մի ու-
րիշ խօս քը. «Ե ղե րուք գթածք, որ պէս եւ Հայրն ձեր 
երկ նա ւոր գթած է» եւ Սա մա րա ցու ա ռա կը (Ղուկ. Ժ. 
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25-37) ա ւե լի ո րոշ կեր պով ցոյց են տա լիս, որ քրիս-
տո նեան օգ նու թեան պի տի հաս նէր ա մեն տեղ, ուր 
կա րիք կար, ա ռանց խտրու թեան: Եւ յի րա ւի ե կե ղե-
ցա կան պատ մու թիւ նը վկա յում է, որ այս հի մունք նե-
րի վե րայ է սկսուել եւ զար գա ցել քրիս տո նէա կան բա-
րե գոր ծու թիւ նը: Քրիս տո նէա կան ե կե ղե ցին ա մե նայն 
զգու շու թեամբ խու սա փել է այն պի սի բա րե գոր ծու-
թիւ նից, որ ստա ցո ղի բա րո յա կան շի նու թիւ նը վտան-
գի էր են թար կում, թէեւ աշ խար հը ոչ մի տեղ այն պի սի 
զո հա բե րու թեան պատ րաս տա կա մու թիւն չէ տե սել, 
ինչ պէս քրիս տո նէու թեան մէջ:   

Ա ռա քե լա կան շրջա նում ար դէն նկա տե լի են աղ-
քատ նե րի խնա մա տա րու թեան այն սաղ մե րը, ո րոնք 
հետզ հե տէ պէտք է ա ւե լի զար գա նա յին, կա տա րե լա-
գոր ծուէին: Քրիս տո նէա կան ա ռա ջին հա մայն քի մէջ 
եղ բայ րու թիւ նը մին չեւ ստա ցուած քի հա ւա սա րու-
թեան է հաս նում. հա ւա տա ցեալ նե րը կա մաւ նուէր 
են բե րում ի րենց գոյ քը, որ պէս զի ա մենքն էլ, ո րոնց 
մէջ եւ աղ քատ նե րը, ի րենց կա րիք նե րը հո գալ կա րո-
ղա նա յին (Գործք, Բ. 44, Դ. 34-35):  Եօթ սար կա ւագ-
նե րի ընտ րու թեամբ սկսւում է ա ղքատ նե րի խնա մա-
տա րու թեան կա մա կեր պու թեան գոր ծը: Այս դէպ քը 
մի օ րի նակ է, թէ սի րոյ ա մե նա վառ ժա մա նակն էլ 
կա նո նա ւո րու թիւ նը եւ կար գա պա հու թիւ նը անհ րա-
ժեշտ պայ ման է գոր ծի  յա ջո ղու թեան հա մար: Այ նու-
հե տեւ ա ռա քեա լի թղթե րից տե ղե կա նում ենք, որ նա 
նուէր ներ էր հա ւա քում Ե րու սա ղէ մի քրիս տո նեայ աղ-
քատ նե րի հա մար. Գաղ. Բ. 10, Ա. Կորնթ. ԺԶ. 1-4, Բ. 
Կորնթ. Ը. 2-3: Աշ խար հի հա մար չտես նուած, չլսուած 
մի գործ էր սա: Մենք յի շե ցինք, որ հե թա նո սու թեան 
մէջ միայն քա ղա քա ցի ներն էին նպաստ ստա նում պե-

տու թիւ նից կամ հա րուստ հա մա քա ղա քա ցի նե րից, 
ու րիշ ազ գու թեան պատ կա նող նե րի մա սին ոչ ոք չէր 
հո գում, իսկ հրէա նե րի մա սին ե րեւա կա յելն ան գամ 
ան կա րե լի էր: Այդ դժբաղդ ժո ղո վուրդն այն ժա մա-
նակ եւս ա տե լու թեան ա ռար կայ էր: Ոչ միայն հե թա-
նոսն էր ա տում կամ ար հա մար հում նո րան, այլ եւ 
հրէան ին քը պղծու թիւն էր հա մա րում հե թա նո սի հետ 
նիստ ու կաց ու նե նալ, բայց այդ հե թա նոս ժո ղովր-
դի ան դամ նե րը` ա ւե տա րա նի քա րո զը լսե լուց յե տոյ` 
նուէր ներ են ժո ղո վում Ե րու սա ղէ մի հրէայ հա ւա տա-
ցեալ նե րի հա մար:

Բայց ա մե նից զա րա նա լին այն հան գա մանքն է, 
որ քրիս տո նէա կան բա րե գոր ծու թեան հետ սերտ  
կա պուած է աշ խա տան քի նուի րա կա նու թեան գա-
ղա փա րը: Նուի րա տուն եւ ստա ցո ղը պար տա ւոր են 
հա ւա սա րա պէս աշ խա տել. ա ռա ջի նը ու րի շին օգ նե-
լու հա մար մի ջոց ու նե նա լու, իսկ երկ րոր դը ձրիա կեր 
չդառ նա լու հա մար: Ա սել է, աշ խա տան քի ըն դու նակ 
աղ քա տը միայն անհ րա ժեշտ դէպ քում էր նպաստ 
ստա նում, ո րից յե տոյ պար տա ւոր էր ան ձամբ իւր 
հա ցը վաս տա կել: «Որ գո ղա նայրն՝ մի՛ եւս գո ղաս ցէ, 
այլ մա նա ւանդ վաս տա կես ցէ գոր ծել ձե ռօք իւ-
րովք զբա րիս, զի բա ւա կան ի ցէ տալ ում պի տոյ 
ի ցէ»: Ե փես. Դ. 28  յոր դո րում է ա ռա քեա լը: Նուի րա-
տուի գնա հա տու թեան չա փը սէրն է, ո րից բղխում է 
նուէ րը, եւ ոչ քա նա կու թիւ նը: Նոյն իսկ աղ քատ հա-
ւա տա ցեալ ներն  էլ ի րենց ու նե ցա ծից բա ժին են հա-
նում ի րեն ցից ա ւե լի աղ քատ նե րի հա մար. Բ. Կորնթ. 
Ը. 2-4: Իւ րա քան չիւր քրիս տո նեայ պար տա ւոր էր իւր 
ըն տա նի քի պա րէ նը հայ թայ թել. «Իսկ ե թէ ոք իւ րոց, 
եւ մա նա ւանդ եւ ըն տա նեաց խնամ ոչ տա նի ցի, ի հա-
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ւա տոցն ու րա ցեալ է, եւ չար եւս քան զան հա ւատսն է» 
Ա. Տի մոթ. Ե. 8: Աշ խա տան քի գա ղա փա րը ա ւե լի ո րոշ 
է ար տա յայ տուած Բ. Թե սաղ. Գ. 12, ուր ա ռա քեա լը 
Տի րոջ ա նու նով ա ղա չում է նրանց, ո րոնք «ստա հա-
կու թեամբ գնան, գործ ինչ ոչ գոր ծեն, այլ յու լա ցեալ 
հե տաքր քիր շրջին ... զի հան դար տու թեամբ գոր ծես-
ցեն` եւ զիւ րեանց հաց կե րի ցեն»: Նա մին չեւ իսկ 
պա տուի րում է «խոր շել յա մե նայն եղ բօ րէ` որ ստա-
հակսն գնայ ցեն». Բ.  Թես. Գ. 6. այ սինքն հա մայն-
քից դուրս հա նել, եւ յի շեց նում է իւր քա րոզ չու թիւ նը` 
«Թէ որ ոչն կա մի ցի գոր ծել` եւ կե րի ցէ մի». Բ.  Թես. 
Գ. 10: Նոյն ա ռա քեալն աշ խա տա ւոր նե րին յոր դո-
րում է. «Մի՛ ձանձ րա նայք զբա րիս գոր ծել», հաս կա-
նա լի է որ ճշմա րիտ կա րօտ եալ նե րի հա մար: Այս պէս 
ու րեմն հա մայն քի լաւ ան դամ լի նե լու պայ ման նե րից 
մէկն էլ աշ խա տա սի րու թիւնն է: Բայց այդ աշ խա տան-
քը հարս տու թիւն դի զե լու հա մար չէ, այլ ա ւե լի ազ նիւ 
նպա տա կի հա մար` «զի բա ւա կան ի ցէ տալ ում պի-
տոյ ի ցէ»: Մենք ա ւե տա րան նե րի եւ ա ռա քե լա կան 
թղթե րի մէջ շատ կէ տեր ու նինք, ուր նիւ թա կան ա գա-
հու թիւ նը դա տա պար տւում է. «Տե սէ՛ք եւ զգոյշ լե րուք 
յա մե նայն ա գա հու թե նէ, զի ոչ ե թէ ի մթե րից ըն չից 
ու րուք ի ցեն կեանք նո րա». Ղուկ. ԺԲ. 15. իսկ ա ռա-
քեալն ա մե նայն չա րեաց ար մա տը ա գա հու թիւնն է 
հա մա րում: Ոչ միայն Պօ ղոս, այլ եւ միւս ա ռա քեալ նե-
րը յոր դո րում են բա րե գործ լի նել. «Հա ւատք ա ռանց 
գոր ծոց մե ռեալ են». Յակ. Բ. 26. «Որ ոչ սի րէ զեղ բայր 
իւր, զոր տե սա նէ, զԱս տուած, զոր ոչն ե տես, զիա՞րդ 
կա րի ցէ սի րել». Ա. Յովհ. Դ. 20: 

«Որ բոց եւ այ րեաց» խնա մա տա րու թիւ նը նոյն-
պէս հա մայն քի գլխա ւոր ու շադ րու թեան ա ռար կայ 

էր: Ճշմա րիտ կրօ նա ւոր լի նե լու պայ ման նե րից մէկն 
էր ըստ Յակ. Ա. 27. «այ ցե լու լի նել որ բոց եւ այ րեաց 
ի նե ղու թեան իւ րեանց»: Բայց այ րի նե րից միայն 
ար ժա նա ւոր ներն էին հա մայն քից օ ժան դա կու թիւն 
ստա նում.«Ե թէ ման կունս սնու ցեալ ի ցէ, ե թէ զհիւրս 
ըն կա լեալ ի ցէ, ե թէ զսրբոց զոտս լուա ցեալ ի ցէ, ե թէ 
նե ղե լոց բա ւա կան լեալ ի ցէ, ե թէ զա մե նայն գոր ծոց 
բա րեաց զհետ եր թեալ ի ցէ». Ա. Տի մոթ. Ե. 10: Ինչ պէս 
դա տար կաշր ջի կը, աշ խա տան քից խու սա փո ղը հա-
մայն քից նպաստ չէր ստա նալ, այն պէս եւ ա նար ժան 
այ րին: Օ ժան դա կու թիւն չեն ստա նում եւ այն այ րի-
նե րը, ո րոնք որ դիք  եւ թոռ ներ ու նին. Ա. Տիմ. Ե. 3-4:   

Բա րե գոր ծու թեան ընդ հա նուր սկզբունք նե րը Նոր 
Կտա կա րա նի մէջ ցոյց տա լուց յե տոյ` աշ խա տենք 
հա մա ռօտ տե սու թեամբ նկա րագ րել, թէ ի՞նչ զար գա-
ցում եւ կազ մա կեր պու թիւն է ստա նում աղ քատ նե րի 
խնա մա տա րու թեան գոր ծը մին չեւ Կոս տան դին:

Այս շրջա նում եւս սէ րը ծաղ կում էր, ինչ պէս եւ ա ռա-
քեալ նե րի ժա մա նակ: Հա ւա տա ցեալ նե րը պատ րաստ 
էին ա մեն տե սակ զո հա բե րու թիւն ներ ա նե լու, ինչ-
պէս ե րեւում է ա ռա քե լա կան հայ րե րի գրուածք նե րից: 
«Մենք բա ժին ենք հա նում ա մեն քի հա մար եւ տա լիս 
ենք ա մեն կա րօ տեա լի», գրում է Յուս տի նոս: Նոյն 
միտ քը ար տա յայ տում է նաեւ Կղե մէս Ա ղէք սանդ րա-
ցին: Հա ւա տա ցեալ նե րը տա լիս են ա ռանց ո րեւէ վար-
ձատ րու թիւն սպա սե լու. ներ քին, կեն դա նի սէրն է, որ 
նո րանց ստի պում է օգ նու թեան հաս նել կա րօ տեա լին: 
Նո քա աչ քի ա ռաջ ու նին այն անձ նա ւո րու թեան սէ րը, 
որ նո ցա մէջ նոր կեանք էր ստեղ ծել: Հա մայնք նե րի 
սի րոյ գոր ծու նէու թեան ե ռան դը այն քան վառ է, որ 
մին չեւ իսկ կա րո ղու թիւ նից ա ւե լի զո հա բե րու թիւն-
ներ են ա նում: Մին չեւ Կոս տան դին կազ մա կերպ ւում 
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է մի միայն աղ քատ նե րի հա մայ նա կան խնա մա տա-
րու թիւ նը. հաս տա տու թիւն նե րը, ինչ պէս հի ւան դա-
նոց ներ, հիւ րա նոց ներ, որ բա նոց ներ եւլն, յա տուկ են 
Կոս տանդ նից յե տոյ ե կող ժա մա նա կին:

Հա լա ծանք նե րի հետ սի րոյ գոր ծու նէու թեան նո րա-
նոր հան գա մանք ներ են յա ռաջ գա լիս. բան դար կեալ-
նե րը, հա լա ծան քի պատ ճա ռով ի րենց ստա ցուած քից 
զրկուած նե րը, մար տի րոս նե րի որ բերն ու այ րի նե րը 
վա յե լում են հա մայն քի խնա մա տա րու թիւ նը: Սուրբ 
ե ռանդ, քրիս տո նէա կան լրջմտու թիւն, մա քուր կեանք, 
ա մե նայն զո հա բե րու թեան պատ րաստ սէր այն ներ-
քին զէն քերն են, ո րոն ցով պաշտ պա նուած է ե կե ղե-
ցին հե թա նո սու թեան մղած կա տա ղի մար տի դէմ: 
Ե կե ղե ցին հարս տու թիւն չու նի, ինչ պէս քրիս տո նէու-
թիւ նը պե տա կան կրօն դառ նա լուց յե տոյ` բայց նա ու-
նի այն բա րո յա կան զօ րու թիւ նը, որ ա ւե լի մեծ է քան 
հարս տու թիւ նը: Ե կե ղե ցին հո գում է, որ իւր ան դամ-
նե րից ոչ ոք կա րիք  չու նե նայ. կարօտեա լը  օգ նու թիւն 
է  ստա նում ան մի ջա պէս: Բայց ինչ պէս որ իւ րա քան-
չիւր հա ւա տա ցեալ պար տա ւոր էր իւր հա ցը վաս տա-
կել, այն պէս եւ աղ քա տը: Ե կե ղե ցին օգ նու թեան է 
հաս նում, երբ նո րա աղ քա տու թեան պատ ճա ռը ծու-
լու թիւ նը, դա տար կաշր ջու թիւ նը կամ շռայլ կեան քը 
չէ: Ե կե ղե ցին օգ նու թեան է հաս նում, երբ իւր հօ տի 
ան դամ նե րից ո րեւէ մէ կը ան կա րող է աշ խա տել: «Աշ-
խա տան քի ըն դու նա կին գործ, ա նըն դու նա կին օգ նու-
թիւն» ընդ հա նուր կա նոն էր այս շրջա նի բա րե գոր ծու-
թեան հա մար:

Ար դա րեւ, ճշմա րիտ բա րե գոր ծու թիւնն այն է, 
երբ աշ խա տան քը այս պի սի բա րո յա կան ար ժէք ու-
նի, երբ սեպ հա կա նու թեան գա ղա փա րը նուի րա կան 

է: Այն ժա մա նակ բա րե գոր ծու թիւ նը սի րոյ պտուղ է, 
որ բա րե գոր ծի եւ ստա ցո ղի հա մար հա ւա սա րա պէս 
կրթիչ է եւ բարձ րաց նող: Վսեմ գա ղա փար չէ՞ ե րախ-
տա գի տու թեան զգաց մուն քը, ի՞նչ կլի նէր մեր կրօ նա-
կա նու թիւ նը, ե թէ ե րախ տա գի տու թեան զգաց մունք 
չու նե նա յինք դէ պի Աս տուած նո րա ան հուն բա րե րա-
րու թիւն նե րի հա մար: Ստա ցո ղը ե րախ տա գէտ է դէ-
պի Աս տուած, որ իւր բա րե րա րի ձեռ քով նուէր է ու-
ղար կում, բա րե գոր ծը ե րախ տա գէտ է, որ Աս տուած 
օրհ նել է իւր վաս տա կը, ո րից եւ չքա ւոր եղ բօր հա մար 
եւս բա ժին կա րող է հա նել: Քրիս տո նէա կան ե կե ղե-
ցու հա մար միշտ նուի րա կան է ե ղել սեպ հա կա նու-
թեան գա ղա փա րը, բայց նոյն ե կե ղե ցին էլ մա քա ռել 
է վաշ խա ռու թեան, ա գա հու թեան եւ առ հա սա րակ 
ա նազ նիւ մի ջոց նե րով հարս տու թիւն դի զե լու դէմ: 
Երբ աշ խա տան քը, սեպ հա կա նու թիւ նը նուի րա կան 
գա ղա փար ներ են եւ քրիս տո նէա կան սէ րը կեն դա նի 
է մարդ կանց մէջ` այն ժա մա նակ ինք նըս տին քեան 
ա ռաջ կգայ այն վի ճա կը, որ Տեր տու ղիա նոս ա սել կա-
րող էր «Քրիս տո նեա նե րիս հա մար ա մեն ինչ հա սա-
րա կաց է, բա ցի կա նան ցից»: Այս սկզբուն քը ընդ հա-
նուր է ա ռա քե լա կան հայ րե րի գրուածք նե րի մէջ:

Չա փա ւո րու թիւնն եւս այս շրջա նի ա ռա քի նու թիւն-
նե րից մէկն է եւ սերտ կա պուած բա րե գոր ծու թեան 
հետ: Վա յել քի չա փա ւո րու թիւն են քա րո զում ա ռա-
քե լա կան հայ րե րը, եւ այս մի այն պի սի ժա մա նակ, 
երբ շռայ լու թիւնն ու զե խու թիւ նը հռով մէա կան կայս-
րու թեան մէջ ծայ րա յե ղու թեան էր հա սել: Բայց այդ 
չա փա ւո րու թիւ նը մեր աչ քում ա ւե լի յարգ է ստա նում 
այն պատ ճա ռով, որ չա փա ւո րու թեամբ ձեռք բե րած 
խնա յո ղու թիւ նը աղ քատ նե րի հա մար պի տի գոր-

4 - Գ. Սրկ. Յովսէփեան
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ծադրուէր. մին չեւ իսկ պա հե ցո ղու թիւ նը բա ցի ա պաշ-
խարու թիւ նից` խնա յո ղու թեան մի ջոց էր աղ քատ նե-
րին օգ նե լու հա մար:1 Նոյն չա փա ւո րու թիւ նը, աշ խա-
տա սի րու թիւնն ու բա րե գոր ծու թիւ նը քա րոզ ւում է եւ 
քրիս տո նեայ կա նանց. Տեր տու ղիա նոո սի նկա րագ-
րած քրիս տո նեայ կնոջ բա րե գոր ծու թեան, աղ քատ-
նե րի խնա մա տա րու թեան, հա ւա տա ցեալ նե րի հիւ րա-
սի րու թեան պատ կե րը օ րի նակ կա րող է լի նել ա մեն 
ժա մա նա կի քրիս տո նեայ կնոջ հա մար:

Բայց ա մե նից զար մա նա լին այս շրջա նի հա մայ-
նա կան կեանքն է, որ միան գա մայն ըն տա նե կան բնա-
ւո րու թիւն ու նի: Ե պիս կո պո սը հա մայն քի հայրն է եւ 
ճա նա չում է ան ձամբ բո լո րին: Հա ւա տա ցեալ նե րը մի-
մեանց քոյր եւ եղ բայր են ա նուա նում եւ նո ցա կեան-
քը ի րօք այդ պէս մտեր մա կան է: Ան հա տը հա մայ-
նա կան կեան քից դուրս կեանք չու նի, ուս տի եւ աղ-
քատ նե րի խնա մա տա րու թեան գոր ծը հա մայ նա կան 
կեան քի մի մասն է կազ մում: Հա մայ նա կան կեան քի 
հետ ծաղ կում եւ կա նո նա ւոր ւում է աղ քատ նե րի խնա-
մա տա րու թեան գոր ծը: Ինչ պէս ա մեն գոր ծում հա-
մայն քի ներ կա յա ցու ցի չը ե պիս կո պոսն է, այն պէս եւս 
աղ քատ նե րի խնա մա տա րու թեան գոր ծը նո րա եւ օգ-
նա կան ե րէց նե րի եւ սար կա ւագ նե րի ձեռ քումն է. հա-
մայն քը միայն նիւ թա կանն է հո գում2:

Քրիս տո նէու թեան ա ռա ջին դա րե րի պատ մու թեան 
իւ րա քան չիւր է ջը սի րոյ հրաշք նե րով է զար դա րուած, 
նոյն ո գին է իշ խում եւ աղ քատ նե րի խնա մա տա րու-
թեան գոր ծում: Բայց եթէ ե կե ղե ցին այն պի սի մեծ 
գոր ծեր է կա տա րում, պատ ճա ռը իս կա պէս հա մայն քի 

1  Karl Müller. Kirchengeschichte I. 1892 »ñ. 108.
2  K. Müller. Kg. »ñ. 109:   

մշտա պատ րաստ սի րոյ տուր քե րը չեն, այլ աղ քատ նե-
րի խնա մա տա րու թեան լաւ կազ մա կեր պու թիւ նը: 
Սկզբում այս գոր ծի վար չու թեան գլու խը ե րէց նե րի 
ժո ղովն էր, իսկ յե տոյ ե պիս կո պո սը1: Պո ղի կար պո-
սի թղթից տե ղե կա նում ենք, որ այ րի նե րի եւ որ բե-
րի խնա մա տա րու թիւ նը ե րէց նե րի պարտքն է, բայց 
ե պիս կո պո սի ձեռքն անց նե լով ե կե ղե ցու վար չու թեան 
ղե կը, աղ քատ նե րի խնա մա տա րու թիւնն էլ պէտք է նո-
րա նից կա խում ու նե նար: Ա ռա քե լա կան սահ մա նադ-
րու թիւ նը, եր րորդ դա րի վեր ջե րում գրուած,2 ո րո շում 
է ե պիս կո պո սի պարտ քը աղ քատ նե րի խնա մա տա-
րու թեան վե րա բե րու թեամբ: Նա պէտք է հո գայ բո լոր 
ճշմա րիտ կա րօ տեալ նե րի կա րի քը, որ բե րին հայր եւ 
այ րի նե րին խնա մար կու պէտք է լի նի. նո րա պարտքն 
է ան գործ նե րի հա մար աշ խա տանք գտնել, ա նըն դու-
նակ նե րին գթու թիւն ցոյց տալ, պան դուխտ նե րին 
բնա կա րան, քաղ ցած նե րին կե րա կուր հո գալ, բան-
դա րկեալ նե րին օգ նու թիւն եւ հի ւանդ նե րին խնամք 
հասց նել: Նա պէտք է գթած եւ պատ րաս տա կամ լի նի, 
ինչ պէս բա րի սպա սա ւոր: Նո րա ձեռքն է աղ քատ նե-
րի խնա մա տա րու թեան գան ձա րա նը, ո րի հա մար նա 
միայն Աստ ծուն է պա տաս խա նա տու, բայց պար տա-
ւոր է խղճմտան քով կա տա րել այդ գոր ծը:

Աղ քատ նե րի խնա մա տա րու թեան այս պի սի կենդ-
րո նա ցու մը կա րող էր միայն այն ժա մա նակ բա րե-
րար հե տեւանք ու նե նալ, ե թէ ե պիս կո պո սը ըն տիր 
օգ նա կան ներ ու նե նար: Նա գոր ծե րով այն քան էր 
ծան րա բեռ նուած, որ դո րա նով զբա ղուել չէր կա րող: 
Ե պիս կո պո սը աղ քատ նե րի խնա մա տա րու թեան ո գի, 

1 Dr. Emil Friedberg-Lehrbuch des katholischen und evangelischen 
Kirchenrechts. 1880 § 5.

2  Friedberg,  »ñ. 93:
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ուղ ղու թիւն տուողն էր եւ ոչ գործ նա կան խնա մո ղը: 
Այս վեր ջին մա սը սար կա ւագ նե րի պաշ տօնն էր: Նո-
քա են աղ քատ նե րի հետ գործ ու նե ցող նե րը եւ նրանց 
իս կա կան խնա մա տար նե րը: Նո քա մտնում են տնէ 
տուն աղ քատ նե րի վի ճա կը ան ձամբ քննում եւ ե պիս-
կո պո սին տե ղե կու թիւն տա լուց յե տոյ` նպաստ նե րը 
տեղ հասց նում: Կիպ րիա նոս, երբ հա լա ծան քի պատ-
ճա ռով հե ռա ցել էր Կար թա գի նէից, սար կա ւագ նե րին 
էր յանձ նել աղ քատ նե րի գան ձա րա նը, որ պէս զի նո-
քա ի րենց բա րե հա յե ցո ղու թեան հա մե մատ` խնա մեն 
աղ քատ նե րին: Նոյնն ենք տես նում եւ Հռով մում Դե-
ցիու սի հա լա ծանք նե րի ժա մա նակ (250 թ.) Հռով մի 
Ֆա բիան ե պիս կո պո սը աղ քատ նե րի խնա մա տա րու-
թեան գոր ծը բա ժա նում է 7 սար կա ւագ նե րի եւ նրանց 
օգ նա կան կի սա սար կա ւագ նե րի մէջ. իւ րա քան չիւ րը 
պէտ ք է մի մի թաղ խնա մէր:1 Թէեւ սար կա ւագ ներն 
են աղ քատ նե րի իս կա կան խնա մա տար նե րը, բայց 
ա ռանց ե պիս կո պո սի գի տու թեան ո րեւէ ծան րակ շիռ 
գործ չեն կա տա րում: Նո քա ի րա ւունք ու նին ա ռանց 
ե պիս կո պո սի հրա մա նի միայն թե թեւ նպաստ ներ 
տալ, ո րոնց մա սին կիւ րա կի օ րե րը տե ղե կու թիւն պի-
տի տան ի րենց գոր ծու նէու թեան մա սին ընդ հան րա-
պէս հա շիւ տա լու ժա մա նակ: Ե պիս կո պո սը հայրն է 
եւ սար կա ւագ նե րը որ դիք, բա ցատ րում է ա ռա քե լա-
կան սահ մա նադ րու թիւ նը. ինչ պէս որ դին ա ռանց հօր 
գի տու թեան ո չինչ չէ գոր ծում, այն պէս էլ պէտք է լի-
նեն սար կա ւագ նե րը: Սար կա ւագ նե րի եւ ե պիս կո պո-
սի յա րա բե րու թիւ նը, ինչ պէս եւ սար կա ւագ նե րի ցոյց 
տուած անձ նուի րու թիւ նը պար զե լու հա մար` մէջ բե-
րենք այն ա ւան դու թիւ նը, որ կազ մուել է Լաւ րեն ցիոս 

1  Karl v. Hase. Kirchengeschichte  I »ñ. 419. Ñ³Ù. Müller »ñ. 123:

սար կա ւա գի անձ նա ւո րու թեան մա սին: Նա Սիքս տոս 
Բ-ի (257-258) սար կա ւագն էր  եւ նո րա ձեռ քով էր բա-
ժա նուած աղ քատ նե րին ե պիս կո պո սի բո լոր հարս-
տու թիւ նը: Քա ղա քի կա ռա վա րի չը կա լա նա ւո րում է 
նո րան եւ սպառ նա լիք նե րով պա հան ջում է յանձ նել 
ե կե ղե ցու գան ձե րը: Նա յանձն է առ նում եւ մի քա նի 
կառք է խնդրում գան ձե րը բե րե լու հա մար: Նշա նա-
կուած ժա մա նա կին գա լիս է նա բազ մա թիւ կառ քե րով 
ան դա մա լոյծ նե րով եւ հի ւանդ նե րով լի քը: Երբ կա ռա-
վա րի չը հարց նում է` ին չո՞ւ հա մար է այդ մու րաց կան-
նե րին բե րել, ո՞ւր են խոս տա ցուած գան ձե րը: «Սրանք 
են մեր գան ձե րը, պա տաս խա նում է սար կա ւա գը, որ 
մեր աղ քա տու թեամբ մին չեւ այժմ կե րակ րել ենք»: 
Սար կա ւա գը նա հա տակ ւում է1:    

Սար կա ւագ նե րի պարտքն էր աղ քատ նե րի ցու ցակ 
պա հել, ուր նկա տո ղու թիւն ներ էին գրում նո ցա վի ճա-
կի եւ ստա ցած նպաստ նե րի քա նա կու թեան մա սին. 
այդ ցու ցակ նե րը մեծ նշա նա կու թիւն ու նէին աղ քատ-
նե րին ե ղած օգ նու թիւ նը կա նո նա ւո րե լու հա մար: 
Սար կա ւագն սպա սա ւո րում է թոյ լե րին, ծե րե րին, 
օ տա րա կան նե րին, իսկ որ բե րի եւ այ րի նե րի հա մար, 
ինչ պէս հայր պի տի լի նի: Նա այ ցե լում է աղ քատ նե րի 
տնե րը եւ ան ձամբ քննում է, ար դեօ՞ք  կա րօ տու թիւն 
ու նին, թէ խնամ քի կա րօտ հի ւանդ կա՞յ ըն տա նի քում: 
Նա այ ցե լում է պան դոկ նե րը տես նե լու օգ նու թեան 
կա րօտ աղ քատ ներ կամ հի ւանդ ներ եւ ան մի ջա կան 
օգ նու թիւն է հասց նում ե պիս կո պո սին յայտ նե լուց յե-
տոյ: Ու շադ րու թեան ար ժա նի է մա նա ւանդ այն կէ տը, 
որ սար կա ւա գի պարտքն է նոյն պէս աղ քա տին օգ նել, 
որ նա կրկին գոր ծել կա րո ղա նայ եւ ան ձամբ իւր ապ-

1  Hase.   »ñ. 429.
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րուստն աշ խա տէ: Այս կազ մա կեր պու թեան լաւ կող-
մերն են խիստ կեդ րո նա ցում, բայց մի եւ նոյն ժա մա-
նակ ան հա տա կան խնա մա տա րու թիւն: Մա նա ւանդ 
վեր ջին կէ տը անհ րա ժեշտ է աղ քատ նե րի խնա մա տա-
րու թիւ նը բա րո յա կան եւ ա ռողջ հի մունք նե րի վե րայ 
հաս տա տե լու հա մար: Օգ նու թեան բա րո յա կան օ գու-
տը, չափն ու լաւ գոր ծադ րու թիւ նը պայ մա նա ւո րուած 
է ան հա տա կան խնա մա տա րու թեամբ:  Ե թէ նիւ թա-
կան օգ նու թիւ նը իւր իս կա կան նպա տա կին պի տի 
ծա ռա յէր, անհ րա ժեշտ էր, որ ան հա տա կան լի նէր այդ 
խնա մա տա րու թիւ նը: Սար կա ւագն ան ձամբ ճա նա չե-
լով նպաստ ստա ցո ղին, նո րա ըն տա նե կան հան գա-
մանք նե րը, դո րա հա մե մատ էլ կաշ խա տէր կա տա րել 
իւր պարտ քը: Ի՞նչ բա րե գոր ծու թիւն կլի նի օ րի նակ 
այն ո ղոր մու թիւ նը, երբ ար բե ցողն ստա նում եւ գի նե-
տունն է վա զում` ըն տա նի քը վեր ջին ծայր նե ղու թեան 
մէջ թող նե լով: Երբ աղ քատ նե րի խնա մա տա րու թեան 
գոր ծը կազ մա կեր պուած է, խնամքն ան հա տա կան է, 
այս պի սի դէպ քեր պա տա հել չէն կա րող:   

Բա ցի սար կա ւագ նե րից կա յին եւ կա նայք, մա նա-
ւանդ այ րի ներ, կամ սար կա ւա գու հի ներ, ո րոնք մօ-
տա ւո րա պէս նոյն պաշ տօնն էին կա տա րում, ինչ որ 
սար կա ւագ նե րը, միայն ի րենց սե ռի շրջա նում: Ա ռա-
քե լա կան շրջա նում ծա ռա յում էին, թէ այ րի նե րը, ինչ-
պէս տե սանք, Ա. Տիմ. Ե. 10, եւ թէ սար կա ւա գու հի-
նե րը Հռովմ. ԺԶ. 1. բայց բազ մա թիւ են նաեւ ա զա-
տա կամ սպա սա ւո րող կա նայք Գործք Թ. 36. ԺԶ. 14, 
40. Հռովմ. ԺԶ. 3. 6: Այ նու հե տեւ սար կա ւա գու հի նե րի 
գո յու թեան մա սին տե ղե կա նում ենք Պլի նիու սի Տրա-
յան կայ սեր գրած (112 թ.) նա մա կից: Սար կա ւա գու-
հի նե րը ե կե ղե ցու պաշ տօ նէու թեան մէջ սկսում են 

ա ռան ձին տեղ բռնել եր րորդ դա րու վեր ջե րում: Նո-
քա խնա մում էին բան դար կեալ նե րին` նո ցա հա մար 
կե րա կուր պատ րաս տե լով եւ ու րիշ կա րիք նե րը հո-
գա լով: Նո քա խնա մում էին եւ որ բե րին: Ե թէ ե պիս-
կո պո սը կամ ե կե ղե ցու միւս պաշ տօնեա նե րից մէ կը 
այ ցե լում էր ո րեւ է կնոջ հո գեւոր խնամ քի կամ հո գե-
շա հու թեան նպա տա կով` սար կա ւա գու հի նե րից մէ կը 
ու ղեկ ցում էր նո րան. նոյնն էր ա նում, ե թէ մի կին պի-
տի այ ցե լէր ե պիս կո պո սին: Սար կա ւա գու հի ներն էին 
խնա մում ի րենց սե ռի աղ քատ նե րին եւ հի ւանդ նե րին:

Յի շե ցինք, որ աղ քատ նե րի խնա մա տա րու թեան 
գոր ծը հա մայ նա կան կեան քի մի մասն էր կազ մում 
եւ նո րա կազ մա կեր պու թիւ նը սերտ կապ ու նէր հա-
մայ նա կան ամ բողջ կեան քի կազ մա կեր պու թեան 
հետ: Այս հան գա ման քը շատ լաւ նկա տե լի է մա նա-
ւանդ հա ղոր դու թեան հետ միա ցած սի րոյ ճա շե րի 
նկա րագ րու թիւ նից: Սի րոյ ճա շե րի սո վո րու թիւնն 
սկսուած էր ա ռա քե լա կան շրջա նից. գործք ա ռա քե լո-
ցը պատ մում է, որ դա կա տար ւում էր ա մե նայն օր, 
բայց հետզ հե տէ սահ մա նա փակ ւում է այդ ճա շե րի 
թի ւը եւ միայն կիւ րա կի օ րերն էին կա տար ւում: Այդ 
ճա շե րի հա մար հա մայն քի ան դամ նե րը կե րա կուր էին 
բե րում, եւ ա մեն քը միա սին հա րուստ կամ աղ քատ ու-
տում էին: Ա. Կորնթ. ԺԱ. 20-34 տե ղե կա նում ենք, որ 
ան կար գու թիւն ներ էլ էին պա տա հում ճա շե րի ժա մա-
նակ, ո րի հա մար ա ռա քեա լը յան դի մա նում է. «Ե թէ 
զե կե ղե ցա՞ւն Աս տու ծոյ ար հա մար հէք եւ յա մօթ առ-
նէք զչքա ւորսն»: Պօ ղոս ա ռա քեա լի խօս քե րից էլ 
ե րեւում է, որ սի րոյ ճա շը հա ղոր դու թեան խորհր դի 
հետ էր կա տար ւում: Ա հա այս սի րոյ ճա շե րը հա մայ-
նա կան կեան քի եւ աղ քատ նե րի խնա մա տա րու թեան 
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ա մե նա լաւ մի ջոց նե րից մէկն է  դառ նում հե տեւեալ 
դա րե րում: Սի րոյ ճա շե րի հետ կա պուած էր oblatio կո-
չուած տուր քը` սի րոյ ճա շի հա մար նիւ թեր, հաց, գի-
նի, դաշ տա յին բեր քեր: Սար կա ւագ նե րը ճա շի հա մար 
հար կա ւոր մա սը դնում էին սե ղա նի վե րայ, իսկ մնա-
ցա ծը պա հում էին ե կե ղե ցու պաշ տօ նեա նե րի եւ աղ-
քատ նե րի հա մար: Ինքնըս տին քեան հաս կա նա լի է, 
որ աղ քատ ներն եւս մաս նակ ցում էին սի րոյ ճա շե րին 
եւ ա մե նից մեծ ու շադ րու թեան նո քա ար ժա նա նում: 
Այս սո վո րու թիւ նը աղ քատ նե րի խնա մա տա րու թեան 
ա մե նա լաւ ժա մա նակն է ներ կա յաց նում. հա ղոր դու-
թեան խորհր դի ժա մա նակ հա ւա տա ցեալ նե րը լսում 
էին ոչ միայն Քրիս տո սի ցոյց տուած եւ քա րո զած 
սի րոյ մա սին, այլ եւ գոր ծով ա պա ցու ցա նում են, որ 
սի րոյ Վար դա պե տի ա շա կերտ են` խնա մե լով ի րենց 
աղ քատ նե րին եւ կա րօ տեալ նե րին: Հե տեւեալ ժա մա-
նակ նե րում, թէեւ սի րոյ ճա շե րը բա ժա նուած էին հա-
ղոր դու թեան խորհր դից, բայց շա րու նա կում էին դար-
ձեալ կա տա րել, եւ այդ ճա շե րը հա մայն քի ան դամ նե-
րի հա մար եղ բայ րա կան սի րոյ եւ հա ւա սա րու թեան 
լաւ կապ էր: Տեր տու ղիա նոս իւր ջա տա գո վու թեան 
մէջ նկա րագ րում է սի րոյ ճա շը: Հե թա նոս նե րը շռայ-
լու թիւն էին հա մա րում այդ, ո րոնց դէմ մա քա ռում է 
նա` ցոյց տա լով, որ այդ ճա շե րի շար ժա ռի թը սէրն է 
եւ աղ քատ նե րին բա րիք ա նե լը: «Ինչ պէս այդ ճա շե-
րի շար ժա ռիթ նե րը պա տուա ւոր են, շա րու նա կում է 
նա, դո րա նով էլ կա րող էք չա փել մեր մնա ցած նիստ 
ու կա ցի կար գա ւո րու թիւ նը, հա մա պա տաս խան մեր 
կրօ նա կան պար տա ւո րու թիւն նե րին, ուր ո չինչ ան-
վա յել, եւ ա ւե լորդ չի թոյ լատր ւում: Մենք ա ղօ թե լուց 
ա ռաջ սե ղա նի չենք նստում. մենք այն քան ենք ու-

տում, որ քան հար կա ւոր է քաղ ցը յա գեց նե լու հա մար: 
Մենք ճա շա կում ենք մտա ծե լով, թէ գի շերն էլ պէտք է 
ա ղօ թենք Աստ ծուն. մենք խօ սում ենք այն գի տակ ցու-
թեամբ, թէ Տէ րը լսում է մեզ: Ձեռք ներս լուա նա լուց եւ 
ճրագ նե րը վա ռե լուց յե տոյ` հրա ւիր ւում ենք Աստ ծուն 
փա ռա բա նե լու, իսկ ով սուրբ գրքից կամ իւր սրտից 
բան ու նի յայտ նե լու, խօ սում է: Ա ղօթ քով վեր ջա նում 
է ժո ղո վը  եւ մենք մի մեան ցից չենք բա ժան ւում փո ղո-
ցում ան կար գու թիւն ներ ա նե լու, այլ մեր բա րո յա կան 
կրթու թիւ նը շա րու նա կե լու. ո րով հե տեւ  մենք գի նե-
խում նե րից չենք գա լիս, այլ դաս տիա րա կու թեան 
եւ ազ նուու թեան վար ժո ցից»: Հե տա գայ ժա մա-
նակ նե րում սի րոյ ճա շը մի միայն աղ քատ նե րի ճաշ էր 
դար ձել, որ հա մայն քի հա րուստ նե րից մէ կը իբ րեւ զոհ 
տա լիս էր աղ քատ նե րին:

Այս պէս ու րեմն աղ քատ նե րին օգ նե լը աս տուած-
պաշ տու թեան մի մասն էր կազ մում, մա նա ւանդ նախ-
նա կան ժա մա նակ նե րում: Քրիս տո սի պա տա րա գուի-
լը տօ նե լով` հա մայնքն էլ պա տա րագ է մա տու ցա նում 
իւր ստա ցուած քից: Հա րուս տի զո հա բե րու թիւ նը Աս-
տու ծոյ շնոր հած պար գեւն է, աղ քա տի կե րածն ու 
ստա ցածն էլ նոյն պէս իբ րեւ աս տուա ծա յին շնորհք է 
նկատ ւում: Հա րուստն էլ, աղ քատն էլ միա սին ճա շա-
կում են Աս տու ծոյ սե ղա նին նուի րուած զո հա բե րու-
թիւ նից: Ոչ հա րուստն է հպար տա նում դո րա նով եւ 
ոչ աղ քա տը ճնշւում: Մի գա ղա փա րա կան պատ կեր 
է ներ կա յա նում մեզ այդ ժա մա նա կուայ հա մայ նա-
կան կեան քը, ե կե ղե ցին ա ղօ թում է իւր աղ քատ նե րի, 
տնանկ նե րի հա մար. այս սո վո րու թիւ նը նկա տե լի է 
ար դէն Կղէ մես Հռով մա յե ցու գրքից: Ե կե ղե ցին յի-
շում է իւր որ բե րին եւ այ րի նե րին, ինչ պէս եւ յի շում է 
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նուի րա տու նե րին իւ րա քան չիւր նուի րա տուու թիւ նից 
յե տոյ: Յիշ ւում են եւ նո քա, ո րոնք կկա մե նա յին տալ, 
բայց կա րո ղու թիւն չու նին. ե թէ աղ քա տը սի րով լի 
սիրտ ու նի, այդ եւս Աս տու ծոյ հա մար հա ճե լի է:

Որ քան եւ գա ղա փա րա կան կող մեր լի նէին աղ-
քատ նե րի հա մայ նա կան խնա մա տա րու թեան մէջ, 
բայց եւ այն պէս անհ րա ժեշտ էր ո րոշ սկզբունք, կա-
նո նա ւո րու թիւն մտցնել աղ քատ նե րի խնա մա տա րու-
թեան գոր ծի մէջ: Մենք ար դէն տե սանք աղ քատ նե րի 
խնա մող պաշ տօ նէու թեան կազ մա կեր պու թիւ նը. մին-
չեւ այժմ ա սած նե րի վե րայ մի քա նի խօսք էլ ա սենք 
այն սկզբունք նե րի մա սին, ո րոն ցով ա ռաջ նորդ ւում 
էին սար կա ւագ նե րը:

Ընդ հա նուր սկզբունք էր մի միայն ճշմա րիտ կա-
րօ տեալ նե րին օգ նել, այն էլ անհ րա ժեշտ կա րիք նե րի 
հա մար: Ծոյ լե րը, դա տար կաշր ջիկ նե րը, շռայլ եւ ան-
կա նոն կեանք վա րե լու պատ ճա ռով աղ քա տա ցող նե-
րը օգ նու թիւն ստա ցող նե րի ցու ցա կի մէջ չեն մտնում: 
Նո քա մին չեւ իսկ ար ժա նի չեն հա մայն քի ան դամ լի-
նե լու, ինչ պէս ո րո շում է ա ռա քե լա կան սահ մա նադ-
րու թիւ նը: Օգ նու թիւն են ստա նում եւ բազ ման դամ 
ըն տա նիք նե րը. երբ հայ րը իւր աշ խա տան քով կե րակ-
րել չի կա րո ղա նում. ե պիս կո պո սը այդ պի սի նե րի հա-
մար ամ սա կան նպաստ է նշա նա կում սար կա ւագ նե րի 
հա ղոր դած տե ղե կու թիւն նե րի հի ման վե րայ: Ա ռա քե-
լա կան սահ մա նադ րու թիւ նը վայ է կար դում այն պի-
սի նե րի գլխին, ո րոնք ապ րուս տի մի ջոց ու նե նա լով 
հան դերձ, դար ձեալ կեղ ծա ւո րու թեամբ նպաստ են 
սպա սում, վայ եւ նրանց գլխին, ո րոնք աշ խա տել կա-
րող են, բայց եւ այն պէս ու րիշ նե րից ո ղոր մու թիւն են 
ստա նում, այդ պի սի նե րը պա տաս խա նա տու կլի նեն 

Տի րոջ դա տաս տա նի ժա մա նակ: Նոյն միտքն է ար-
տա յայ տում եւ Կղե մէս Ա ղէք սանդ րա ցին: Ո րով հե տեւ 
ով աշ խա տել կա րող է, բայց դար ձեալ ո ղոր մու թիւն 
է խնդրում, յափշ տա կում է ճշմա րիտ աղ քատ նե րի 
հա ցը: Միայն ճշմա րիտ աղ քատ նե րը` աշ խա տան քի 
ա նըն դու նակ ծե րու նի նե րը, հի ւանդ նե րը պէտք է օգ-
նու թիւն ստա նան, դրանց հա մար ան պատ ւու թիւն չէ 
ե կե ղե ցու տուած նպաստ նե րը վա յե լել: Նո քա պար-
տա ւոր են միայն ե րախ տա պարտ սրտով Աստ ծուն 
փա ռա բա նել եւ ի րանց ե րախ տա ւոր նե րի հա մար ա ղօ-
թել: Հե տաքրք րա կան է ա ռա քե լա կան սահ մա նադ րու-
թեան մի կէ տը, որ ո րո շում է, թէ ինչ պէս այ րի նե րից 
մէ կը հա գուստ, կե րա կուր կամ դրամ ստա նա լուց յե-
տոյ` միւս այ րի ներն էլ նո րա հետ փառք պի տի տան 
Աստ ծուն եւ նո րա օրհ նու թիւ նը խնդրեն նուի րա տուի 
հա մար: Նո քա Աս տու ծոյ օրհ նու թիւնն են հայ ցում 
եւ ե պիս կո պո սի հա մար, որ սո վո րեց նում է ժա մա-
նա կին ո ղոր մու թիւն հասց նել այ րի նե րին: Ե կե ղե ցին 
իւր պարտքն է հա մա րում աղ քատ նե րի կա րիք նե րը 
հո գալ, բայց եւ նրանց մէջ այն զգաց մունքն է զար-
թեց նում, թէ պա հան ջե լու ի րա ւունք չու նին եւ թէ բա-
ժա նուած նպաստ նե րը ա զատ սի րոյ պտուղ են: Նա 
աղ քատ նե րին խնա մե լու պատ րաս տա կա մու թեան 
հետ ա մե նայն լրջմտու թեամբ խու սա փում է աղ քատ-
նե րի դա սա կարգ կազ մել, դա տար կաշր ջիկ նե րի եւ 
ծոյ լերի կեան քը քաղց րաց նել: Ընդ հա կա ռակ աղ քատ-
նե րի խնա մա տա րու թեան գոր ծը դաս տիա րակ չա կան 
դպրոց է հա մայն քի հա րուստ եւ աղ քատ ան դամ նե րի 
հա մար:

Ե կե ղե ցու ա ռան ձին խնամքն են վա յե լում մա նա-
ւանդ որ բե րը. նրանք կրթւում են ե պիս կո պո սի հո գա-
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ցո ղու թեամբ եւ մի մի ար հեստ են սո վո րում ա պա գա-
յում ի րենց հացն աշ խա տե լու հա մար: Աղ ջիկ որ բե րը 
չա փա հաս դառ նա լուց յե տոյ` ե պիս կո պո սի ջան քե րով 
պսակ ւում են քրիս տո նեայ ե րի տա սարդ նե րի հետ: 
Շատ ըն տա նիք ներ էլ մի-մի որբ են վերց նում եւ ի րենց 
զա ւակ նե րի հետ կրթում: Որ բե րի խնա մա տա րու թիւ-
նը որ քան եւ կեն սա կան լի նի մեր այս ժա մա նա կի հա-
մար, մենք ստի պուած ենք տե ղի սղու թեան պատ ճա-
ռով այս պէս հա րեւան ցի անց նել, յու սա լով մի ու րիշ 
առ թիւ դառ նալ այս խնդրին:

Հի ւանդ նե րը նոյն պէս խնամ քի ա ռար կա են ե կե ղե-
ցու վար չու թեան հա մար. այս շրջա նում դեռ եւս հի-
ւան դա նոց ներ չկան. ուս տի եւ հի ւանդ ներն էլ ի րենց 
տնե րումն են խնամ ւում: Սար կա ւագ նե րի եւ ե րէց նե րի 
պարտքն է այ ցե լել հի ւանդ նե րին. այ ցե լում է եր բեմն 
մին չեւ իսկ ե պիս կո պո սը մի սար կա ւա գի ու ղեկ ցու-
թեամբ: Սար կա ւա գը քննում է, թէ ար դեօ՞ք հի ւան դը 
նիւ թա կան կա րիք ու նի, եւ հո գում է, ինչ որ անհ րա-
ժեշտ է նո րա բժշկու թեան հա մար: Ջա տա գով նե րի, 
ե կե ղե ցա կան հայ րե րի գրուածք նե րի մէջ հի ւանդ նե րի 
խնա մա տա րու թեան բազ մա թիւ օ րի նակ ներ կան, մա-
նա ւանդ հա մա ճա րակ նե րի ժա մա նակ. բա ւա կա նանք 
միայն մի նկա րագ րու թեամբ, որ վերց նում ենք Ա ղէք-
սանդ րիա յի Դիո նե սիոս ե պիս կո պո սի մի թղթից1: «Եւ 
իբ րեւ սուղ մի ժա մա նակ ո գի առ նուլ հա մա րէաք եւ 
մեք եւ նո քա (հե թա նոս նե րը), եւ ա հա եկն ի վե րայ 
ախտս այս ժանտ, քան զա մե նայն վիշտս վտան գի 
եր կիւ ղա լի նո ցա եւ ա հա գին. ըստ բա նի մա տե նագ-
րի ու րումն ի նո ցա նէ, քան զա մե նայն կար ծիս ակն-

1 ºõë»μÇáëÇ Î»ë³ñ³óõáÛ å³ïÙáõÃÇõÝ »Ï»Õ»óõáÛ. ¸åñáõÃÇõÝ 
»ûÃ Ý»ñáñ¹. ·É. Æ´.

կա լու թեան ա ռա ւե լեալ: Բայց ոչ այս պի սի է եւ մեզ, 
այլ վար ժոց իմն կրթու թեան լի նէր այն մեզ եւ փորձ 
հան դի սի, զի թէ պէտ եւ ա ռա ւել ի հե թա նոսս անդ ըն-
դար ձա կէր, այլ եւ ոչ ի մէնջ ինչ խոր շէր մահն: Քան-
զի բա զումք յեղ բարց մե րոց առ բա զում գթոցն եւ 
սի րոյ ըն տա նու թեան, ոչ ան խա յե լով ան ձանց, ձեռն 
մի մեանց տա լով յայց հի ւան դաց շրջէին անխ տիր, 
լիա բար զպէտս հո գա լով եւ բժշկու թիւնս կա տա րե լով 
ի Քրիս տոս, խնդու թեամբ ախ տա կից եւ մա հա կից 
ընդ նո սա լի նէին, զվիշտս ըն կե րին յան ձինս իւ րեանց 
լրա ցու ցեալ, եւ առ ի նո սա նէ զախտս եւ ցաւս ի մար-
մինս իւ րեանց բառ նա լով: Եւ բա զումք ի խնամս հի-
ւան դու թեան եւ ի փրկու թիւն մեր ձա ւո րին ին քեանք 
մա հա ցան, զմահ նո ցա յին քեանս փո խադ րեալ. եւ 
զռամ կա կան բանն, որ սի րա կա մու թեան միայն ցոյցն 
թուէր ցայն ժամ, ար դեամբք արդ լցին փա րե լի լեալ 
վասն նո ցա` չուե ցին յաս տի կե նացս: Զի ընտ իրքն 
յեղ բարց մե րոց, ե րի ցունք իսկ եւ սար կա ւա գունք, 
եւ որք կա րի իսկ գո վե լիք էին առ ժո ղո վուրդն, այս 
օ րի նակ մա հուամբ ե լին յաշ խար հէ, զոր եւ առ բա-
զում աս տուած պաշ տու թեան նո ցա եւ հաս տա տուն 
հա ւա տոց ո չինչ պա կաս հա մա րիմ քան զնա հա տա-
կու թիւն մար տի րո սու թեան: Զի որք զմար մինս որ-
բոց բազ կօք խո նար հե լովք ի ծոցս իւ րեանց ըն կա լան 
եւ զաչս նո ցա եւ բե րանս կա փու ցին, եւ ընդգր կեալ 
եւ բար ձեալ յուս իւ րեանց տա րան, եւ լուաց մամբ եւ 
հան դեր ձիւք զար դա րե ցին, եւ յետ սա կա ւուց եւ ին-
քեանք զնոյն սպաս ծա ռա յու թեան յայ լոց ըն կա լան, 
զի որք կեն դա նիքն էին, զօ րի նա կի գնա ցե լոցն ըն թա-
նա յին միշտ զհետ: Իսկ հե թա նոսք սո ցին հա կա ռակ 
ա մե նեւին. զխօ թա ցեալ մեր ժէին ի բնա կու թե նէն, եւ ի 
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սի րե լեաց իւ րեանց փա խու ցեալ խոյս տա յին, եւ կի-
սա մահս զնո սա ի վե րայ ճա նա պար հաց ըն կե նուին, 
եւ զմե ռեալս ան թաղս ա մա յին ի բա ցօ թեայս, զա հի 
հա րեալք ի կցոր դու թե նէ մա հուան, զի գու ցէ ի նո սա 
փո խան ցես ցի այն. եւ թէ պէտ զա մե նայն հնարս հնա-
րէին, սա կայն ի նմա նէ փախ չել ոչ կա րէին»:

Քրիս տո սի խօս քի հա մա ձայն «Ի բան դի էի եւ ե կիք 
ա ռիս» բան դար գեալ ներն էլ ե կե ղե ցու հո գա ծու թեան 
ա ռար կայ էին: Բան դար գեալ նե րը շատ բազ մա թիւ 
էին հռով մէա կան կայս րու թեան ժա մա նակ նե րը. ոչ 
միայն կրօ նի հա մար հա լա ծուած քրիս տո նեա ներն 
էին բան դարգ ւում, այլ եւ պար տա պան նե րը, հար-
կեր վճա րե լու ան կա րող նե րը եւ վեր ջա պէս գե րի նե-
րը, ո րոնք ա մենքն էլ վա յե լում էին ե կե ղե ցու խնամ քը: 
Ե կե ղե ցին էր նաեւ դժբաղդ ստրուկ նե րի բա րե կա մը. 
մեզ շատ հե ռու կտա նէր, ե թէ մենք այս ա մե նը նկա-
րագ րել կա մե նա յինք: Միայն այս քա նը կա սենք. ուր 
օգ նե լու կա րիք կար, ե կե ղե ցին այն տեղ օգ նու թեան 
էր հաս նում: Բայց ե պիս կո պո սը խնա մում, սփո փում 
էր ոչ միայն իւր սեպ հա կան հօ տի ան դամ նե րին, այլ 
եւ իւր հօ տից դուրս: Երբ Նու բիայի ե պիս կո պոս նե-
րը Կիպ րիա նո սին օգ նու թեան դի մե ցին պա տե րազ մի 
ժա մա նակ գե րի ըն կած քրիս տո նեա նե րին ա զա տե լու 
հա մար, վեր ջինս ժո ղո վա րա րու թիւն սկսեց Կար թա-
գի նէի հա մայն քի  մէջ եւ 100000 սիս տեր ցիուս (մօտ. 
8500  ր.) հա ւա քեց եւ ու ղար կեց: Հռով մի Դիս նի սիոս 
ե պիս կո պո սը (259-269) Կե սա րիա յի ե կե ղե ցուն մխի-
թա րա կան թուղթ եւ փող է ու ղար կում պա տե րազ մի 
ժա մա նակ գե րուած նե րին ա զա տե լու հա մար: 

Այս քան բա րե գոր ծու թիւն ներ ա նե լու հա մար դրա-
մա կան մեծ մի ջոց էր հար կա ւոր. ե կե ղե ցին թէեւ այն-

պի սի հաս տատ եւ մեծ ե կա մուտ ներ, ար տօ նու թիւն-
ներ չու նէր այս շրջա նում, ինչ պէս Կոս տանդ նից յե տոյ, 
բայց ուր սէր, հո գի կայ, այն տեղ նիւ թա կան դժուա րու-
թիւն ներ չկան: «Սէ րը ա ւե լի ոյժ ու նի, քան մա մո նան»: 
Ե կե ղե ցու բա րե գոր ծու թիւն նե րի հա մար գոր ծադ րած 
նիւ թերն ու գու մար նե րը բո լո րը կա մա ւոր նուէր ներ 
էին` իբ րեւ ամ սա կան տուրք, սի րոյ ճա շե րի հետ կա-
պուած սննդեան նիւ թե րի նուէր ներ, ննջե ցեալ նե րի 
յի շա տա կին կա տա րուած զո հա բե րու թիւն ներ, կամ 
ար տա քոյ կար գի օգ նու թեան հա մար ժո ղո վա րա րու-
թիւն ներ: Եր բեմն ան հատ ներ եւս, ինչ պէս ա ռա քե լա-
կան շրջա նում էր պա տա հում, ի րենց կա րո ղու թիւ նը 
ծա խում եւ ե կե ղե ցուն էին նուի րում, օ րի նակ Կիպ-
րիա նոս, բայց ե կե ղե ցու իս կա կան ե կա մու տը հա ւա-
տա ցեալ նե րի ե րե սի քրտին քով աշ խա տած կա մա ւոր 
նուէր ներն էին: Հա րուստ չէին առ հա սա րակ ա ռա ջին 
դա րե րի քրիս տո նեա նե րը, մեծ մա սով չքա ւոր դա սին 
էին պատ կա նում, բայց հա րուստն էլ, աղ քատն էլ 
ի րենց կա րո ղու թիւ նից ա ւե լի էին զո հում, ո րով հե տեւ 
զօ րեղ էր ներ քին սէ րը: Ճիշտ տե ղե կու թիւն ներ չու նինք 
իւ րա քան չիւր ան դա մի տուած փո ղի քա նա կու թիւ նը 
ո րո շե լու հա մար, բայց Հռով մի հա մայն քի հա մար կա-
րե լի է մօ տա ւոր գա ղա փար տալ: Հռով մի Կոռ նե լիոս 
ե պիս կո պո սի (251-253) մի նա մա կից տե ղե կա նում 
ենք, որ իւր ժա մա նակ Հռով մում, բա ցի ի րե նից «քա-
ռա սուն վեց ե րի ցունք են, եւթն սար կա ւա գունք, եւթն 
կի սա սար կա ւա գունք, քա ռա սուն եր կու ջա հըն կալք, 
երդմ նե ցու ցիչք, ըն թեր ցողք եւ դռնա պանք` յի սուն եւ 
եր կու, այ րիք եւ վշտա կիրք, ա մե նե քեան ա ւե լի քան 
զհա զար եւ հինգ հա րիւր եւ զա մե նե սեան զնո-
սա շնորհք եւ մար դա սի րու թիւն Տեառն մե րոյ 
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կե րակ րէ»1: Ուլ հորն ի ւա քան չիւ րին 50 մարկ է նշա-
նա կում ամ բողջ տա րուայ ստա ցած ցո րե նի հա մար, 
իսկ 1500-ի հա մար 75000 մարկ2: 

Ե կե ղե ցու ոյ ժը սի րոյ գոր ծու նէու թեան այս գե-
ղե ցիկ կազ մա կեր պու թեան մէջն էր: Հե թա նոս նե-
րի վե րայ ազ դում էին ոչ միայն մար տի րոս նե րի քաջ 
նա հա տա կու թիւ նը, այլ  եւ քրիս տո նեա նե րի մէջ թա-
գա ւո րող եղ բայ րա կան եւ սի րոյ կեան քը, որ նկա տե-
լի էր մա նա ւանդ աղ քատ նե րի խնա մա տա րու թեան 
գոր ծում: Քրիս տո նէու թեան կա տա ղի թշնա մի ներն 
իսկ ստի պուած էին խոս տո վա նել նո րա այդ բա րո-
յա կան ոյ ժը: Տեր տու ղիա նո սի ա սե լով հե թա նոս նե րը 
զար մա նում էին եւ ա սում. «Տե սէ՛ք, ինչ պէս սի րում են 
նո քա մի մեանց»: Փոք րիկ հօ տի յաղ թու թեան զէն քը 
հա ւատն ու սէրն էր, որ խոր տա կե լով հռով մէա կան 
ա հեղ պե տու թեան շէն քը` նո րա ա ւե րակ նե րի վե րայ 
կեան քի մի նոր տա ճար կան գեց:  

Այս տեղ ար ծար ծուած մտքե րը հե տեւեալ կէ տե րի 
մէջ կա րե լի է ամ փո փել: 

1. Աղ քատ նե րի խնա մա տա րու թիւ նը զուտ քրիս-
տո նէա կան ե րեւոյթ է. նա հաս տա տուած է քրիս տո-
նէա կան-բա րո յա կան հի մունք նե րի վե րայ եւ նո րա 
նպա տակն է նպաս տել աղ քա տի նիւ թա կան եւ բա րո-
յա կան շի նու թեան:

2. Ե կե ղե ցու եւ քրիս տո նեա յի պարտքն է օգ նել աղ-
քատ նե րին, բայց մի միայն ճշմա րիտ կա րօ տեալ նե-
րին. օգ նու թեան միշտ պատ րաստ, բայց խու սա փում 

1 Եւսեբիոս, Եկեղ. պատմ., Դպր. Զ., գլ. ԽԳ.
2 Die Christliche Liebesthätigkeit l. եր. 122. Այստեղ հարկ ենք հա-
մարում յիշել, որ յօդուածի ընթացքում յիշուած աղբիւրներից 
զատ, մե նք օգտուում ենք գլխաւորապէս Ուլհորնի երեք հա տո րից 
բաղկացած յիշեալ պատուական գրքից եւ Schäfer–ի  Leitfaden der 
inneren Mission. Hamnburg. 1893.

է նա քա ջա լե րել ձրիա կե րու թիւնն ու դա տար կաշր ջիկ 
կեան քը:

3.Ե կե ղե ցու հա մար աշ խա տան քը նուի րա կան է եւ 
նա ձգտում է հա ւա տա ցեալ նե րի մէջ սէր զարթ նեց-
նել դէ պի աշ խա տան քը, եւ ան գործ նե րի հա մար գործ 
գտնել:     

4. Աղ քատ նե րի խնա մա տա րու թեան լաւ կազ մա-
կեր պու թեան հա մար անհ րա ժեշտ են ա) վար չու թեան 
կեդ րո նա ցում ան հա տա կան խնամ քի հետ միա ցած,  
բ) անձ նուէր եւ ձեռն հաս պաշ տօ նեա ներ:

Բ.

ԱՂ ՔԱՏ ՆԵ ՐԻ ԽՆԱ ՄԱ ՏԱ ՐՈՒ ԹԻՒ ՆԸ 

ՔՐԻՍ ՏՈ ՆԷՈՒ ԹԵԱՆ ՅԱՂ ԹՈՒ ԹԻՒ ՆԻՑ ՅԵ ՏՈՅ1          

Աղ քատ նե րի խնա մա տա րու թիւ նը մին չեւ Կոս-
տան դին բա ցա ռա պէս հա մայ նա կան բնա ւո-

րութիւն ու նէր. բայց նո րա նից յե տոյ ե կող ժա մա նա-
կի մէջ ու րիշ կեր պա րանք է ստա նում: Այս շրջա նի 
մէջ հա մայ նա կան խնա մա տա րու թիւնն հաս նե լով իւր 
զար գաց ման բարձր կէ տին` հետզ հե տէ ընկ նում է, եւ 
նո րա տեղ սկսում են ծաղ կել հաս տա տու թիւն նե րը: 
Որ քան եւ ցան կա լի էր աղ քատ նե րի խնա մա տա րու-
թիւ նը հա մայ նա կան կեան քի հետ սերտ կա պուած 

1 Այս վերնագրի տակ կարելի էր ամփոփել իսկապէս ամբողջ 
եկեղեցու պատմութիւնը` Կոստանդնից սկսած մի նչև մե ր օրե րը, 
բայց մե ր նպատակը չէ աղքատների խնամատարութեան պատ-
մութիւն գրել, այլ մի այն մատնացոյց անել այն բնորոշ գծերի վե րայ, 
որ մե զ համար անհրաժեշտ է աղքատների խնամա տա րութեան 
մասին որոշ գաղափար կազմե լու համար: Մենք կանգ կառնենք 
յատկապէս հնագոյն եկեղեցու պատմութեան վերջին կիսի վերայ, 
որ Հայաստանեայց Եկեղեցու համար առանձին նշա նակութիւն 
ունի:

5 - Գ. Սրկ. Յովսէփեան
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տես նել, բայց եւ այն պէս պատ մա կան անհ րա ժեշ տու-
թիւն էր հաս տա տու թիւն նե րի ե րեւան գա լը: Այս շրջա-
նի մէջ քրիս տո նէա կան սի րոյ գոր ծու նէու թիւ նը, դո րա 
հետ եւ աղ քատ նե րի խնա մա տա րու թիւ նը, կեդ րո նա-
նում է հաս տա տու թիւն նե րի եւ վան քե րի մէջ:

Այս փո փո խու թեան պատ ճառ ներն էին ե պիս կո-
պո սա կան վի ճակ նե րի ըն դար ձա կուե լը, աղ քատ նե րի 
բազ մա նա լը եւ վան քե րի յա ռաջ գա լը: Քրիս տո նէու-
թիւ նը պե տա կան կրօն դառ նա լով` քրիս տո նեա նե րի 
թի ւը օ րէ ցօր տաս նեակ հա զար նե րով էր ա ճում, ո րի 
ան մի ջա կան հե տեւանքն էր եւ ե պիս կո պո սա կան վի-
ճակ նե րի ըն դար ձա կուե լը: Ե պիս կո պո սը, որ ա ռաջ 
ա մե նա շա տը 3-5 հա զար էր հո վուում, այժմ պէտք է 
տաս նեակ, մին չեւ իսկ հա րիւր հա զար ներ կա ռա վա-
րէր: Բնա կան է, որ նա այլ եւս այն պի սի ան հա տա կան 
խնամք տա նել չէր կա րող, ինչ պէս ա ռաջ տե սանք, մա-
նա ւանդ, որ սկզբնե րում ե պիս կո պո սա կան թե մե րը 
ա ւե լի մանր վի ճակ նե րի բա ժա նե լը ընդ հա նուր սո վո-
րու թիւն չէր. իսկ հա մայ նա կան խնա մա տա րու թեան 
բնո րոշ գծե րից մէ կը ան հա տա կան խնամքն էր: Միւս 
կող մից ա նընդ հատ պա տե րազմ ներն ու բար բա րոս-
նե րի ար շա ւանք ներն եւ հար կե րի ծան րու թիւ նը ժո ղո-
վուր դը վե րին աս տի ճա նի աղ քա տու թեան էր հասց-
րել: Այս ժա մա նա կը հռով մէա կան պե տու թեան նիւ-
թա կան քայ քայ ման շրջանն է կազ մում: Պե տու թիւնն 
ան կա րող լի նե լով այն պի սի ըն դար ձակ  աղ քա տու-
թեան դէմ մա քա ռել, ե կե ղե ցին էր, որ իւր բո լոր կա րո-
ղու թեամբ աշ խա տում էր մեղ մաց նել տի րող թշուա-
ռու թիւ նը, մին չեւ իսկ ցո րե նի բաշ խու մը աղ քատ ժո-
ղովր դին, որ հռով մէա կան կայս րու թեան հնա ւանդ 
սո վո րու թիւն նե րից մէկն էր, անց նում է ե կե ղե ցու 

ձեռ քը1: Հաս կա նա լի է, որ այս պի սի պայ ման նե րի մէջ 
ե կե ղե ցին այ լեւս ան կա րող էր իւր սո վո րու թեան հա-
մե մատ ան հա տա կան խնամք տա նել աղ քատ նե րին. 
ե կե ղե ցա կան վար չու թիւնն այլ եւս ան կա րող էր տաս-
նեակ հա զա րա ւոր նե րի ան հա տա կան հան գա մանք-
ներն ու սում նա սի րել, կշռել եւ ըստ այնմ կար գադ րու-
թիւն ներ ա նել: Մին չեւ այժմ ե կե ղե ցու պաշ տօ նեա-
ներն էին ո րո նում գտնում աղ քատ նե րին, այժմ նո քա 
պէտք է խմբուէին նոյն սպա սա ւոր նե րի շուր ջը, որ պէս 
զի վեր ջին ներս հնա րա ւո րու թիւն ու նե նա յին օգ նու-
թեան հաս նե լու: Ե կե ղե ցու պաշ տօ նէու թեան կեն դա-
նի սէրն ու պարտ քի զգա ցու մը դէ պի աղ քատ ներն ու 
տա ռա պեալ նե րը պէտք է ստի պէր նրանց այս դրու-
թիւ նից դուրս գա լու եւ ա հա այս ճա նա պար հը նա 
հաս տա տու թիւն նե րի մէջ գտաւ: Նո քա պէտք է հաս-
տա տու թիւն ներ հիմ նէին, ուր աղ քատ նե րին, կա րօ-
տեալ նե րին հա ւա քել եւ խնա մել կա րո ղա նա յին:

Մենք պատ ճառ նե րի մէջ յի շե ցինք եւ վան քե-
րի հան դէս գա լը: Ար դա րեւ այդ ե րեւոյ թը շատ մեծ 
զարկ է տուել քրիս տո նէա կան հաս տա տու թիւն նե-
րի զար գաց ման ըն թաց քի վե րայ: Քրիս տո նէու թեան 
պատ մու թեան այս ժա մա նա կի բնո րոշ գծե րից մէկն 
է, որ հա ւա տա ցեա լը կեան քի մէջ այլ եւս իւր հա մար 
նուի րա կան գա ղա փար նե րով ապ րե լու յոյս չու նի. 
նա ա ռանձ նու թիւն կամ այն պի սի հա սա րա կու թիւն 
է ո րո նում, որ նոյն տեն չերն ու գա ղա փար ներն ու նի, 
ինչ պէս եւ ին քը: Այս տե ղից է ծա գում եւ զար գա նում 
վա նա կան կեան քը, որ իւր ժա մա նա կի քրիս տո նեա-
յի գա ղա փա րա կան կեանքն էր: Կեն դա նի հա ւատն 
ու քրիս տո նէու թիւ նը վան քե րի մէջ կենդ րո նա նա լով` 

1   Möller-Lehrbuch der kirchengeschichte l եր. 330:
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բնա կան է, որ վա նա կա նու թեան մէջ ե րեւան գար 
եւ կրօ նա կան անձ նա ւո րու թեան միւս բնո րոշ գի ծը` 
սէր դէ պի  ըն կե րը: Քրիս տո նէա կան սի րոյ գոր ծու-
նէու թեան` հե տեւա պէս եւ աղ քատ նե րի խնա մա տա-
րու թեան`  կենդ րոնն այժմ վան քերն են դառ նում: 
Վա նա կա նու թեան ծա գումն հա մե մա տա բար ա ւե լի 
հին է. բայց Բար սեղ Կե սա րա ցին էր, որ ա ռա ջին ան-
գամ նո րան նպա տա կա յար մար կազ մա կեր պու թիւն 
տուաւ: Այ նու հե տեւ վան քե րը քրիս տո նէա կան գի-
տու թեան, ա րուես տի, աշ խա տա սի րու թեան եւ բա րե-
գոր ծու թեան կեդ րոն նե րը դար ձան: Մեր նպա տա կից 
դուրս է բա ցատ րել միւս կէ տե րը, ուս տի եւ հա կիրճ 
խօս քե րով մատ նա ցոյց ա նենք միայն վան քե րի դե րը 
բա րե գոր ծու թեան վե րա բե րու թեամբ: Բար սեղ Կե-
սա րա ցու կա նոն նե րի միտ քը հե տեւեալ բա ռե րի մէջ 
կա րե լի է ամ փո փել, ա ղօթք, ճգնու թիւն, գի տու թիւն եւ 
աշ խա տանք. սո քա այն տար րերն են, որ վա նա կա նի 
կեան քի բո վան դա կու թիւ նը  պի տի կազ մէին:  Նո րա 
կա նոն նե րի մէջ  յատ կա պէս շեշ տւում է աշ խա տան-
քի գա ղա փա րը: Աշ խա տան քը վա նա կան կեան քի 
սրբու թեան եւ շա հա գոր ծու թեան մի ջոցն է. աշ խա-
տու թեամբ վա նա կա նը ա զատ է գայ թակ ղու թեան 
ո րո գայթ նե րից: Աշ խա տու թեամբ վա նա կան նե րը ոչ 
միայն ի րենց հացն են վաս տա կում, այլ եւ ա ւե լա ցա-
ծով բա րե գոր ծու թիւն ա նում: Ընտ րե լի է այն պի սի 
աշ խա տան քը, ո րը վա նա կա նու թեան խա ղա ղու թիւ-
նը չէ խան գա րում: Վան քե րը նոյն պէս եւ մա նուկ նե րի 
դաս տիա րա կու թեան կեդ րոն պի տի դառ նա յին, ո րի 
հա մար Բար սեղ Կե սա րա ցին եւ կա նոն ներ է հաս տա-
տում: Նման կազ մա կեր պու թիւն ներ են ստա նում եւ 
ու րիշ երկր նե րի վա նա կա նու թիւն նե րը: Ոս կե բե րան 

աշ խա տա սի րու թեան եւ աղ քա տա սի րու թեան կեն դա-
նի օ րի նակ ներ է հա մա րում Ե գիպ տո սի վա նա կան նե-
րին.  նո քա «զգի շերն ընդ նուի րա կան օրհ նու թիւնսն 
եւ ընդ տքնու թիւնս հա նեն, եւ զտիւս յա ղօթս միան-
գա մայն եւ ի ձե ռա գոր ծու թիւնս ծա խեն, «զի մարմ նոյ 
վաս տա կովք զպէտս չքա ւո րացն ի կե րակ րոյ վճա րի-
ցեն»1: Օ գոս տի նո սի ա սե լով` Ա սո րի քի վա նա կան նե-
րը ի րենց աշ խա տա սի րու թեամբ եւ չա փա ւոր կեան-
քով այն քան վաս տակ ու նէին, որ նա ւե րով պա շար 
էին ու ղար կում զա նա զան եր կիր ներ: Թա լա սիուս 
վա նա կա նը Եփ րա տի հով տում իւր շուրջն հա ւա քե-
լով` խնա մում էր կոյր մու րաց կան նե րին, քրիս տո նէա-
կան եր գեր եւ սաղ մոս ներ էր սո վո րեց նում նո րանց, 
որ եր գում էին այ ցե լու նե րի ա ռաջ2: Դո րա նով թէ կոյ-
րերն էին մխի թար ւում եւ թէ հա սա րա կու թեանն օգ-
նում ի րանց կա րո ղու թեան չափ: Վան քե րից շա տե րը 
ասպն ջա նոց էին, ուր պան դուխտ նե րը, հի ւանդ նե րը, 
աղ քատ նե րը խնամք եւ ա պաս տա րան էին գտնում: 
Վա նա կա նու թիւ նը հետզ հե տէ տա րած ւում է եւ ա րեւ-
մուտ քում ժա մա նա կի ըն թաց քում  վան քե րը քա ղա-
քակր թու թեան օր րան ներ են դառ նում: 

Կոս տանդ նից մին չեւ Քաղ կե դո նի ժո ղո վը կա րե լի 
է քրիս տո նէա կան ե կե ղե ցու ոս կե դար ա նուա նել: Հա-
լա ծան քի դա րե րում խնա մուած բող բոջ ներն սկսում 
են ծաղ կել ա մե նա կա տա րեալ կեր պով: Ե կե ղե ցա կան 
գի տու թիւնն ու վար չա կան կազ մա կեր պու թիւ նը, նիւ-
թա կան կա րո ղու թիւնն ու բա րո յա կան դրա մագ լու-
խը մի մեանց հա մա պա տաս խան կա տա րե լու թեան 

1 ÚáíÑ³ÝÝáõ àëÏ»μ»ñ³ÝÇ Î. äûÉëÇ »åÇëÏáåáë³å»ïÇ Û³õ»ï³-
ñ³Ý³·ÇñÝ Ø³ïÃ¿áë. ì»Ý»ïÇÏ. 1826 »ñ. 121.

2  Ulhorn.  Die Chrisliche Liebesthatigkeit  I.  »ñ. 352.
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մէջ են: Ե կե ղե ցին դառ նում է հռով մէա կան կայս րու-
թեան ա մե նագլ խա ւոր գոր ծօ նը ա մեն կող մից: Այս 
շրջա նումն են ծաղ կում ե կե ղե ցու ա մե նան շա նա ւոր 
հայ րե րը` ս. Ա թա նաս, Լու սա ւո րիչ, Բար սեղ Կե սա-
րա ցի, Ներ սէս Մեծ, Գրի գոր Նա զիան զա ցի, Գրի գոր 
Նիւ սա ցի, Ոս կե բե րան, Սա հակ Պար թեւ, ս. Մես րոպ, 
Եփ րեմ Ա սո րի, Կիւ րեղ Ա ղէք սանդ րա ցի, Ամբ րո սիոս, 
Հե րո նի մոս, Օ գոս տի նոս. իսկ ե կե ղե ցա կան մա տե նա-
գիր նե րի թիւն ան չափ էր: Սա մի նշան էր, թէ ի՛նչ բա-
րո յա կան ոյժ ու նէր ե կե ղե ցին: Ե կե ղե ցու ոյ ժը միշտ 
քրիս տո նէա կան ո գին է ե ղել, բայց այս շրջա նը մեզ 
հա մար մի կեն դա նի օ րի նակ է, թէ այդ ո գու գլխա ւոր 
յայ տա րար նե րը գի տու թիւնն ու անձ նա ւո րու թիւն-
ներն են: «Գի տու թիւ նը ոյժ է» նա խա դա սու թիւ նը 
ճշմար տու թիւն է եւ ե կե ղե ցու հա մար: Այս է ա պա ցու-
ցա նում մեզ ե կե ղե ցու պատ մու թեան ա մեն մի փա ռա-
ւոր շրջա նը:

Հաս կա նա լի է, որ այս պի սի անձ նա ւո րու թեանց 
շնոր հիւ պէտք է ծաղ կէր նաեւ աղ քատ նե րի խնա մա-
տա րու թեան գոր ծը, որ սկզբից եւ եթ քրիս տո նէա կան 
կեան քի մի մասն էր կազ մում: Աղ քատ նե րի հա մայ նա-
կան խնա մա տա րու թիւ նը ա մե նա բարձր զար գաց ման 
հաս նե լով` սկսում է ընկ նել. բայց նո րա տեղ ե րեւան 
են գա լիս հաս տա տու թիւն նե րը, որ քրիս տո նէա կան 
ե կե ղե ցու ներ քին կեան քի մար գա րիտ ներն են պատ-
մու թեան ըն թաց քում եւ այժմ:  Ընկ նում է հա մայ-
նա կան խնա մա տա րու թիւ նը, բայց ե կե ղե ցին այժմ 
հա րիւ րա պա տիկ ա ւե լի մեծ գործ է կա տա րում, քան 
ա ռաջ կա տա րել կա րող էր:  Մենք ար դէն մատ նա ցոյց 
ա րինք, թէ ինչ պէս ծանր էր ժա մա նա կի ա ղէ տը. մխի-
թա րիչ եւ գթա սիրտ Քրիս տո սի հո գին կեն դա նի կեր-

պով ներ գոր ծում է ե կե ղե ցու մէջ մեղ մաց նե լու, սփո-
փե լու տի րող ա ղէտ նե րը: Ե կե ղե ցին բա րե բաղ դա բար 
այժմ ա մեն կող մից յա ջող պայ ման նե րի մէջ է իւր 
կոչ ման հա ւա տա րիմ ծա ռա յե լու: Այժմ նա բա ցար-
ձակ ա զա տու թիւն է վա յե լում իւր գոր ծու նէու թեան 
մէջ, մին չեւ իսկ քա ջա լե րու թիւն եւ պաշտ պա նու թիւն 
է ստա նում պե տու թեան կող մից: Տուր քերն ու նուէր-
նե րը շատ ա ւե լի ա ռատ են քան ա ռաջ. ե պիս կո պոս-
նե րի ար տօ նու թիւն ներն ու մա նա ւանդ բա րո յա կան 
ար ժա նա ւո րու թիւն նե րը բարձ րաց նում են ե կե ղե ցու 
հե ղի նա կու թիւ նը, որ եւ ա մե նա փայ լուն կեր պով գոր-
ծադ րւում է ի շի նու թիւն հօ տի բա րո յա պէս եւ նիւ թա-
պէս:  Աղ քատ նե րի խնա մա տա րու թեան սկզբունք-
նե րը նոյնն են մնում, բայց ար տա քուստ ա ւե լի մեծ 
ծա ւալ է ստա նում նա: Այժմ այլ եւս ե պիս կո պո սը  
այն պի սի մեծ դեր չէր կա րող խա ղալ աղ քատ նե րի 
խնա մա տա րու թեան գոր ծում. գոր ծի դիւ րու թեան հա-
մար քա ղաք նե րը շրջան նե րի են բա ժա նւում սար կա-
ւագ նե րի թուի հա մե մատ: Ի պաշ տօ նէ գոր ծող սար-
կա ւագ նե րին եւ սար կա ւա գու հի նե րին ա ջակ ցում են 
կա մա ւոր նե րը: Հաս տա տու թիւն նե րի հետ ե րեւան 
են գա լիս նոր պաշ տօ նէու թիւն ներ, հի ւան դա պահ ներ, 
ե պիս կո պո սի ան մի ջա կան իշ խա նու թեան են թար-
կուած: Սար կա ւագ նե րը ո րո նում եւ գտնում են հաս-
տա տու թիւն նե րից դուրս այն պի սի աղ քատ ներ, ո րոնք 
ա մօ թից ի րենց ան ձը յայտ նել չեն կա մե նում: Հա զա-
րա ւոր տա ռա պեալ ներ, այ րի ներ, որ բեր, հի ւանդ ներ, 
ան դա մա լուծ ներ, աշ խա տան քի ա նըն դու նակ մար դիկ 
վա յե լում են ե կե ղե ցու շնորհ քը: Ոս կե բե րա նի ժա մա-
նակ Ան տիո քի այ րի նե րի եւ կոյ սե րի թի ւը 3000 էր. սո-
ցա վե րայ պէտք էր ա ւե լաց նել նաեւ բազ մա թիւ բան-
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դար գեալ ներն ու ասպն ջա կան նե րը, պան դուխտ ներն 
ու բո րոտ նե րը, ո րոնց ե կե ղե ցին հաց եւ հա գուստ էր 
մա տա կա րա րում: Ան տիո քը Ոս կե բե րա նի ժա մա նակ 
100000 բնա կիչ ու ներ, ո րից 10000 հա րուստ, նոյն քան 
աղ քատ եւ մնա ցա ծը մի ջին դա սա կար գին էր պատ-
կա նում: Այս պի սի բազ մու թիւն այլ եւս ան կա րե լի էր 
ան հա տա պէս խնա մել, թէ պէտ եւ այս վեր ջին ձեւն էլ 
շա րու նա կւում է հաս տա տու թիւն նե րի հետ: 

Հաս տա տու թիւն նե րի ծա գումն անհ րա ժեշտ էր այս 
ժա մա նա կի հա մար. պան դուխտ նե րի, թշուառ նե րի 
թիւն այժմ այն պէս մեծ էր, որ այլ եւս ե պիս կո պո սի 
բնա կա րա նում պատս պա րելն ան կա րե լի էր, ինչ պէս 
ա ռաջ սո վո րու թիւն էր: Ժա մա նակն այժմ կար գա ւո-
րու թիւն, կազ մա կեր պու թիւն էր պա հան ջում եւ այդ 
պա հան ջի ար դիւնքն էր քրիս տո նէա կան ասպն ջա-
նո ցը: Հե թա նո սու թեան մէջ, ինչ պէս յի շել ենք, այդ-
պի սի հաս տա տու թիւն ներ չկա յին. հի ւան դա նոց ներ 
կա յին միայն  զի նուոր նե րի եւ ստրուկ նե րի հա մար: 
Ասպն ջա նո ցը քրիս տո նէա կան սի րոյ պտուղ էր, ուր 
պան դուխտ նե րը, աղ քատ նե րը, որ բերն ու այ րի նե րը, 
հի ւանդ ներն ու տա ռա պեալ նե րը ոչ միայն օ թեւան, 
այլ եւ խնամք էին գտնում: Սո ցա նից են հետզ հե տէ 
ծա գել եւ զար գա ցել այն բազ մա տե սակ հաս տա տու-
թիւն նե րը, որ քրիս տո նէա կան քա ղա քակր թու թեան 
փառքն ու պար ծանքն են կազ մում: «Ե թէ այս ժա մա-
նա կը միայն մի գործ ա րած լի նէր, այն է ասպն ջա նո ցի 
հաս տա տու թիւ նը, ա սում է Ուլ հորն1, դո րա նով միայն 
մի մեծ եւ շնոր հա կա լու թեան ար ժա նի գործ կա տա-
րուած կլի նէր». քրիս տո նէա կան ե կե ղե ցին բաց ճա-
կա տով պար ծե նալ կա րող է, որ ասպն ջա նո ցը նո րա 

1  ÚÇßáõ³Í »ñÏÇ  I. 317.

գոր ծու նէու թեան ար դիւնք նե րի մի փոք րիկ նշխարն է 
միայն:

Ասպն ջա նոց նե րի եւ աղ քա տա նոց նե րի ծա գու մը 
ճիշդ յայ տի չէ. ո մանք Կոս տանդ նի ժա մա նակն են 
ըն դու նում, ու րիշ նե րը ա ւե լի յե տոյ. այս քանս միայն 
յայտ նի է, որ Կոս տանդ նից ա ռաջ այդ պի սի հաս-
տա տու թիւն ներ գո յու թիւն չեն ու նե ցել: Յու լիա նոս 
Ու րա ցո ղի ժա մա նակ ար դէն այդ հաս տա տու թիւն-
նե րը բա ւա կան տա րա ծուած էին, եւ նա փոր ձում է 
վե րա նո րո գուած հե թա նո սու թեան մէջ եւս այդ պի սի 
հաս տա տու թիւն ներ հիմ նել` քաջ հաս կա նա լով նո ցա 
նշա նա կու թիւ նը: Բայց իս կա պէս այդ գործն սկսւում 
է չոր րորդ դա րու վեր ջե րից. 370 թ. Բար սեղ Կե սա րա-
ցին հիմ նում է իւր նշա նա ւոր ասպն ջա նո ցը, որ օ րի-
նակ է դառ նում Կա պա դով կիա յի միւս քա ղաք նե րի 
հա մար: Բար սեղ Կե սա րա ցու օ րի նա կին է հե տեւում 
Հա յաս տա նում եւ Ներ սէս Մեծ: Եփ րեմ Ա սո րին 375թ. 
Ե դե սիա յում մի հի ւան դա նոց հիմ նեց 300 մահ ճա կալ-
նե րով. նա խնա մում էր նոյն պէս պան դուխտ նե րին եւ 
աղ քատ նե րին: Ոս կե բե րան շատ հա մեստ կեանք էր 
վա րում, որ պէս զի խնա յած գու մա րով Պոլ սում ասպն-
ջա նոց ներ հիմ նէ: Նա 7700 աղ քատ էր խնա մում: Հաս-
տա տու թիւն նե րը շատ բազ մա տե սակ են` հիւ րա նոց-
ներ, հի ւան դա նոց ներ, այ րիա նոց ներ, որ բա նոց ներ, 
մա նուկ նե րի կրթա րան ներ, ծե րու նի ներ եւ աղ քատ 
ծննդա կան ներ խնա մե լու հաս տա տու թիւն ներ: Շատ 
վան քե րում կոյ րերն ու համ րե րը, գժե րը խնամք եւ 
ա պաս տան են գտնում: Ան կեալ կա նանց  հա մար մին-
չեւ իսկ հաս տա տու թիւն ներ կա յին, ուր նո քա ա պաշ-
խա րում էին, քրիս տո նէա կան սէ րը այդ թշուառ նե րի 
փրկու թեան հա մար եւս հոգս էր տա նում: Հաս տա տու-
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թիւն ներ հիմ նե լու սէրն ու ե ռան դը ա րե ւել քից Եւ րո պա 
է անց նում, եւ այն տեղ բարձր զար գաց ման հաս նում: 
Քրիս տո նէա կան ե կե ղե ցին ոչ միայն պա հում եւ խնա-
մում էր աղ քատ նե րին, այլ եւ ազ դում էր օ րէնսդ րու-
թեան վե րայ աղ քա տու թեան գոր ծը կա նո նա ւո րե լու: 
Թէո դո րոս կայս րը օ րէն քով ար գե լում է փո ղոց նե րում 
մու րա լը: Աշ խա տան քի ա նըն դու նակ նե րը միայն կա-
րող էին մու րալ, իսկ ա ռողջ մու րա ցի կը կկորց նէր իւր 
ա զա տու թիւ նը: Յուս տի նիա նո սի ժա մա նակ այս օ րէն-
քը ա ւե լի է կա տա րե լա գոր ծուում, ստրուկ մու րա ցի կը 
տի րոջն է յանձ նուում, իսկ ա զա տին գործ է ա ռա ջար-
կուում, խու սա փե լու դէպ քում աք սոր:

Բա րե բաղ դա բար ե կե ղե ցին նիւ թա կան կող մից 
այն պի սի վի ճա կի մէջ էր, որ այս պի սի մեծ ձեռ նար-
կու թիւն ներ սկսել կա րող էր: Կոս տան դին Մե ծի ժա-
մա նա կուա նից ե կե ղե ցին ի րա ւա բա նա կան մար մին 
էր հա մա րուում, որ կա րող էր ա մեն տե սակ սեպ հա-
կա նու թիւն նե րի տէր լի նել1. կայսր նե րից սկսած մին-
չեւ հա սա րակ քա ղա քա ցի նե րը պարտք էին հա մա րում 
ե կե ղե ցուն նուէր ներ տալ: Ե կե ղե ցին է ստա նում այժմ 
այն ե կա մուտ նե րը, որ ա ռաջ հե թա նո սա կան տա ճար-
նե րին էին պատ կա նում: Կտակ նե րը նոյն պէս ե կե ղե-
ցու գլխա ւոր ե կա մուտ նե րի մի մասն էին կազ մում. 
բա րե պաշ տու թիւնն այն պէս բուռն էր եւ կեն դա նի, որ 
շատ ծնող ներ զրկում էին ի րենց զա ւակ նե րին եւ ե կե-
ղե ցուն նուի րում, ո րի դէմ ե կե ղե ցու պաշ տօ նէու թիւ նը 
եր բեմն ստի պուած էր մա քա ռել: Ե կե ղե ցու սո վո րա-
կան ե կա մու տի աղ բիւր նե րից մէկն էլ տա սա նորդն 
է, որ այժմ սկսում է ար դէն օ րէն քի բնա ւո րու թիւն 
ստա նալ: Սո րա վե րայ պի տի ա ւե լաց նել եւ սո վո րա-

1  Möller. kg. I  330.

կան ո ղոր մու թիւն նե րը: Ե կե ղե ցա կան հայ րերն ի րենց 
ճար տա սա նա կան տա ղանդն ու հնա րը գոր ծադ րում 
են հա ւա տա ցեալ նե րի դէ պի աղ քատ ներն ու նե ցած 
սէ րը վառ պա հե լու: Ա ռանց բա ցա ռու թեան կա րե լի 
է ա սել, որ այս շրջա նի բո լոր հայ րե րը քա րոզ ներ եւ 
ճա ռեր ու նին այս նպա տա կով գրուած: Յով հան Ոս-
կե բե րա նի ճա ռե րի ու մեկ նու թիւն նե րի մէջ բազ մա թիւ 
կտոր ներ կան աղ քատ նե րին նուի րուած: Նա յոր դո-
րում է իւր ունկնդ ի րնե րին «նե ղե լոց վե րա կա ցու լի-
նել», ա ղա չում է «մի՛ ա նո ղորմ եւ ա նա գո րոյն լի նել» 
նո ցա դէմ, եւ Պօ ղո սի խօս քե րով «Որ ոչ կա մի ցի գոր-
ծել, եւ կե րի ցէ մի՛» շատ մե ղա դիր չլի նել աղ քատ նե-
րին, այլ յի շել նո րա միւս խօս քը «Դուք մի ձանձ րա-
նայք զբա րիս գոր ծել»: «Զի ե թէ դու յո ղոր մա ծու թիւնս 
պատ րաստ էիր, ա պա վաղ վա ղա կի իսկ եւ աղ քատն 
ի վա տու թե նէն զեր ծա նէր եւ դու յա նա գո րոյն մտաց»: 
Նա յի շեց նում է, որ երկ րա ւոր բա րի քը Աս տու ծոյ 
պար գեւն է, ո րից եւ աղ քատ նե րին բա ժին պի տի հա-
նենք. «քան զի Նա (Աս տուած) յղէ առ մեզ զաղ քատս, 
եւ զնո րայն տամք, ե թէ տայ ցեմք ար դիւնք»1: Ինչ-
պէս Քրիս տոս մեզ ժա ռան գա կից է ա րել, այն պէս եւ 
պար տա ւոր ենք մեր եղ բօ րը մեր երկ րա ւոր բա րի քին 
ժա ռան գա կից ա նել: «Զգե ցոյց քեզ հան դերձ փրկու-
թեան ինք նին ան ձամբ. դու գէթ ծա ռա յիցն հրա մա-
յես ջի՛ր զգե ցու ցա նել զմերկս: Ա րար զքեզ փա ռա ւոր 
յեր կինս. դու ի սարս ռոյն ապ րե ցու ցա նի ջի՛ր, զմեր կու-
թիւնն ծած կես ջի՛ր:  Ա րար զքեզ քա ղա քա կից հրեշ-
տա կաց, դու գո նէ մի օր տա ջի՛ր վանս իբ րեւ ծա ռա-
յի ի քում տանն»2: Ի՜նչ սուր լե զու է բա նեց նում նա 
ե րի տա սար դու թեան պճնա սի րու թեան դէմ, ո րով նա 

1 Յովհ. Ոսկեբերան- Յաւետարանագիրն Մատթ. եր. 539- 544:
2 Յովհ. Ոսկ. յաւետ. Մատթ. եր. 658:
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«յոր ժամ զաղ քատն տե սա նի ցէ, առ գութ պա ճու ճա-
նացն իբ րեւ զչտե սեալ հա մա րի. զօդն (ոտ քի) ոսկ ւով 
զար դա րէ, եւ զնա վտտեալ ի սո վոյն ան տես առ նէ»1: 
Ա ւե լի խիստ ո ճով խօ սում է նա կա նանց եւ օ րիորդ-
նե րի պճնա սի րու թեան դէմ.2 «Ա ղէ դու ցո՛յց ինձ, ե թէ 
դու զի՞նչ օ գուտ ու նի ցիս ի մար գա րիտն յայն, յոր ժամ 
զգե նուս հատս մար գար տի մե ծա գինս, եւ բիւրք աղ-
քա տաց սո վագ նեալս տագ նա պին», «Զի՞նչ ու նի ցիս 
ա սել, յոր ժամ թա գա ւորն կո չէ զքեզ վասն այսր մար-
գար տի եւ ոսկ ւոյ, եւ ա ծէ ի մէջ զաղ քատս, որ սո վովք 
ա պա կա նեալք են, ո րոց պարտ էր զհա սա րակն տալ 
կամ գէթ տա սա նորդս բաշ խել նո ցա»: «Ա ռեր ոս կի ոչ 
զի զմար մինդ կա պես ցես, այլ զի զաղ քատս զգե ցուս-
ցես եւ կե րակ րես ցի»:  Հա րուս տե րին այս խօս քերն 
ուղ ղե լով` մի եւ նոյն ժա մա նակ ան կա րող նե րին յի-
շեց նում է, որ Աս տուած «Հո գի միայն խնդրէ սրբա սէր 
լի հա ւա տով» եւ  «ե թէ եւ բա ժակ մի ցուրտ ջուր տայ-
ցես, եւ զայս ստու գու թեամբ պա հես ցէ»: Բայց նո քա 
ոչ միայն քա րո զում, այլ ան ձամբ օ րի նակ էին լի նում 
հա ւա տաց եալ նե րին: Նո քա նուի րա բե րու թեան մէջ 
ժո ղովր դից յետ չէին մնում. Բար սեղ Կե սա րա ցին իւր 
ամ բողջ կա րո ղու թիւ նը աղ քատ նե րին նուի րեց. Ամբ-
րո սիոս ե պիս կո պոս դառ նա լուց յե տոյ` իւր ա հա գին 
կա րո ղու թիւ նը ե կե ղե ցուն թո ղեց աղ քատ նե րին բա-
ժա նե լու հա մար: Օ գոս տի նոս յոր դո րում էր ի րեն թան-
կա գին հա գուստ ներ չնուի րել, այլ այն պի սի նուէր ներ 
տալ, որ աղ քատ նե րին բա ժա նել կա րո ղա նայ, ստա-
ցած նե րը ծա խում եւ աղ քատ նե րին էր բա ժա նում: 
Ոս կե բե րան ա մե նա պարզ կեանք էր վա րում, որ պէս 

1  »ñ. 710.
2  312-316. ·Çñù ¶. ¨ ×³éù 1861. »ñ. 166-171

զի մի ջոց ու նե նայ Կ. Պոլ սի բազ մա թիւ աղ քատ նե րին 
խնա մե լու. նա օ րա կան 7700 հո գի էր կե րակ րում եւ 
եր կու ասպն ջա նոց էր հիմ նել Պոլ սում: Մին չեւ իսկ 
աք սո րան քի ժա մա նակ ստա ցած նուէ րը գոր ծադ րում 
էր Ի սաւ րա ցի գե րի նե րին ա զա տե լու1: Մարդ զար մա-
նում է այս ժա մա նա կի ե կե ղե ցա կան հայ րե րի անձ-
նա ւո րու թեան վե րայ, «որ իւ րա քան չիւր օր ձեռ քե րը 
բաց են ա նում քաղ ցեալ ներ կե րակ րե լու եւ մեր կեր 
հագց նե լու, որ ի րենք մի լիոն ներ են ծախ սում, բայց 
ի րենց ան ձի հա մար աղ քա տու թիւն ընտ րում»: Նո-
րանց հո գին ներ գոր ծում է  եւ հօ տի մէջ եւ  շա տե րը 
նոյն ճա նա պարհն են բռնում, ինչ պէս եւ հո վիւ նե րը, 
մա նա ւանդ շատ «ազ նիւ օ րիորդ ներ եւ տի կին ներ, 
ո րոնց ամ բողջ կեան քը բա րե գոր ծու թիւն էր», ինչ-
պէս ֆա բիւ լա, Պաու լա եւ ու րիշ նե րը, որ հռով մէա կան 
ազ նուա կա նու թեան ա մե նան շա նա ւոր ցե ղե րին էին 
պատ կա նում: Աղ քատ նե րի խնա մա տա րու թիւ նը այն-
պի սի ծա ւալ եւ կազ մա կեր պու թիւն չէր ստա նալ, ե թէ 
չլի նէին այն պի սի անձ նա ւո րու թին ներ, ո րոնց ա նուն-
նե րը հա րեւան ցի  կեր պով յի շե ցինք մենք:  Որ քան եւ 
ցան կա լի լի նէր  մի քա նի կեն դա նի պատ կեր ներ բե րել 
ժա մա նա կի ո գին ըմբռ նե լու հա մար, մենք ստի պուած 
ենք թող նել տե ղի սղու թեան պատ ճա ռով: Նո ցա բո-
լո րի սրտում Քրիս տո սի սէրն էր թա գա ւո րում եւ այս 
ա մե նը այդ սի րոյ պտուղն էր:

Սա կայն մենք այս գլու խը փա կել չէինք կա մե նալ 
ա ռանց մի քա նի խօսք ա սե լու նաեւ Հա յաս տա նեայց 
ե կե ղե ցու մա սին: Ուր Քրիս տո սի ա ւե տա րանն էր քա-
րո զուել, այն պէս ծաղ կել էր եւ Նո րա սէ րը: Այս պէս 
պէտք է լի նէր եւ մեր հայ րե նի քի սրբա զան հո ղի վե-

1  Schüfer. »ñ. 12
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րայ: Թէ ինչ պէս է ե ղել նա խա լու սա ւոր չեան ժա մա նա-
կում, մենք տե ղե կու թիւն չու նինք, բայց հա ւա նօ րէն 
նոյն հա մայ նա կան կազ մա կեր պու թիւնն ու նէր, ինչ-
պէս քրիս տո նէա կան միւս հա մայնք նե րում: Լու սա ւոր-
չի քա րո զու թեամբ քրիս տո նէու թիւ նը պե տա կան կրօն 
դառ նա լով Հա յաս տա նում` պէտք է փո փո խու թիւն 
մտնէր նաեւ աղ քատ նե րի խնա մա տա րու թեան գոր-
ծու նէու թեան մէջ: Յա ճա խա պա տու մի մէջ մենք շատ 
նա խա դա սու թիւննր ու նինք, որ աղ քատ նե րի խնա մա-
տա րու թեան եւ առ հա սա րակ բա րե գոր ծու թեան է վե-
րա բե րում: Մեր կա նո նագր քի մէջ ցու ցում ներ ու նինք, 
ո րոն ցով մեր նախ նիք հա ւա տա ցել են, որ վա նա կան 
կազ մու թիւնն ար դէն Լու սա ւոր չի ժա մա նա կուա նից  է 
իւր սկիզբն առ նում1: Այս պէս մի կա նոն, որ պէտք է նո-
րո գուած  լի նի ս. Սա հակ Պար թեւի ժա մա նակ, յայտ-
նում է «ո՛ ոչ միայն առ օ տարս է նո ցա յա ճա խել, այլ 
եւ, ա ռա ւել գեղջն, յո րում շի նե ցաւ, զի օ րէն է նո ցա 
սփո փել զհի ւանդս եւ մխի թա րել զսգա ւորս»: 
Մի ու րիշ կա նոն ո րո շում է ա գա բից (սի րոյ ճա շից) 
վա նա կան նե րին հա սա նե լի քը եւ ա ւե լաց նում է. «Եւ 
պան դուխտք, որք ի տունս քա հա նա յիցն են` եւ նո ցին 
եղ բարց նոյն պէս տա ցեն, եւ զա մե նայն պա տա րագս 
հա սա րա կաց կե րիցեն պաշ տօ նեայք եւ աղ քատք բա-
զում մե ծա րա նօք եւ եղ բարք հա ւա տա ցեալք»2: Ե թէ 
այս կա նոն նե րի վա ւե րա կա նու թիւ նը մեզ հա մար մին-
չեւ իսկ կաս կա ծե լի լի նի  Ներ սէս Մե ծից ա ռաջ ե ղած 

1 Ս. Սինօդի ձեռագիրք եր.158-161: Մենք կանոնագրքերի ձեռա-
գիրներով դեռ եւս շատ քիչ ենք զբաղուել, ուստի և յատկապէս այս 
կանոնների վաւերականութեանը երաշխաւորել չենք կարող:  

2 Պատմ. ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ. Աբէլ արքեպիսկոպոս 
Մխիթարեանց. ի Վաղարշապատ. 1864 եր. 29-31. Համ. Ս. Սինօդի 
կանոնագիրքը, եր. 155:

ժա մա նա կի հա մար, յա մե նայն դէպս սա մի փաստ է, 
որ Հա յաս տա նեայց ե կե ղե ցու մէջ եւս մօ տա ւո րա պէս 
նոյն կէ տերն ենք տես նում, ինչ որ մենք տե սանք ընդ-
հա նուր ե կե ղե ցու մէջ:

Աղ քատ նե րի խնա մա տա րու թեան մա սին Հա յաս-
տա նեայց ե կե ղե ցու մէջ հաս տատ տե ղե կու թիւն ներ 
ու նինք ար դէն Ներ սէս Մե ծից սկսած: Բար սեղ Կե-
սա րա ցու վա նա կա նու թեան բա րե փո խու թիւն նե րին 
ան մի ջա պէս հե տեւում է Ներ սէս Մեծ, որ` Փաւս տո սի 
ա սե լով` Աշ տի շա տի ժո ղո վով ո րո շեց «շի նել աղ քա-
տա նոցս,  եւ ի ժո ղո վել զախ տա ժէտս եւ զօր կունս 
եւ զմարմ նա վարս եւ զա մե նայն ցա ւոտս. եւ նո ցին 
կար գե ցի ն օր կա նոցս եւ դար մա նոց եւ ռո ճիկս եւ 
պա տանս աղ քա տաց: Զի այս պէս ետ հրա ման մեծ 
ե պիս կո պո սա պետն Ներ սէս, եւ սոյն կամ ե ղեւ ա մե-
նայն սուրբ ժոո ղո վոյն, զի այն պի սիքն միայն նստեալ 
լի ցին յիւ րա քան չիւր կա յեանս, եւ մի՛ ե լա նել ի մու րոյն 
տա ռա պանս, եւ մի՛ բնաւ ե լա նել ըստ իւ րա քան չիւր 
դուրս, այլ զի ա մե նայն ոք պար տա պան է նո ցա: Հարկ 
իսկ է, զի մի՛ կարգ աշ խար հի, ա սէ, եղծ ցի. այլ ար ժան 
է զի ա մե նե քեան առ հա սա րակ ո ղոր մա ծու թեամբ եւ 
եր կիւ ղիւ տա րեալ նո ցա զդար մանսն, եւ զպի տոյս նո-
ցա վճա րես ցեն1: Աղ քա տաց վե րա տես չու թիւ նը Ներ-
սէս Մեծ յանձ նում է Խադ սար կա ւա գին2:  Ի՜նչպի սի  
քաղցր զգաց մուն քով է լցւում մեր սիր տը, երբ մենք 
Փաւս տո սի մէջ Ներ սէս Մե ծի գոր ծու նէու թեան նկա-
րա գիրն ենք կար դում: Հա յաս տա նեայց ե կե ղե ցու 
սրբա զան Հայ րա պե տի պատ կե րը կեն դա նա նում է 
Քրիս տո սի ե կե ղե ցու ա կա նա ւոր հայ րե րի` Բար սեղ 

1 ö³õëïáëÇ ´áõ½³Ý¹³óõáÛ å³ïÙ. Ñ³Ûáó. ì»Ý»ïÇÏ 1832 »ñ. 
75, Ñ³Ù. Êáñ»Ý³óÇ, ·Çñù ¶. ·É. Æ:

2  ö³õëïáë. »ñ. 105:
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Կե սա րա ցու, Ոս կե բե րա նի եւ ու րիշ նե րի շար քում: 
«Կարգ էր եւ ի տե ղիս տե ղիս դպրոցս յու նա րէն եւ 
ա սո րե րէն յա մե նայն գա ւառս Հա յոց. եւ բա զում նե ղե-
լոց եւ տա ռա պե լոց գե րեաց փրկու թիւն եւ գե րէ դարձ 
առ նէր… : Այ րեաց եւ որ բոց եւ չքա ւո րաց հան գիստ եւ 
դար ման առ նէր, եւ աղ քատք զօր հա նա պազ ընդ նմա 
ու րախ լի նէին, եւ տա ճար իւր եւ սե ղան զօր հա նա-
պազ աղ քա տաց եւ օ տա րաց էր եւ հիւ րոց: Եւ այս պէս 
առ յոյժ աղ քա տա սի րու թեանն, զի թէ պէտ եւ շի նեաց 
զա մե նայն աղ քա տա նոցս ընդ ա մե նայն գա ւառս, եւ 
կար գեաց նո ցա ան դէն դար մանս, այս պէս զի ըստ 
իւ րեանց ան կո ղինս մահ ճացն մի ու րեք աշ խատ լի-
ցին ե լա նել, սա կայն եւ զիւր տա ճարն ա ռանց սո ցա 
ոչ առ նէր. այլ կաղք եւ կոյրք եւ մարմ նա հարք, խուլք 
եւ հաշ մեալք եւ ցան կա նեալք եւ կարօտեալք ընդ նմա 
եւ ի նո րա ա կըմ բի դար մա նէին բազ մեալք: Եւ ինքն 
իւ րով ձե ռօքն լուա նայր զա մե նե սեան. օ ծա նէր, պա-
տէր, եւ ինք նին իսկ ջամ բէր նո ցա զիւ րա քան չիւր կե-
րա կուրս, եւ զա մե նայն ինչ ի պէտս նո ցա ծա խէր. եւ 
ա մե նայն օ տարք ընդ նմա, հո վա նեաւ նո րա հան գու-
ցեալք, դա դա րէին»1:

Մինչ գրիչն այս տո ղերն է ար տագ րում, մեր հո գին 
բա րե մաղ թում է, որ նո քա իւ րա քան չիւր  հայ ե կե ղե-
ցա կա նի սրտի մէջ դրոշ մուին: Ե թէ մեր սրտին մօտ 
է Հա յաս տա նեայց ե կե ղե ցու վե րա կեն դա նու թեան 
խնդի րը, այս եւս մի կէտ է, որ ար ժա նի է ա մե նա խո-
րին ու շադ րու թեան: Այ սօր ա մեն մի համ բակ, լրագ րի 
է ջե րում եր կու տող ի րար կա պող յօ դուա ծա գիր, ի րա-
ւունք է հա մա րում խօս քեր շպռտել ե կե ղե ցու եւ նո րա 
պաշ տօ նէու թեան դէմ: Ժա մա նա կի տի րող  «մո դան» 

1  ö³õëïáë. »ñ. 103:

է այդ: Ի րա ւա ցի է, թէ ա նի րա ւա ցի, այս տեղ կանգ 
առ նել չենք կա րող: Բայց ե թէ մեր սրտին մօտ է մեր 
ե կե ղե ցու պա տի ւը, ե թէ մեզ հա մար ցան կա լի է նո-
րա բա րո յա կան հե ղի նա կու թիւ նը, պէտք է այն ճա նա-
պար հը բռնենք, ո րով մեր ա ռա քե լա շա ւիղ հայ րերն 
են ըն թա ցել: Փաւս տո սի պատ մու թեան նա յե լով` ոչ 
միայն Ներ սէս Մե ծի բա րո յա կան հե ղի նա կու թիւնն 
էր բարձր, այլ «եւ յա ճա խէր շուք պա տուի ա մե նայն 
ե պիս կո պո սացն ընդ ա մե նայն տե ղիս Հա յոց մե ծաց»: 
Դաս պէտք է վերց նել պատ մու թիւ նից, որ ներ կա յի եւ 
ա պա գա յի հա մար ա մե նա լաւ ու սու ցիչն է: Բայց դառ-
նանք մեր խնդրին:

Սա հակ Պար թեւի ա նու նով եւս թղթեր կան մնա-
ցած, ո րոնց մէջ նա ե պիս կո պո սին պա տուի րում է ե կե-
ղե ցու գան ձը «նե ղե լոց եւ որ բոց եւ այ րեաց» հա մար 
գոր ծադ րել, իսկ հա ւա տա ցեալ նե րին յոր դո րում է աղ-
քատ նե րին չմո ռա նալ: Ո րով հե տեւ ար դա րի եւ մե ղա-
ւո րի հա մար նա ւա հան գիստ է «եւ տե ղի յու սոյ փրկու-
թեան», «ուս տի եւ իւ րա քան չիւր ոք փու թայ սրտիւ 
յօ ժա րու թեամբ զուխտս եւ զպա տա րագս եւ զըն ծայս 
իւր մա տու ցա նել, իշ խանք զգեօղս եւ զդաս տա կերտս 
եւ զգանձս ոսկ ւոյ եւ զար ծա թոյ. այլք յան դաս տա նաց 
եւ ի պա հա րաց եւ ի հան դեր ձից պա տուա կա նաց»: 
Կո րիւն սքան չե լին եւս, թէեւ շատ ան ցո ղա կի կեր պով, 
յի շում է, ս. Մես րո պի մա սին, թէ «բա զում բան դա կա-
նաց եւ կա լա նա կա նաց եւ տագ նա պե լոց ի բռնա ւո րաց 
թո ղու թիւն ա րա րեալ` կոր զեալ զնո սա ա հա ւար զօ-
րու թեամբն Քրիս տո սի: Եւ բա զում մուր հակս ա նի րա-
ւու թեան պա տա ռեաց»1: Նա բազ մա թիւ վան քեր հաս-

1 ä³ïÙ. í³ñáõó ̈  Ù³Ñáõ³Ý ëñμáÛÝ Ø»ëñáå³Û í³ñ¹³å»ïÇ Ù»ñáÛ 
Ã³ñ·Ù³ÝãÇ, ì»Ý»ïÇÏ. 1894, »ñ. 35-36:

6 - Գ. Սրկ. Յովսէփեան
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տա տեց, ո րոն ցից շա տե րը հաս տա տու թիւն ներ պէտք 
է լի նէին, ինչ պէս Սա հակ Պար թեւի ա նու նով մնա ցած 
թղթե րից մա կա բե րել կա րե լի է: Յով հան Ման դա կու-
նին իւր ճա ռե րից ե րե քը1 աղ քատ նե րին է նուի րել: 
Հրէա նե րի տա սա նորդ ներն  ու միւս նուէր նե րը յի շե-
լով` յոր դո րում է նա քրիս տո նեա նե րին` ա ւե լի ա ռատ 
լի նել: «Դու մի՛ տրտմի ցիս ընդ պա կա սիլ ըն չիցն, զի 
ընդ նմին եւ մեղքդ պա կա սին» գրում է նա: Աս տուած 
«բազ մա պա տիկ ա ռա տու թեամբ դար ձու ցա նէ ո ղոր-
մա ծին զո ղոր մու թիւնս նո րա»: «Զի որ ո ղոր մի աղ-
քա տացն, փոխ տայ Աս տու ծոյ. եւ զմինն հա րիւ րա-
պա տիկ դար ձու ցա նէ»: «Զի յոր ժամ զքաղ ցեալսն կե-
րակ րես, զՔրիս տոս կե րակ րես, ե թէ զջուր ծա րա ւոյն 
ար բու ցա նես, զՔրիս տոս ար բու ցա նես, ե թէ զհիւրս 
ըն դու նիս, զՔրիս տոս ըն դու նիս. եւ թէ օ տա րին լի նիս 
վա նա տու, Քրիս տո սի ես ասպն ջա կան. ե թէ ի տեսս 
եր թաս հի ւան դին, առ Քրիս տոս եր թաս տե սա նել…»: 
Ա ռա քե լա կան շրջա նի սէրն ու ըն չից հա ւա սա րու-
թիւ նը պատ մե լով յոր դո րում է հե տեւող լի նել եւ աղ-
քատ նե րի մա սին մտա ծել: Շատ սրտա շարժ կեր պով 
նկա րագ րում է նա աղ քատ նե րի վի ճա կը եւ յոր դո րում 
է «Եւ արդ զայս ա մե նայն լսե լով մի հա պա ղես ցուք 
ո ղոր մել աղ քա տաց նե ղե լոց, եւ ա ռա ւել եւս խե-
ղան դա մոցն եւ հի ւա դա ցե լոց, որ բոց եւ այ րեաց 
եւ վշտա ցե լոց, օ տա րաց, հիւ րոց եւ ծե րոց»:

Հե տա գայ դա րե րում եւս աղ քատ նե րը ե կե ղե ցու 
հո գա ծու թեան ա ռար կա են ե ղել. Ներ սէս Բ. ե կե ղե ցու 
տուր քի մի մա սը յատ կաց նում է այ րի կա նանց: Նո-
րա ո րոշ մամբ Ա գապ նե րը, որ աղ քատ նե րի ա նու նով 

1 Տեառն Յովհաննու Մանդակունւոյ Հայոց Հայրապետի ճառք, ի 
Վենետ. 1836, եր. 35, 45 և 60:

նուէր ներ էին, պէտք է քա հա նա նե րը ըն ծա յող նե րի 
ներ կա յու թեամբ բա ժա նէին աղ քատ նե րին, նոյն պէս 
եւ նուի րուած կեն դա նի նե րը պի տի զե նուէին եւ աղ-
քատ նե րին բա ժա նէին1:

Զ դա րում Սիւ նեաց աշ խար հում շի նուե ցաւ Գիւ տոյ 
վան քը, որ ուր կա նոց էր2: Ներ սէս Շի նո ղը 645 թ. կա-
տա րած ժո ղո վում պա տուի րում է ե պիս կո պոս նե րին 
դպրոց նե րի եւ «տկա րոց»-նե րի հա մար հո գալ եւ ար-
գե լում է իշ խան նե րին նրան ցից հարկ վերց նել: Սիոն 
Կա թո ղի կոսը Պար տա ւի ժո ղո վում սահ մա նում է. 
«վանք շի նե ցաւ ի գեօղս եւ շի նես ցի, զի անդ հան գի-
ցեն ա ռաջ նորդք ե կե ղեց ւոյ, հիւրք եւ աղ քատք»: Նա 
սահ մա նում է նոյն պէս, որ խան գա րուած ան կե լա նոց-
նե րը նո րո գուին, ինչ պէս որ «ա ռա ջին սուրբ հարքն, 
բա րե պաշտ իշ խանքն ան կե լա նոցս շի նե ցին… եւ վի-
ճակս կար գե ցին գա ւա ռաց ի գա ւա ռաց անդր տալ 
զտուրս ո ղոր մու թեան ի մխի թա րու թիւն նո ցա3»: Ժո-
ղովր դից տուրք է նշա նա կում նո ցա հա մար: Ա սո ղիկ 
պատ մում  է Հո ռո մո սի վան քի հիմ նա դիր Յով հան նէս 
վար դա պե տի մա սին (Ժ. դար), թէ «ո ղոր մու թեամբ 
եւ ա ռա քի նու թեամբ բաշ խէր մին չեւ ի զգես տուցն 
իւ րոց մեր կա նայր զա մե նայն ի բաց, յոր ժամ աղ քա-
տաց հան դի պէր. եւ ան ցա ւո րաց ի ճա նա պար հոր դաց 
հանգս տա րան պատ րաս տէր զտե ղին` մին չեւ հանգ չել 
իբր յիւ րեանց տան ա մե նայն օ տա րաց, որ մին չեւ ցայ-
սօր ի նոյն նշան ո ղոր մու թեան ի տան յայնմ: Այս պէս 
եւ յայսմ ժա մա նա կի Նա րեկ ի Ռշտու նեաց գա ւա ռին 

1 Կանոնք Ներսիսի կաթողիկոսի եւ Ներշապհոյ Մամի կոնէից եպիս-
կոպոսին գլ. ԺԲ, ԻԱ:

2 Օրբէլեան հատոր Ա. գլ. ԻԱ. համ. Կոստանեանց, Հայոց վանքերը 
եր. 29:

3 Կանոնք Սիովն ի Հայոց կաթողիկոսի:
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նոյն կար գադ րու թեամբ, բազ մա մարդ պաշ տօ նա պայ-
ծառ եր գե ցե ղովք եւ գրա կան գի տո ղօք»1:

Այս քանս էլ բա ւա կան է ցոյց տա լու հա մար, թէ Հա-
յաս տա նեայց ե կե ղե ցին եւս իւր սրբա զան պար տա-
կա նու թիւն նե րից մէկն է հա մա րել աղ քատ նե րի խնա-
մա տա րու թեան գոր ծը:

Գ.

ԱՂ ՔԱՏ ՆԵ ՐԻ ԽՆԱ ՄԱ ՏԱ ՐՈՒ ԹԵԱՆ 

ԳՈՐ ԾԸ ԵՒՐՈ ՊԱ ՅՈՒՄ

1. ՆԵՐ ՔԻՆ Ա ՌԱ ՔԵ ԼՈՒ ԹԻՒՆ ԵՒ 

ՔՐԻՍ ՏՈ ՆԷԱ ԿԱՆ ԲԱ ՐԵ ԳՈՐ ԾՈՒ ԹԻՒՆ

Ան ցեալ եր կու գլուխ նե րում փոր ձե ցինք հա մա-
ռօտ նկա րագ րել, թէ ինչ կազ մա կեր պու թիւն էր 

ստա ցել աղ քատ նե րի խնա մա տա րու թիւ նը քրիս տո-
նէա կան հա մայնք նե րի եւ հաս տա տու թիւն նե րի մէջ: 
Այժմ աշ խա տենք հա կիրճ կեր պով ներ կա յաց նել աղ-
քատ նե րի խնա մա տա րու թեան կամ քրիս տո նէա կան 
բա րե գոր ծու թեան վի ճա կը մեր դա րում, Եւ րո պա յի 
մէջ: Մի ջին եւ նոր դա րը մենք զանց ենք ա նում, ո րով-
հե տեւ որ քան եւ հե տաքրք րա կան ի րո ղու թիւն ներ 
ու նե նանք հա ղոր դե լու, կամ էա պէս նոյնն են, ինչ որ 
յայտ նել ենք ե կե ղե ցու հին դա րե րում ե ղած խնա մա-
տա րու թեան մա սին, կամ նոր բող բոջ ներ են, ո րոնց 
ծաղ կումն այժմ պէտք է նկա րագ րենք: Աղ քատ նե րի 
խնա մա տա րու թեան գոր ծը եւ նո րա հետ կցոր դուած 
քրիս տո նէա կան հաս տա տու թիւն ներն այն քան բարդ 

1  ²ëáÕÇÏ. ´, ·É. ¾:

են, որ մի յօ դուա ծով հա զիւ կա րե լի լի նի ամ փոփ գա-
ղա փար տալ: Մենք կաշ խա տենք շատ թռու ցիկ կեր-
պով մատ նա ցոյց ա նել հար կա ւոր կէ տե րը, յատ կա-
պէս այն մա սե րը, որ մենք Եւ րո պա յում ե ղած ժա մա-
նակ ան ձամբ տե սել եւ ու սում նա սի րել ենք: 

Ներ կայ դա րում քրիս տո նէա կան բա րե գոր ծու թիւ-
նը իւր բազ մա տե սակ հաս տա տու թիւն նե րով, ինչ պէս 
եւ աղ քատ նե րի խնա մա տա րու թեան  գոր ծը մեծ մա-
սամբ ներ քին մի սիոն գա ղա փա րի տակ է ամ փո-
փուած:

Մի սիոն  լա տի նա կան բառ է` missio, որ ա ռա քե-
լու թիւն է նշա նա կում.  ա ռա քե լու թիւն Քրիս տո սի 
պա տուէ րի հա մա ձայն, բայց ոչ հե թա նոս ազ գե րի, 
այլ քրիս տո նեայ  ժո ղովր դի մէջ: Այս ա ռա քե լու թիւ-
նը չպէտք է շփո թել նաեւ այն ա ռա քե լու թեան հետ, 
որ կա թո լիկ նե րը կամ բո ղո քա կան նե րը կա տա րում 
են ա րեւել եան ե կե ղե ցի նե րի, ինչ պէս եւ Հա յաս տա-
նեայց  ե կե ղե ցու մէջ, մեր ա պի կա րու թեան պատ-
ճա ռով:  Իւ րա քան չիւր ազ գի կամ ե կե ղե ցու ներ քին 
ա ռա քե լու թիւ նը իւր ժո ղովր դի  եւ հա ւա տա ցեալ նե րի 
մէջ է գոր ծում: Ներ քին ա ռա քե լու թեան նպա տակն է 
քրիս տո նէա կան հա ւա տը եւ սի րոյ գոր ծու նէու թիւ նը 
կեն դա նի պա հել եւ զօ րաց նել ժո ղովր դի մէջ: Նո րա 
նպա տակն է մա քա ռել ան հա ւա տու թեան եւ նո րա 
հետ սերտ կա պուած բազ մա տե սակ ան բա րո յա կան 
ե րեւոյթ նե րի դէմ եւ ընդ հան րա պէս գթու թեան եւ սի-
րոյ ձեռք մեկ նել բա րո յա պէս եւ նիւ թա պէս կա րօ տեա-
լին: Այս նպա տա կի հա մա ձայն ներ քին ա ռա քե լու-
թեան գոր ծը ե րեք կէ տե րի մէջ է ամ փո փուած` սի րոյ 
գոր ծու նէու թեան կամ ո ղոր մա ծու թեան, ա ւե տա րա նի 
ա զատ քա րո զու թեան` այ սինքն ե կե ղե ցուց դուրս եւ 
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ոչ ան պայ ման քա հա նա յի բե րա նով, եւ ե կե ղե ցու բա-
րե փո խու թեան: Մեզ հա մար ա մե նա կա րեւո րը եւ մեր 
նիւ թի հետ կապ ու նե ցո ղը ա ռա ջին կէտն է,  այ սինքն 
քրիս տո նէա կան ո ղոր մա ծու թիւ նը: 

Բո ղո քա կան Ե կե ղե ցու մէջ թէ՛ Գեր մա նիա յում, եւ 
թէ՛ Անգ լիա յում, ներ քին ա ռա քե լու թիւ նը Ե կե ղե ցու 
վար չու թիւ նից հա մա րեա ան կախ մի հաս տա տու-
թիւն է, թէեւ իւր ձգտում նե րով եւ գոր ծու նէու թեամբ 
միան գա մայն հա մե րաշխ է ե կե ղե ցու հետ, եւ եր կու 
հաս տա տու թիւն նե րի  վար չու թիւն նե րը ձեռք ձեռ քի 
տուած են գոր ծում: Շատ տե ղե րում նոյն իսկ մի եւ 
նոյն անձ նա ւո րու թիւ նը եր կու հաս տա տու թիւն նե րի 
մէջ եւս պաշ տօն ու նի: Կա թո լիկ ե կե ղե ցուն պատ կա-
նող բո լոր հաս տա տու թիւն նե րը վար չա կան տե սա կէ-
տով եւս կա պուած են ե կե ղե ցու հետ. այս տեղ չկայ 
ներ քին ա ռա քե լու թիւն բո լո րո վին նոյն ի մաս տով, ինչ 
որ բո ղո քա կա նու թեան մէջ, բայց գոր ծը կայ: Կա թո-
լիկ ներն ու նին ա ռա քե լու թեան գոր ծին նուի րուած 
քա հա նա յու թիւն եւ ի րենց աս տուա ծա հա ճոյ հաս տա-
տու թիւն նե րով, որ ինչ պէս կտես նենք, ներ քին ա ռա-
քե լու թեան ոյժն են կազ մում, ա մե նեւին յետ չեն մնում 
բո ղո քա կան նե րից: Ներ քին ա ռա քե լու թիւ նը ե կե ղե ցու 
նո րա գոյն պատ մու թեան մէջ ա մե նա խո րին ու շադ րու-
թեան ար ժա նի ե րեւոյթ նե րից մէկն է, ուս տի եւ ա ւե-
լորդ չենք հա մա րում նո րա ծագ ման պատ մու թեան 
մա սին գո նէ ա մե նա թե թեւ գա ղա փար տալ:

Կա թո լիկ Եկե ղե ցու մէջ այս նոր շար ժու մը Ֆրան-
սիա յումն է սկսուած դե ռեւս Լու դո վի կոս ԺԳ. եւ ԺԴ.-ի 
ժա մա նակ նե րից եւ կա պուած է Վին ցեն ցի ա նուան 
հետ: Նա գիւ ղա ցու որ դի էր եւ հա սա րակ քա հա նայ. 
իւր ժա մա նա կի ազ նուա կա նու թեան լա ւա գոյն շրջան-

նե րում ել ու մուտ ու նե նա լով հան դերձ` պարզ եւ հա-
մեստ կեանք էր վա րում: Վե րին աս տի ճա նի ըն դու նակ 
էր նա եւ կա րող, բայց եր բէք հե տա մուտ չե ղաւ բարձր 
պաշ տօն նե րի` ուխ տե լով իւր կեան քը աղ քատ նե րին 
նուի րել: Վառ կրօ նա սի րու թեան հետ նո րա մէջ միա-
ցած էր եւ գործ նա կան խել քը. այդ եր կու յատ կու թիւն-
նե րով  կա րո ղա ցաւ նա աղ քատ նե րի խնա մա տա րու-
թեան գոր ծը հիմ նո վին բա րե փո խել: Նա բազ մա թիւ 
հաս տա տու թիւն նե րի հիմ նա դիր դար ձաւ` ա ռա ջին 
օ րի նա կը տա լով հե տա գայ պատ մու թեան: Նո րա նից 
են սկիզբն առ նում Filles da la charité - ո ղոր մա ծու-
թեան դստերց, Confréries  de la charité - ո ղոր մա ծու-
թեան եղ բայ րու թիւ նե րի, ա ռա քե լա կան քա հա նա յու-
թեան, ըն կե ցիկ մա նուկ նե րի խնա մա տա րու թեան 
հաս տա տու թիւն նե րը: Նա է հիմ նել Փա րի զի նշա նա-
ւոր հի ւան դա նո ցը «Յա նուն Յի սու սի»: Նո րա ա մե-
նա մեծ գոր ծը  Filles da la charité հաս տա տու թի ւնն է: 
Հայ ըն թեր ցող նե րից շա տե րին յայտ նի է, թէ որ պի սի 
մեծ նշա նա կու թիւն ու նի այժմ այդ հաս տա տու թիւ նը 
Եւ րո պա յի բո լոր ազ գե րի կեան քում: Ե կե ղե ցու պատ-
մու թեան մէջ սա ա ռա ջին փորձն էր կնոջ թոյլ հա մա-
րուած ու ժեր ը Քրիս տո սի սի րոյ պտղա բե րու թեան 
հա մար գոր ծադ րել: Վին ցենցն էր, որ ա ռա ջին ան գամ 
գնա հա տեց կնոջ քնքոյշ զգաց մուն քը դէ պի չքա ւորն 
ու կա րօ տեա լը, դէ պի հի ւանդն ու աշ խա տան քի ա նըն-
դու նակ թշուա ռը: Վին ցեն ցի հո գին քրիս տո նէա կան 
սի րոյ եւ պատ րաս տա կա մու թեան հո գին էր, որ հա ւա-
տում էր, թէ յան ձին աղ քատ նե րի Տի րոջն է ծա ռա յում. 
այդ հո գին եւս աշ խա տեց նա ներշն չել իւր «քոյ րե րի» 
մէջ` օգ նա կան ու նե նա լով տի կին դը Գրա սին:  Այդ 
ժա մա նա կուա նից սկսած աղ քատ նե րի եւ հի ւանդ նե-
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րի, որ բե րի եւ ա նօգ նա կան մա նուկ նե րի խնա մա տա-
րու թեան գոր ծը նոր կեր պա րանք է ստա նում. ո րով հե-
տեւ հան դէս են գա լիս այն պի սի հաս տա տու թիւն ներ, 
ո րոնց պաշ տօ նեա նե րի կեան քի նպա տա կը աղ քատ-
նե րի եւ թշուառ նե րի խնա մա տա րու թիւնն է դառ նում:  
Այս ե րեւոյ թը թէեւ հին է եւ քրիս տո նէու թեան ծագ-
ման պատ մու թեան հետ կա պուած, բայց Վին ցենցն 
էր, որ նո րից կեն դա նաց րեց եւ քա ղա քա կիրթ ազ գե րի 
պատ մու թեան էա կան գոր ծօն նե րից մէ կը դարձ րեց: 
Վին ցենց մե ռաւ 1660 թ.-ին1: 

Ներ քին ա ռա քե լու թեան ծագ ման պատ մու թեան 
մէջ Վին ցեն ցից յե տոյ նշա նա ւոր անձ նա ւո րու թիւն ներ 
կան յի շե լու թէ՛ կա թո լիկ նե րի եւ թէ՛ բո ղո քա կան նե-
րի կող մից: Բայց որ քան էլ շա հագր գիռ լի նի մեզ հա-
մար այդ անձ նա ւո րու թիւն նե րի կեան քի ու գոր ծե րի 
նկա րագ րու թիւ նը, մենք ստի պուած ենք թող նել տե-
ղի սղու թեան պատ ճա ռով: Ան կա րե լի է միայն զանց 
ա նել Վի խեր նի անձ նա ւո րու թիւ նը, որ ար դի Ներ քին 
ա ռա քե լու թեան հայրն է գեր մա նա կան բո ղո քա կա-
նու թեան հա մար: Վի խերն ծնուել է 1808 թ.: Նո րա 
ման կու թիւ նը հէնց մի նա խա պատ րաս տա կան շրջան 
էր ա պա գա յի գոր ծու նէու թեան հա մար: Հօր վա ղա-
ժամ մա հուա նից յե տոյ` նա ստի պուած էր իւր ու սու-
մը շա րու նա կե լով հան դերձ, մաս նա ւոր դա սեր տա լով 
օ ժան դա կել իւր ըն տա նեաց կա րիք նե րին: Դեռ եւս 
ու սա նո ղու թեան ժա մա նա կուա նից իւր ա զատ ժա մե-
րը ժո ղովր դի ծա ռա յու թեան էր նուի րում` քա րո զե լով 
Բեռ լի նի մոտ գտնուած Սպան դաու քա ղա քի ե կե ղե-
ցում: Պա տա նե կու թեան օ րե րից նկա տե լի էին նո րա 
հա կում նե րը: Այդ ժա մա նակ ար դէն  նա ծրա գիր ներ 

1  U l h o r n   III,  »ñ.  211-229.

էր կազ մում աղ քատ մա նուկ նե րի կրթու թեան հա մար, 
յա րա բե րու թիւն ու նէր ժա մա նա կա կից այն նշա նա-
ւոր անձ նա ւո րու թիւն նե րու հետ, ո րոնք աղ քատ նե րի 
խնա մա տա րու թեան գոր ծում աչ քի ընկ նող տեղ էին 
բռնում, եւ մին չեւ իսկ բա րե կամ նե րի շրջա նի մէջ մի 
դա սա խօ սու թիւն կար դաց ե րի տա սար դու թեան բա-
րո յա կան անկ ման մա սին, ո րից փչա ցած ե րե խա նե րի 
դաս տիա րա կու թեան հա մար մի հաս տա տու թիւն հիմ-
նե լու միտք ծա գեց: Նա իւր գործն սկսեց Համ բուր-
գի մօ տա կայ Հոր նում, շատ փոք րով` նախ 3, ա պա 
12 ե րե խա նե րով: Վի խերն իւր բո լոր կա րո ղու թեամբ 
անձ նա տուր ե ղաւ այդ ե րե խա նե րին: Այս պէս հա մեստ 
կեր պով սկսուե ցաւ այն նշա նա ւոր հաս տա տու թիւ նը, 
որ ա մեն տեղ յայտ նի է Rauheshaus ա նու նով, եւ ո րը 
Գեր մա նիա յի հա րիւ րա ւոր նման հաս տա տու թիւն նե-
րի ա ռա ջին օ րի նա կը ե ղաւ1:

Այդ հաս տա տու թիւն նե րը փրկու թեան տներ  են 
կո չուում, ո րով հե տեւ նո ցա մէջ դաս տիա րա կուող ե րե-
խա նե րի մե ծա գոյն մա սը կորս տեան ան դուն դից են 
յափշ տակ ւում: Նո քա այն պի սի ծնող նե րի զա ւակ ներ 
են,  ո րոնք ի րենց ծնօ ղա կան յար կի տակ դաս տիա-
րա կու թեան տեղ ա մեն տե սակ չար սեր մեր են ստա-
ցել:  Օ րի նակ ծնող նե րը բա րո յա պէս ըն կած են, կամ 
ծա ծուկ մու րաց կա նու թեամբ են զբա ղւում եւ ի րենց 
փոք րա հա սակ ե րե խա նե րին էլ ստի պում են սա տար 
լի նել այդ գոր ծի մէջ. չքա ւո րու թեան պատ րուա կով 
ծնօղ ներն ստի պում են փոք րա հա սակ ե րե խա նե րին 
մին չեւ կէս գի շեր փո ղո ցէ փո ղոց պտտել «լուց կի ծա-
խել», սպառ նա լով` որ ե թէ այս քան կամ այն քան  փող 
չբե րեն, ծեծ կու տեն:  Յա ճախ պա տա հում է, որ խեղճ 

1  Schäfer  »ñ. 52-53.
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ե րե խա նե րի քու նը տա նում է եւ փո ղո ցի մի ան կիւնն 
են ընկ նում: Շատ ծնօղ ներ գո ղու թեան գոր ծում մաս-
նա կից են ա նում եւ ի րենց փոք րա հա սակ ե րե խա նե-
րին: Ա հա այս պի սին նե րին են այդ հաս տա տու թիւն-
նե րի մէջ  ըն դու նում, ուս տի եւ ի րա ւամբ փրկու թեան 
տուն են կոչ ւում: Բայց յա ճախ պա տա հում են եւ այն-
պի սի ե րե խա ներ, ո րոնք վատ ըն թացք են բռնում, 
չնա յե լով ծնօղ ներն ա մեն կեր պով աշ խա տում են ուղ-
ղել նո ցա պա կա սու թիւն նե րը. օ րի նակ խու սա փում 
են կար դա լուց, կամ տնից փոք րիկ գո ղու թիւն ներ են 
ա նում եւլն, այ նինչ միւս եղ բայր նե րը եւ քոյ րե րը օ րի-
նա կե լի են վարք ու բար քով: Հա րուստ նե րը այդ պի-
սի զա ւակ նե րին առ ժա մա նակ ու րիշ ըն տա նի քի են 
յանձ նում կրթե լու, ի րա ւունք տա լով` որ խստու թեամբ 
վա րուեն նո ցա հետ, երբ ի րենք ան կա րող են կար գի 
բե րե լու: Իսկ աղ քատ ըն տա նի քի զա ւակ նե րը փրկու-
թեան տներն էին տար ւում, քա նի որ ու սու մը պար-
տա դիր չէր: Այժմ 6-12 տա րե կան ե րե խա նե րին փրկու-
թեան տան մէջ միայն այն դէպ քում կդաս տիա րա կեն, 
ե թէ նա որ եւ է չա րա գոր ծու թիւն է կա տա րել, ո րի մա-
սին օ րէն քը նա խա տե սել է. ո րով հե տեւ այս տեղ ա ւե լի 
խիստ են վա րւում եւ մարմ նա պէս եւս աշ խա տեց նում 
են: Բայց սո վո րա բար փրկու թեան տնե րի սա նե րը 
վարք ու բար քի մէջ թե րու թիւն ցոյց տուած պա տա-
նի ներ են:

 Այս մի ջան կեալ ծա նօ թու թիւ նը նո րա հա մար ա ւե-
լաց րինք, որ մեր ըն թեր ցող նե րին հաս կա նա լի լի նի 
Վի խեր նի կա տա րած քրիս տո նէա կան մեծ գոր ծը: Նա 
իւր հաս տա տու թեան հո գին էր. ժա մե րով խա ղում, 
եր գում էր ե րե խա նե րի հետ, բայց  մի եւ նոյն ժա մա-
նակ կրօ նա կան զգաց մուն քի եւ լրջմտու թեան սեր մեր 

ցա նում նո ցա մա տաղ սրտի մէջ: Քրիս տո նէա կան 
դաս տիա րա կու թեան գոր ծում Վի խերն Պես տա լոց ցու 
գոր ծի շա րու նա կողն է:  Փրկու թեան տան հետ շու տով 
միա ցաւ մի ու րիշ հաս տա տու թիւն – Brüderhaus - եղ-
բայ րա նո ցը: Եղ բայ րա նո ցի սա նե րը, որ ե րի տա սարդ 
մար դիկ էին, եղ բայ րա կան յա րա բե րու թիւն պէտք է 
ու նե նա յին փրկու թեան տան սա նե րի հետ, ուս տի եւ 
փոք րե րից եղ բայր պի տի կո չուէին: Տե ղա կան հան-
գա մանք նե րի հետ կա պուած եղ բայր եւ եղ բայ րա նոց 
ա նու նը ընդ հա նուր  դար ձաւ բո լոր նման հաս տաու-
թիւն նե րի հա մար: Եղ բայր նե րը Վի խեր նի օգ նա կան-
ներն էին դաս տիա րա կու թեան գոր ծում, բայց մի եւ 
նոյն ժա մա նակ ի րենք պէտք է տե սա կա նա պէս եւ 
գործ նա կա նա պէս վար ժուէին քրիս տո նէա կան բա-
րե գոր ծու թեան, եւ հաս տա տու թիւն նե րի մէջ սպա-
սա ւո րու թեան պաշ տօն կա տա րե լու: Նո քա վար ժւում 
էին աղ քատ նե րի խնա մա տա րու թեան եւ հի ւան դա-
պա հու թեան հա մար: Այդ պատ ճա ռով էլ աղ քատ նե-
րի խնա մա տա րու թեան պաշ տօ նէու թեան ժա մա նակ 
սար կա ւագ են կո չուում, ա ռա քե լա կան շրջա նի սար-
կա ւա գու թիւ նը աչ քի ա ռաջ ու նե նա լով: Ինչ որ Վին-
ցեն ցը կա թո լիկ ե կե ղե ցու բա րե գոր ծու թեան հա մար 
ա րաւ, նոյնն ա րաւ եւ Վի խերն բո ղո քա կան ե կե ղե ցու 
հա մար, բայց ա ւե լի մեծ չա փով: Տար բե րու թիւնն այն 
էր, որ Վին ցենց յատ կա պէս կա նանց սե ռից պաշ տօ-
նեա ներ պատ րաս տեց բա րե գոր ծու թեան հա մար, 
այն ինչ Վի խեր նը ա րա կան սե ռից: Բո ղո քա կա նու-
թեան սար կա ւա գու հի նե րի հաս տա տու թեան հիմ նա-
դի րը մի ու րիշ նշա նա ւոր անձ ե ղաւ 1833 թ. Կայ զերս-
վեր թում, Թէո դոր Ֆլիդ ներ: Այժմ Գեր մա նիա յում եր-
կու սե ռի հա մար եւս բազ մա թիւ հաս տա տու թիւն ներ 
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կան, ո րոնց մէջ հա զա րա ւոր անձ նա ւո րու թիւն ներ են 
պատ րաս տուում, եւ գոր ծում են ոչ միայն ի րենց հայ-
րե նի քում, այլ եւ գաղ թա վայ րե րում:

Ո ղոր մած քոյ րե րի հաս տա տու թիւ նը կա թո լիկ նե-
րի մէջ եւ սար կա ւա գու հի նե րի հաս տա տու թիւն նե րը 
բո ղո քա կան ե կե ղե ցի նե րի մէջ քրիս տո նէա կան բա րե-
գոր ծու թեան շար ժիչ ու ժերն են, եւ այ սօր ոչ մի պե-
տու թիւն եւ ոչ մի ե կե ղե ցի չկայ, որ աղ քատ նե րի եւ հի-
ւանդ նե րի խնա մա տա րու թեան հա մար այդ կա րեւոր 
ու ժե րը չգոր ծադ րէ: Բա ցա ռու թիւ նը հա յոց ե կե ղե ցին 
է կազ մում, սա կայն մենք եւս այդ պի սի ու ժե րից օգ-
տուե լու հնա րա ւո րու թիւ նից բո լո րո վին զուրկ չենք: 
Մեր փոք րա թիւ կու սա նոց նե րը ժո ղովր դին եւ ե կե ղե-
ցուն մեծ ծա ռա յու թիւն ներ կա րող էին մա տու ցա նել, 
ե թէ աղ քատ նե րի եւ հի ւանդ նե րի խնա մա տա րու թեան 
գոր ծը նո ցա գո յու թեան նպա տակ դառ նար. բայց թէ 
ի՞նչպէս եւ ի՞նչ մի ջոց նե րով, այդ մա սին յու սով ենք 
ա ռիթ կու նե նանք մեր հա մեստ կար ծիք նե րը մի ու րիշ 
ան գամ յայտ նե լու:

Վի խեր նի ա մե նա մեծ գործն, ա սա ցինք, ներ քին 
ա ռա քե լու թիւնն էր: Այդ գոր ծի սկզբնա ւո րու թիւ նը 
1848 թ. դրուե ցաւ երկ րորդ յե ղա փո խու թեան տա րին: 
Այս դա րու քսա նա կան թուա կան նե րին գեր մա նա ցոց 
ժո ղովր դի մէջ մօ տա ւո րա պէս այն գա ղա փար ներն 
էին իշ խում կրօ նի եւ ե կե ղե ցու վե րա բե րու թեամբ, ինչ 
որ այ սօր մեր «լու սա ւո րեալ» դա սա կար գի մէջ: Ե կե-
ղե ցին ազ դե ցու թիւն չու նէր ժո ղովր դի բա րո յա կան եւ 
կրօ նա կան դաս տիա րա կու թեան վե րայ, եւ ազ դե ցու-
թեան այդ պէս պա կա սե լուն հա մար ե կե ղե ցին ինքն 
էլ բո լո րո վին ան մե ղա դիր չէր: Կրօ նա կան ան տար բե-
րու թեան հե տեւանք նե րը հետզ հե տէ ե րեւան ե լան ժո-

ղովր դի կեան քում, ա մե նա բուռն կեր պով 1848 թուա-
կա նին: Ա ռաջ էլ ե կե ղե ցու պաշ տօ նեա նե րից շա տե րը 
նկա տել էին վտան գը եւ մի շար ժում էր սկսուած դո րա 
ա ռաջն առ նե լու հա մար: Սա կայն յե ղա փո խու թիւ նը 
եւ նո րա ցոյց  տուած բա րո յա կան անկ ման վի ճա կը 
մեծ զարկ տուեց գոր ծի յա ռա ջա դի մու թեան: Նոյն իսկ 
յե ղա փո խու թեան տա րին Գեր մա նիոյ բո ղո քա կան 
դա ւա նու թիւն նե րը ընդ հա նուր ժո ղով գու մա րե ցին 
Վիր տեմ բեր գում, ո րի նպա տակն էր ե կե ղե ցա կան-
ազ գա յին հա մա գու մար ժո ղով ստեղ ծել` ե կե ղե ցու 
վար չու թիւն նե րի ձեռն տուու թեամբ եւ ղե կավա րու-
թեամբ: Հա մա գու մար ժո ղո վը պէտք է մի ջոց ներ ո րո-
շէր մա քա ռե լու ժո ղովր դի մէջ ա ռաջ ե կած չա րիք նե րի 
դէմ, աշ խա տե լով զօ րաց նել ե կե ղե ցու բա րո յա կան 
ազ դե ցու թիւ նը ժո ղովր դի վե րայ: Ժա մա նա կի բո լոր 
սրտացաւ մար դիկ ժո ղո վի էին ե կել. այդ տեղ էր եւ 
Վի խերն, որ ե կել էր իւր ծրա գիր ներն ու մտքերն ընդ-
հա նուր ժո ղո վի ա ռաջ դնե լու: Մեծ դժուա րու թեամբ 
կա րո ղա ցաւ նա ի րա ւունք ստա նալ ճա ռե լու, բայց 
միան գա մայն անս պա սե լի էր այն ո գեւո րու թիւնն ու 
հա մակ րու թիւ նը, որ կա րո ղա ցաւ զար թեց նել ժո ղո-
վա կան նե րի մէջ: Կարճ մրջո ցից յե տոյ փո խուե ցան 
ժո ղո վի սկզբնա կան դի տա ւո րու թիւն ներն եւ տե ղը 
ներ քին մի սիո նը զար գա ցաւ1:

Մի տա րի յե տոյ Վի խերն հրա տա րա կեց իւր 
մտքերն ու ծրա գիր նե րը ներ քին ա ռա քե լու թեան կեդ-
րո նա կան յանձ նա ժո ղո վի յանձ նա րա րու թեամբ: Մեր 
ա ռաջ դրուած է այժմ նոյն գրքի եր րորդ տպագ րու-
թիւնն անփո փոխ2: Պէտք է ան ձամբ կար դալ այդ գիր-

1 U l h o r n   III.. 355-56.
2 Die innere Mission deer deutschen evangelischen Kirche. Hamburg, 1889.
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քը, տես նե լու հա մար, թէ որ պի սի հո գու եւ սրտի տէր 
անձ նա ւո րու թիւն էր նո րա հե ղի նա կը:  Վի խեր նը 1848-
ի ա տե նա խօ սու թեամբ եւ այս գրքով կա րո ղա ցաւ ի 
մի խմբել ժո ղովր դի մէջ ե ղած քրիս տո նէա կան բո լոր 
բո րե գոր ծու թիւն ներն ու հաս տա տու թիւն նե րը: Նա 
կա րո ղա ցաւ ներ քին ա ռա քե լու թեան հա մար մշտա-
կան կեդ րո նա կան յանձ նա ժո ղով կազ մել, որ պէտք է 
հա մա գու մար ժո ղո վի հա մար ծրա գիր պատ րաս տէր 
եւ նիւ թեր մշա կել տար: Մին չեւ այ սօր էլ գո յու թիւն ու-
նին թէ յանձ նա ժո ղո վը եւ թէ հա մա գու մար ժո ղով նե-
րը: Սո րա նից եր կու տա րի ա ռաջ ներ քին ա ռա քե լու-
թեան 28-րդ հա մա գու մար ժո ղո վը Պո զեն քա ղա քում 
գու մա րուեա ցաւ, ուր շատ կեն դա նի հար ցեր ար ծար-
ծուե ցան, ի մի ջի այ լոց պանդխ տու թեան եւ նո րա հետ 
կա պուած հո գեւոր եւ բա րո յա կան չա րիք նե րի հար ցը: 
Բայց Վի խերն ներ քին ա ռա քե լու թեան գոր ծը գլուխ 
բե րե լուց յե տոյ հան գիստ չնստեց. նա բազ մա թիւ ճա-
նա պար հոր դու թիւն ներ էր կա տա րում,  ա մե նայն տեղ 
դա սա խօ սու թիւն ներ կար դա լով եւ հա մակ րու թիւն 
զար թեց նե լով հա սա րա կու թեան մէջ: Այդ պի սով կա-
րո ղա նում էր նա մի եւ նոյն ժա մա նակ դրա մա կան 
նուէր ներ հա ւա քել իւր իսկ հիմ նած հաս տա տու թիւն-
նե րի հա մար: 1857 թ-ին Վի խեր նը կա ռա վա րու թիւ-
նից բարձր պաշ տօն ներ ստա ցաւ` բան տար կեալ նե րի 
եւ աղ քատ նե րի խնա մա տա րու թեան հա մար օ րէնք-
ներ մշա կե լու: Նա մե ռաւ 1881 թ-ին, վեր ջին տա րի նե-
րը բո լո րո վին հի ւանդ եւ ու ժաս պառ: 

Յի սու նա կան թուա կան նե րից սկսած ներ քին ա ռա-
քե լու թեան եւ ընդ հան րա պէս կեն դա նի քրիս տո նէու-
թեան գոր ծը Եւ րո պա յում հսկա յա կան յա ռա ջա դի մու-
թիւն ներ է ա նում: Թէ՛ Բո ղո քա կան եւ թէ՛ Կա թո լիկ 

Ե կե ղե ցի նե րի հա մար ներ քին ա ռա քե լու թիւ նը ե կե-
ղե ցա կան կեան քի խո շոր գծե րից մէկն է. նա այն քան 
ըն դար ձակ է, որ բո լոր հաս տա տու թիւն նե րի եւ գոր-
ծու նէու թիւն նե րի մա սին տե ղե կու թիւն տա լու հա մար 
մի ամ բողջ գիրք պէտք է գրել: Հա մալ սա րան նե րում 
դա սա խօ սու թիւն ներ են կար դում ներ քին ա ռա քե լու-
թեան մա սին. գործ նա կան աս տուա ծա բա նու թեան 
ճիւ ղե րից մէկն է նա եւ հա րուստ գիտ նա կան գրա կա-
նու թիւն ու նի: Մին չեւ իսկ  ա ռաջ նոր դու թեան հա մար 
ձեռ նարկ ներ կան գրուած, եւ լա ւա գոյն նե րից մէ կը յօ-
դուա ծիս ըն թաց քում յի շուած Շե ֆե րի գիրքն է: 

Ներ քին ա ռա քե լու թեան ճիւ ղեր կան Գեր մա նիա-
յի բո լոր նշա նա ւոր քա ղաք նե րում: Իւ րա քան չիւր 
նա հան գա կան քա ղաք ներ քին ա ռա քե լու թեան հաս-
տա տու թիւն նե րի եւ գոր ծու նէու թեան կեդ րոն է, ան-
կախ միւս նե րից: Բայց այդ ան կախ ըն կե րու թիւն նե րը 
միա ցած են բա րո յա կան սերտ կա պե րով` ո րոնց մա-
սին յի շե ցինք նա խըն թաց հա տուա ծի մէջ: Նշա նա ւոր 
հաս տա տու թիւն ներ կան եւ կեդ րո նա կան մեծ քա-
ղաք նե րից հե ռու, ինչ պէս Բի լե ֆել դի մօտ ե ղած նշա-
նա ւոր հաս տա տու թիւն նե րը` պաս տոր Ֆոն Բո դելշ-
վին գի տես չու թեամբ, եւ Նէինշ տէր գիւ ղի նը` Հարց 
լեռ նե րում: Բայց մեծ քա ղաք նե րին յա տուկ են քա ղա-
քա յին ա ռա քե լու թիւն նե րը - Stadtmission, ո րով հե տեւ 
այդ հաս տա տու թեան ծա գումն ու կա րեւո րու թիւ նը   
քա ղաք նե րի կեան քի հետ է կա պուած:

Ներ քին ա ռա քե լու թեան գոր ծու նէու թիւ նը եւ նո րա 
սահ մա նի մէջ մտած հաս տա տու թիւն նե րը շատ ըն-
դար ձակ են: Մենք յի շե ցինք միայն մի քա նի սը, ո րոնք 
աղ քատ նե րի խնա մա տա րու թեան հետ հա մե մա տա-
բար ա ւե լի սերտ ա ռըն չու թիւն ու նին:   



96 97

Ա ռա ջին կար գի հաս տա տու թիւն նե րը խնա մա տա-
րու թեան հետ ա ռանձ նա պէս կրթու թեան վե րայ են 
ու շադ րու թիւն դարձ նում: Այդ կար գի հաս տա տու-
թիւն ներն են մսուրք կո չուա ծը եւ փոք րիկ ե րե խա-
նե րի դպրոց նե րը կամ ման կա պար տէզ նե րը, բայց ոչ 
Ֆրեո բե լի մտքով. ա ռաջ նում ըն դու նւում են ծծկեր նե-
րը, իսկ երկ րոր դում 3-6 տա րե կան ե րե խա նե րը, ո րոնց 
ծնող նե րը աղ քա տու թեան պատ ճա ռով ստի պուած են 
գոր ծա րա նում աշ խա տել ըն տա նի քի միւս ան դամ-
նե րի պա րէ նը հայ թայ թե լու հա մար: Այս կար գին են 
պատ կա նում նաեւ կի րակ նօ րեայ դպրոց նե րը մա-
նուկ նե րի հա մար, ո րոնք կրօ նա կան գի տե լիք նե րի 
մէջ են վար ժեց նում, որ բա նոց նե րը, ե րե խա նե րին 
ձեռ քի աշ խա տան քի վար ժեց նե լու դպրոց նե րը. 
իսկ աղ ջիկ նե րի հա մար կար ու ձեւ եւ ա ղախ նու-
թեան ար հես տը  սո վո րեց նե լու հիմ նար կու թիւն նե-
րը: Այս բո լոր հաս տա տու թիւն նե րը աղ քատ դա սա-
կար գին նիւ թա կան եւ բա րո յա կան օգ նու թիւն հասց-
նե լու հա մար են հիմ նուած: Ասպն ջա նոց նե րից  
ա ռան ձին ու շադ րու թեան ար ժա նի են ա ղա խին նե-
րի, բա նուո րու հի նե րի  եւ  կի րակ նօ րեայ ըն կե-
րու թիւն նե րը: Այս հաս տա տու թիւն նե րի նպա տակն 
է պան դուխտ ա ղա խին նե րին, բա նուո րու հի նե րին եւ 
կամ հա մե մա տա բար ա ւե լի բարձր դա սին պատ կա-
նող` բայց չքա ւոր, օ րիորդ նե րին, ո րոնք մեծ քա ղաք-
ներն են գա լիս մի կտոր հաց վաս տա կե լու, ա պա հով 
յար կի տակ առ նել` բա րո յա կան եւ ու րիշ փոր ձու թիւն-
նե րի դէմ: Կեան քի պայ ման նե րը Եւ րո պա յում ու րիշ 
են, քան մեր երկ րում. աղ քատ դա սա կար գի մէջ ընդ-
հա նուր սո վո րու թիւն է, որ չա փա հաս աղ ջի կը պէտք է 
ան ձամբ վաս տա կէ իւր հա ցը: Բայց հայ րե նի քա ղա քի 

կամ գիւ ղի մէջ ա մէն քը չեն կա րո ղա նում գործ գտնել, 
ուս տի պանդխ տում են քա ղաք նե րը, ուր աշ խա տող 
ու ժե րի ա ւե լի մեծ կա րիք կայ: Բո լոր մեծ քա ղաք նե րը 
գի տու թեան, ա րուես տի եւ քա ղա քակր թու թեան կեդ-
րոն ներ լի նե լուց զատ` տա րա բաղ դա բար ան բա րո յա-
կա նու թեան կեդ րոն ներ էլ են: Քա ղաք ե կող ան փորձ 
եւ ե րի տա սարդ աղ ջիկ նե րին բա րո յա կան վտանգ նե-
րից ա զա տե լու հա մար հիմ նուած են այս հաս տա-
տու թիւն նե րը: Սիւ նե րին կպցրած յայ տա րա րու թիւն-
նե րով եւ ու րիշ մի ջոց նե րով աղ ջիկ նե րին ասպն ջա-
նոց են հրա ւի րում. այն տեղ թէ սե նեա կի վար ձը եւ 
թէ սնուն դը հա մե մա տա բար ա ւե լի է ժան է, քան ու-
րիշ տե ղեր: Հաս տա տու թիւ նը մի տե սակ ըն տա նիք է 
դառ նում այդ պի սի նե րի հա մար, ո րի ան մի ջա կան ղե-
կա ւար նե րը` սար կա ւա գու հի նե րը եւ նո ցա օգ նա կան 
ու րիշ կրթուած կա նայք, պան դուխտ նե րի հա մար 
ճշմա րիտ բա րե կա մու հի ներ են եւ մայ րեր: Հաս տա-
տու թեան վար չու թիւ նը յա ճախ ինքն է կա րո ղա նում 
նո ցա հա մար գործ գտնել: Իսկ գործ ու նե ցող եւ պան-
դուխտ բանուո րու հի նե րը կամ խա նութ նե րում վա ճա-
ռող նե րը ըն կե րա կան զուար ճու թիւն ներ են գտնում 
նոյն իսկ հաս տա տու թեան մէջ, եր բեմն ե րաժշ տա կան 
ե րե կոյթ ներ կամ պա րա հան դէս ներ կազ մե լով: Իւ րա-
քան չիւր շա բաթ պաս տո րը կամ մի ու րիշ կա րող անձ-
նա ւո րու թիւն դա սա խօ սու թիւն կամ քա րոզ է խօ սում 
նրանց հա մար: Ա զատ ժա մե րում կա րող են ձրի ձե ռա-
գոր ծու թիւն, ե րաժշ տու թիւն, տնտե սու թիւն ու սա նել: 
Հաս տա տու թիւնն ու նի եւ իւր մա տե նա դա րա նը: Իսկ 
կի րակ նօ րեայ ըն կե րու թիւն նե րը մի ջոց են տա լիս 
ա ղա խին նե րին եւ վա ճա ռող օ րիորդ նե րին կի րա կին 
վա յե լուչ կեր պով տօ նե լու: Ա ղա խին նե րը  եր կու շա-
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բա թը մի ան գամ կիւ րա կի օ րե րը ճա շից յե տոյ ա զատ 
են ծա ռա յու թիւ նից: Շատ ան գամ այդ  ա զա տու թիւ-
նը նո ցա բա րո յա կան կորս տեան ա ռիթն է դառ նում` 
հա սա րա կաց պա րա հան դէս ներ եւ զուար ճու թեան 
տե ղեր յա ճա խե լուց: Նոյն վտան գին են են թար կուած 
եւ խա նութ նե րում ծա ռա յող օ րիորդ նե րը: Այս ցա ւին 
դար ման տա նե լու հա մար կազ մւում են ըն կե րու թիւն-
ներ, սար կա ւա գու հի նե րի կամ բա րե պաշտ տիկ նանց 
ղե կա վա րու թեամբ, ո րոնք աշ խա տում են այդ ա զատ 
ժա մա նա կը սուրբ օ րուան վա յել անց կաց նել: Օգ տա-
կար խօ սակ ցու թիւն, դա սա խօ սու թիւն կամ քա րոզ, 
ե րաժշ տու թիւն եւ երգ, խմբով զբօ սանք` մի ջոց ներ են 
այդ նպա տա կի հա մար:

Բայց ինչ պէս ե րի տա սարդ ի գա կան սե ռի հա մար 
հաս տա տու թիւն ներ կան այն պէս եւ ա րա կան սե ռի 
հա մար` օ րի նակ ե րի տա սարդ նե րի եւ ե րի տա սարդ 
վա ճա ռա կան նե րի եւ ա շա կերտ նե րի ըն կե րու թիւն նե-
րը: Ա ռա ջի նը սո ցա նից ա մե նա կա րեւո րը եւ ա մե նա-
տա րա ծուածն է: Ե րի տա սարդ նե րի ըն կե րու թիւն նե րը 
– Junglingsvereine - սկիզբն են ա ռել Գեր մա նիա յում 
եւ այն տե ղից տա րա ծուել են ամ բողջ Եւ րո պա յում եւ 
Ա մե րի կա յում` փոքր ինչ փո փո խու թեան են թար կուե-
լով: Այս հաս տա տու թիւ նը գո յու թիւն ու նի եւ կա թո-
լիկ նե րի մէջ, որ Gesellenverein է կոչ ւում, ո րի նպա-
տակն է պան դուխտ եւ ըն տա նի քից դուրս ե լած պա-
տա նի նե րին եւ ե րի տա սարդ նե րին քրիս տո նէա կան 
բա րո յա կան կեան քի մէջ հաս տատ պա հել, մի եւ նոյն 
ժա մա նակ դիւ րու թիւն ներ տա լով մտա ւոր  եւ հո գեւոր 
կրթու թեան մէջ յա ռա ջա դի մե լու: Սո վո րա բար ըն կե-
րու թեան ան դամ կա րող է լի նել իւ րա քան չիւր ե րի տա-
սարդ 18 տա րե կա նից վեր, բայց կա րող են եւ ա ւե լի 

փոքր նե րը մաս նակ ցել, ե թէ նրանց հա մար ա ռան ձին 
ըն կե րու թիւն չկայ: Իւ րա քան չիւր ան դամ ամ սա կան 
վճա րում է 12-25 կո պէկ: Ըն կե րու թիւնն ու նի իւր յա-
տուկ մա տե նա դա րա նը, ստա նում է ե րի տա սարդ նե րի 
կրթու թեան հա մա պա տաս խան թեր թեր. ցան կա ցող-
նե րին ձրիա բար օ տար լե զու ներ, հա շուա պա հու թիւն, 
ե րաժշ տու թիւն եւ եր գե ցո ղու թիւն են սո վո րեց նում 
ե րե կո յեան ա զատ ժա մե րին: Շա բա թը եր կու ան գամ 
ղե կա վա րող պաս տո րը կամ նո րա օգ նա կա նը կրօ-
նա կան բո վան դա կու թեամբ զրոյց ներ է ա նում կամ 
Աս տուա ծաշն չի մի հատուա ծը բա ցատ րում. դա սա-
խօ սու թիւն ներ են լի նում եւ ու րիշ օգ տա կար նիւ թե-
րի մա սին: Տօ նե րին խմբով զբօ սան քի են գնում. իսկ 
հան դէս նե րին մաս նակ ցում են ազ գա կան նե րը կամ 
ծնող նե րը: Ըն կե րու թիւնն ու նի իւր ան դամ նե րից 
կազ մած յա տուկ ե րաժշ տա կան եւ եր գե ցիկ խումբ: 

Նման հաս տա տու թիւն ներ են ե րի տա սարդ վա ճա-
ռա կան նե րի եւ ար հես տա ւոր աշ կերտ նե րի ըն կե րու-
թիւն նե րը:   

Իսկ բա նուոր նե րի եւ աղ քատ ար հես տա ւոր նե րի 
հա մար հիմ նուած են բա նուոր նե րի ասպն ջա նոց-
նե րը (Herberge zur Heimat), բա նուոր նե րի գա ղութ ներ 
(Arbeiterkolonie) եւ Arbeiterheim կո չուած հաս տա տու-
թիւն նե րը: Բա նուոր նե րը եւ հա սա րակ ար հես տա ւոր-
նե րը յա ճախ քա ղաք են անց նում նոր գործ գտնե լու 
հա մար` մա նա ւանդ տա րուայ ո րոշ ե ղա նակ նե րում: 
Ա ռաջ նո քա ի ջեւա նում էին հա սա րակ պան դոկ նե րում, 
ո րոնք մի եւ նոյն ժա մա նակ ան բա րո յա կա նու թեան եւ 
ար բե ցու թեան որ ջեր էին: Այդ չա րեաց ա ռաջն առ նե-
լու հա մար քա հա նա նե րի եւ բա րե պաշտ մարդ կանց 
աշ խա տու թեամբ շի նուած են այժմ կեն դա նի եր թեւե-
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կու թեան կեդ րոն նե րում 400-ից ա ւե լի պան դոկ ներ, 
ուր բա նուոր նե րը շատ է ժան սե նեակ եւ սնունդ են 
ստա նում: Այս տեղ ար գե լուած է ո գե լից խիստ խմիչք-
ներ գոր ծա ծե լը, յատ կա պէս օ ղիի վատ տե սա կը, որ 
բա նուոր նե րի մա հա ցու թշնա մին է. ար գե լուած է նոյն 
իսկ գա րեջ րի չա փա ւո րու թիւ նից ա ւե լի խմե լը: Բա-
նուո րը պէտք է ան պատ ճառ վճա րէ նշա նա կուած չնչին 
վար ձը, իսկ չու նե ցած դէպ քում աշ խա տում է մի քա նի 
ժամ հաս տա տու թեան հա մար. սո վո րա բար փայտ են 
կոտ րել տա լիս: Այս հաս տա տու թիւ նը բա նուոր նե րի 
հա մար ճշմա րիտ բա րիք է. այս տե սակ բո լոր ասպն-
ջա նոց նե րի վար չու թիւն նե րը ի րենց նա հան գա կան եւ 
ընդ հա նուր ժո ղով ներն ու նին: 

Բա նուոր նե րի հա մար կա րեւոր հաս տա տու թիւն է 
եւ բա նուոր նե րի գա ղու թը, որ ժա մա նա կա ւո րա-
պէս նո ցա տու նը եւ հայ րե նիքն է դառ նում, մին չեւ 
նո րից գործ գտնեն: Ան գործ բա նուո րը, որ ու տե լու 
հաց չու նի, մու րաց կա նու թիւնն էլ ար գե լուած է` ըն-
դու նե լու թիւն  է գտնում այս հաս տա տու թեան մէջ, 
ուր նո րան գործ եւ թե թեւ վար ձատ րու թիւն են տա-
լիս բնա կա րա նի եւ սննդեան հետ: Դո րա նով աղ քատ 
բա նուո րը ժա մա նակ է գտնում գրագ րու թիւն սկսել 
գործ գտնե լու հա մար, կամ հաս տա տու թիւ նը ինքն է 
հո գում այդ բա նը` յա րա բե րու թիւն ու նե նա լով բազ-
մա թիւ գոր ծա րան նե րի հետ: Այս գոր ծի նա խա ձեռ-
նու թիւ նը պատ կա նում է պաս տոր ֆոն Բո դելշ վին-
գին, որ մի նիստ րի որ դի լի նե լով հան դերձ քա հա նայ է 
դար ձել եւ իւր աշ խա տու թեամբ կա րո ղա ցել է Գեր մա-
նիա յի ա մե նան շա նա ւոր բար. հաս տա տու թիւն ներն 
ստեղ ծել բազ մա տե սակ ճիւ ղա ւո րու թիւն նե րով1: Նա 

1  Տե՛ս «Արարատ» 1894, եր. 182:    խմբ.

ճա հիճ նե րի եւ ան բեր րի հո ղե րի մեծ տա րա ծու թիւն է 
գնել Վե ստ ֆա լիա յում իւր հաս տա տու թիւն նե րի հա-
մար. այդ տեղ է աշ խա տեց նում գա ղու թում ա պաս տա-
նող բա նուոր նե րին` ցա մա քեց նե լով ճա հիճ նե րը եւ 
պա րար տաց նե լով ան բեր րի հո ղե րը:

Բա նուոր նե րի վի ճա կը թե թեւաց նե լու մի շատ կա-
րեւոր հաս տա տու թիւն է նույն պէս եւ Arbeiterheim 
կո չուա ծը, ո րի մեջ դար ձեալ յի շեալ պաս տո րը մեծ 
մաս նակ ցու թիւն ու նի: Հաս տա տու թեան վար չու թիւ-
նը պարտ քով եւ նուի րա բե րու թիւն նե րով գոր ծա րա-
նա կան քա ղաք նե րի շրջա կա նե րում հո ղեր է գնում եւ 
փոք րիկ տներ շի նում, բա նուոր նե րի տնտե սու թեան 
հա մա պա տաս խան: Իւ րա քան չիւր տնակ իւր բան ջա-
րա նոցն ու նի եւ գո մը, ուր տան տէ րը մէկ կամ եր կու 
խոզ կամ կով պա հել կա րող է: Բա նուո րը պայ մա նա-
ւոր ւում է տա սը կամ տաս ներ կու տա րուայ ըն թաց քում 
վճա րել ծախ սը եւ թե թեւ տո կոս, ո րից յե տոյ շի նու թիւ-
նը բա նուո րի սեպ հա կա նու թիւն է դառ նում: Այս հան-
գա ման քը շատ ձեռն տու է բա նուո րի հա մար. առանց 
այն էլ նա պէտք է տան վարձ վճա րեր, բայց այժմ` նո-
րա վճա րը դրա մագ լուխ է դառ նում հետզ հե տէ եւ մի 
քա նի տա րուց յե տոյ նա ար դէն սեպ հա կա նա տէր է:

Ներ քին ա ռա քե լու թեան հետ են կա պուած եւ ար բե-
ցու թեան եւ ա նա ռա կու թեան դէմ մա քա ռող հաս տա-
տու թիւն նե րը, բան տար կեալ նե րի եւ նո ցա ըն տա նի քի 
խնա մա տա րու թիւ նը, աշ խա տան քի ա նըն դու նակ եւ 
թոյլ պա ռաւ նե րի եւ ծե րու նի նե րի ա պաս տա նա րան-
նե րը, խու լե րի եւ համր նե րի, հաշ ման դամ նե րի, կոյ րե-
րի, ա պուշ նե րի եւ հո գե կան հի ւանդ նե րի հաս տա տու-
թիւն նե րը, ինչ պէս եւ հի ւան դա նոց նե րը` ի րենց բազ-
մա թիւ ճիւ ղա ւո րու թիւն նե րով: 
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Որ պէս զի մի գա ղա փար տուած լի նինք վեր ջին 
տե սակ հաս տա տու թիւն նե րի մա սին, մի քա նի խօս-
քով կնկա րագ րենք պաս տոր ֆոն Բո դելշ վին գի տես-
չու թեան տակ ե ղած հաս տա տու թիւն նե րը, ուր եր կու 
ա միս ծա ռա յել ենք` գործ նա կա նա պէս ծա նօ թա նա լու 
հա մար: Այդ հաս տա տու թիւն նե րը գտնւում են Վե ստ-
ֆա լիա յի Բե լի ֆելդ քա ղա քի մօտ` Տեւ տո բուր գեան 
ան տա ռի մէջ: Մեր այն տեղ ե ղած ժա մա նակ (1894 թ.) 
նո քա 135 ա ռան ձին բաժան մունք նե րից էին բաղ կա-
ցած եւ տա րե կան եր կու մի լիոն մարկ ծախս ու նէին, 
ո րի մի մա սը կա մա ւոր նուի րա բե րու թիւն նե րից էր 
հա ւաք ւում: Ներ քին ա ռա քե լու թեան հաս տա տու-
թիւն նե րի հա մա րեա բո լոր տե սակ նե րը կան այն տեղ, 
բայց գլխա ւոր հաս տա տու թիւն ներն են ընկ նա ւոր նե-
րի (Epileptiker) հի ւան դա նո ցը 2400 մահ ճա կա լով, եղ-
բայ րա նո ցը (Bruderhaus) 500 եւ սար կա ւա գու հի նե րի 
հաս տա տու թիւ նը (Diakonissenhaus) 600 ան դամ նե-
րով: Վեր ջին եր կու հաս տա տու թիւն նե րում հի ւան դա-
պահ ներ եւ ընդ հան րա պէս ներ քին ա ռա քե լու թեան 
պաշ տօ նեա ներ են կրթւում: Վե րա տե սուչ պաս տո րին 
օգ նում են եւ ու րիշ հինգ պաս տոր ներ. այլ եւ կա ռա-
վա րու թեան կող մից իւ րա քան չիւր տա րի աս տուա ծա-
բա նու թեան մի քա նի կան դի տատ ներ են ու ղարկ ւում 
այն տեղ գործ նա կա նա պէս վար ժուե լու ներ քին ա ռա-
քե լու թեան գոր ծի մէջ: Ա ւե տա րա նա կան ճշմա րիտ հո-
գի եւ զար մա նա լի կարգ ու կա նոն է տի րում այս տեղ: 
Խնամք եւ սէր են վա յե լում այն պի սի հի ւանդ ներ, 
ո րոնց վե րայ մենք զզուան քից նա յել ան գամ չենք կա-
րող: Բո լոր «եղ բայր նե րը» ճա շում քնում են ի րենց հի-
ւանդ նե րի հետ. ա ղօ թում են նո ցա հետ եւ հո գե պէս 
մխի թա րում: Կա րող նե րը ա մե նայն կիւ րա կի ե կե ղե ցի 

են գնում, ան կա րող նե րի հա մար հի ւան դա նոց նե րի 
կեդ րո նում շի նած մա տու ռի մէջ ժա մեր գու թիւն է լի-
նում` նրանց եւս հո գեւոր մխի թա րու թիւ նից ան մասն 
չա նե լու հա մար: Հաշ ման դամ ներն ու ընկ նա ւոր նե րը 
ի րանց կա րո ղու թեան չափ զբաղ մունք ու նին. ար-
հես տի բո լոր տե սակ նե րը կան այն տեղ եւ ա մեն մի 
հի ւանդ վար պե տի օգ նու թեամբ իւր ար հես տի հա մե-
մատ դեր ձա կու թիւն, հիւս նու թիւն է ա նում: Ար հեստ 
չի մա ցող նե րը աշ խա տում են ծաղ կա նոց նե րում եւ 
բան ջա րա նոց նե րում կամ ա ղիւ սի գոր ծա րան նե րում, 
որ նոյն հաս տա տու թեանն են պատ կա նում: Ա մա ռը 
բո լոր կա րող նե րը մաս նա կից են դաշ տա յին պա րապ-
մունք նե րին:

Նրանց զբա ղեց նում են ոչ թէ շա հա դի տա կան նպա-
տակ նե րով, այլ բա րո յա կան եւ բժշկա կան տե սա կէտ-
նե րով: Այս տեղ մին չեւ իսկ խստու թեամբ պահ պան-
ւում է այն սկզբուն քը, թէ ծու լու թիւ նը քրիս տո նեա յի 
հա մար մեղք է: Ոչ ոք նրանց չէ ստի պում աշ խա տել, 
երբ նրանք ան կա րող են, բայց ձանձ րոյ թի տանջ նան-
քեր էլ չպէտք է ու նե նան ծու լու թիւ նից, եւ փոքր ինչ 
աշ խա տել կա րող են. իսկ թէ շար ժու մը եւ մա քոր օ դը 
բժշկա կա նու թեան էա կան միջոց է` ան կա րօտ է բա-
ցատ րու թեան: - Այս պի սով տես նում ենք, որ ներ կայ 
դա րում բա րե գոր ծու թեան մէջ եւս նիւ թա կան օգ նու-
թիւ նը կա պուած է դաս տիա րա կու թեան եւ աշ խա-
տան քի գա ղա փա րի հետ, ինչ պէս քրիս տո նէու թեան 
նախ կին դա րե րում: 
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2. ԱՂ ՔԱՏ ՆԵ ՐԻ ԱՐ ԴԻ 

ԽՆԱ ՄԱ ՏԱ ՐՈՒ ԹԻՒ ՆԸ

 

Ներ կայ դա րու քրիս տո նէա կան բա րե գոր ծու-
թեան եւ հաս տա տու թիւն նե րի մա սին խօ սե-

լուց յե տոյ` սոյն հա տուա ծի մէջ աշ խա տենք աղ քատ-
նե րի բուն ար դի խնա մա տա րու թեան մա սին մի հա-
մա ռօտ գա ղա փար տալ:

Աղ քատ նե րի խնա մա տա րու թիւնն այժմ ե րեք սիս-
տե մի է բա ժան ւում. պե տա կան, անձ նա կան կամ 
ա զա տա կան եւ ե կե ղե ցա կան: Պե տա կան խնա մա-
տա րու թիւ նը ծա գել է քրիս տո նէա կան  ե կե ղե ցու ազ-
դե ցու թեամբ. նախ կին յօ դուած նե րում եւս մենք մատ-
նա նիշ ենք ա րել այդ կէ տի վե րայ:  Աղ քա տու թեան 
չա փա զանց զար գաց ման ա ռաջն առ նե լու հա մար պե-
տու թիւնն օ րէնք ներ եւ այն պի սի հաս տա տու թիւն ներ 
է հիմ նում, որ մաս նա ւոր ան ձանց կա րո ղու թիւ նից 
բարձր է:  Նա ձգտում է աղ քատ նե րի հա մար ե ղած օգ-
նու թեան գոր ծը այն պէս կազ մա կեր պել, որ ընդ հան-
րու թեան վի ճակն եւս դո րա նով թե թեւա նայ:  Սա կայն 
այս սկզբունք նե րը ինք նըս տին քեան հա մակ րե լի լի նե-
լով հան դերձ` վտան գա ւոր կող մե րից ա զատ չեն: Պե-
տու թիւնն օ րէն քի մի ջո ցաւ հար կադ րե լով աղ քատ նե-
րին օգ նել, դո րա նով ի րա ւունք է տա լիս աղ քա տին 
օգ նու թիւն պա հան ջե լու: Այդ է պատ ճա ռը, որ նշա-
նա ւոր պե տա կան մար դիկ շատ հիմ նա ւոր ա ռար կու-
թիւն ներ են ա րել աղ քատ նե րի խնա մա տա րու թեան 
գոր ծը պե տա կան դարձ նե լու դէմ: Երբ պե տու թիւ նը 
օ րէն քով ա պա հո վում է աղ քատ նե րի վի ճա կը, թոյ լե-

րի եւ ծե րե րի հա մար ա պաս տա նա րան ներ է հիմ նում, 
ա սում էին նո քա, դո րա նով նա ին քը խրա խու սում է 
աղ քա տու թիւ նը: Կա րօ տեա լը յոյս ու նե նա լով, ինչ էլ 
լի նի, օ րէն քի զօ րու թեամբ օգ նու թիւն ստա նալ, ան հոգ 
է դառ նում դէ պի իւր ա պա գան: Այդ պի սով վտան գի է 
են թարկ ւում աղ քա տի ար ժա նա պա տուու թեան զգաց-
մուն քը, ո րով սո վո րում է նա ա ռանց աշ խա տե լու վա-
յե լել հա սա րա կու թեան վաս տա կը1: 

Բա ցատ րե լու կա րիք չկայ, որ այս ա ռար կու թիւն նե-
րը բո լո րո վին ան հիմն չեն. վտան գը մեծ է մա նա ւանդ 
այն պատ ճա ռով, որ պե տա կան խնա մա տա րու թեան 
մէջ նիւ թա կան օ ժան դա կու թեան հետ կա պուած չէ  եւ 
բա րո յա կան դաս տիա րա կու թեան գոր ծը, որ, ինչ պէս 
տե սանք, յա տուկ է քրիս տո նէա կան խնա մա տա րու-
թեան: Այդ է պատ ճա ռը, որ Անգ լիա յում պե տա կան 
օ րէն քը  այն քան է դժուա րաց րել աղ քա տի օ ժան դա-
կու թիւն ստա նա լը, որ նա միայն ծայ րայեղ դէպ քում,  
սո վից ա զա տուե լու հա մար, է օգ նու թիւն խնդրում:  
Այդ պէս են օ րի նակ աղ քատ նե րի հա մար հիմ նուած 
գոր ծա տուն նե րը. աղ քա տը լաւ է հա մա րում ա մե նա-
դառն նե ղու թիւն ներ կրել, քան ժա մա նա կա ւո րա պէս 
այդ պի սի հաս տա տու թիւն ներ մտնել: Սա կայն այդ 
դժուա րու թիւն ներն էլ ա ռիթ են լի նում, որ աղ քա-
տը հե տա մուտ է լի նում ե րե սի քրտին քով իւր հա ցը 
վաս տա կել: Պե տա կան խնա մա տա րու թեան լա ւա-
գոյն սիս տե մը Էլ բեր ֆել դի սիս տեմն է, որ այս պէս է 
կոչ ւում  այն քա ղա քի ա նու նով, ուր  ա ռա ջին ան գամ 
գոր ծադ րուե ցաւ այդ սիս տե մը: Էլ բեր ֆել դի սիս տե մը 
շատ մօտ է քրիս տո նէա կա նին եւ նո րա  հիմ նա դիր նե-
րը բա րե պաշտ անձ նա ւո րու թիւն ներ էին: Հե տեւեալ 

1   R. E.2 I. »ñ. 649: Schöfer. ºñ. 192.
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սկզբունք նե րի վե րայ է հաս տա տուած այդ սիս տե մը. 
Ա) Խնա մա տար նե րը ան պայ ման պար տա ւո րուած 
էին քննել եւ վերս տու գել աղ քատ նե րի վի ճա կը եւ 
ան ձամբ հասց նել նպաստ նե րը ա ռանց պե տա կան 
աս տի ճա նա ւոր պաշ տօ նեա յի: Բ) Աղ քա տախ նամ նե-
րը պէտք է ո րո շէին նպաս տի որ քա նու թիւ նը եւ նո րա 
գոր ծադ րու թիւ նը ա ռանց պե տա կան վերս տու գող եւ 
սկզբունք նե րի ի րա գործ ման վե րայ հսկող կենդ րո նա-
կան վար չու թեան: Գ) Աղ քա տախ նամ նե րը ըստ կա րե-
լոյն փոքր շրջան ներ պէտք է ընտ րէին ի րենց գոր ծու-
նէու թեան հա մար` ան հա տա կան խնամ քի հնա րա ւո-
րու թիւն  ու նե նա լու նպա տա կով1: 

 Աղ քատ նե րի խնա մա տա րու թեան միւս տե սա կը 
ա զա տա կամն է կամ անձ նա կա նը: Իւ րա քան չիւր քրիս-
տո նեա յի ի րա ւունքն է եւ պարտ քը օգ նու թեան հաս-
նել, ուր օգ նե լու կա րիք կայ: Ան հա տա կան օգ նու թիւ-
նը քրիս տո նեա յի պարտ քի եւ զգաց մուն քի պտուղ է: 
Որ քան եւ ցան կա լի է, որ քրիս տո նեան գի տա կից լի նի 
պարտ քին եւ պատ րաստ օգ նու թեան, սա կայն չպէտք 
է ու րա նալ, թէ ոչ մի խնա մա տա րու թիւն այն պի սի թոյլ  
կող մեր չու նի, ինչ պէս  ա զա տա կամ կամ ան հա տա-
կան խնա մա տա րու թիւ նը: Որ քա՜ն զո հա բե րու թիւն-
ներ, սուրբ սրտից բխած լու մա ներ ի զուր են կոր չում, 
կամ մին չեւ իսկ ան գի տակ ցա բար ա մե նա խայ տա ռակ 
ախ տեր խրա խու սում: Պա տա հում է, որ ծոյլ եւ ար-
բե ցող աղ քա տը ան հատ նե րից ստա ցած ո ղոր մու թիւ-
նը գի նե տուն է տա նում, իսկ նո րա ըն տա նի քը հա ցի 
կա րօտ է: Սո րա պատ ճառն այն է, որ  ան հա տը ժա-
մա նակ եւ հնա րա ւո րու թիւն չու նի ստու գե լու, թէ ար-
դեօ՞ք իւր տուած ո ղոր մու թիւ նը ճշմա րիտ կա րօ տեա-

1  R. E.2 I. »ñ. 652:  Ulhorn, III.  ºñ. 454..

լի ձեռ քը ըն կաւ, թէ՞ մի ստա խօս ան պի տա նի: Բայց 
այս վտան գա ւոր կող մե րը պատ ճա ռա բա նու թեան 
հիմք չեն կա րող լի նել ո ղոր մա ծու թիւ նից խու սա փե-
լու, այլ ըստ կա րել ւոյն  հե տա մուտ պէտք է լի նել, որ 
սրտից բղխած նուէր նե րը ցան կա լի նպա տակ նե րի 
հա մար գոր ծադ րուին:  Ա զա տա կամ խնա մա տա րու-
թեան մէջ յա ճախ պա տա հող այս չա րիք նե րի ա ռաջն 
առ նե լու հա մար կազ մուել են  բազ մա թիւ եւ բա զա-
մա տե սակ ըն կե րու թիւն ներ: Մաս նա ւոր նուի րա տուն 
իւր նպաս տը ըն կե րու թեան է տա լիս եւ ոչ ան հատ աղ-
քա տին, որ պէս զի ըն կե րու թիւ նը իւր պաշ տօ նեա նե-
րի ձեռ քով ա ւե լի բա նա ւոր կեր պով գոր ծադ րել կա րո-
ղա նայ, քան մաս նա ւոր նուի րա տուն ա նել կա րող էր: 
Ե թէ կան ստա խօս սրի կա ներ, որ մու րաց կա նու թիւ նը 
ի րենց հա մար ար հեստ են դարձ րել, քիչ չեն եւ այն-
պի սի պա տուա ւոր եւ ազ նիւ ըն տա նիք ներ, ո րոնք լաւ 
են հա մա րում ա մե նա դառն նե ղու թիւն ներ յանձն առ-
նել, քան սո րան նո րան դի մել: Մենք դէպ քեր գի տենք, 
որ մար դիկ սո վից մե ռել են կամ ինք նաս պա նու թիւն 
գոր ծել: Ա մօթ խած աղ քատ նե րի հո գա տար ըն կե րու-
թիւն նե րի նպա տակն է ո րո նել այդ պի սի նե րին եւ օգ-
նու թիւն հասց նել:  

Մի ու րիշ տե սակ ըն կե րու թիւն կայ մու րաց կա-
նու թեան դէմ: Ինք նըս տին քեան մու րաց կա նու թիւ-
նը մարդ կա յին ար ժա նա պա տուու թիւ նը մեռց նող մի 
ե րեւոյթ է. իսկ միւս կող մից շատ ա նե րես ներ եւ սրի-
կա ներ ի չարն են գործ դնում ո ղոր մու թիւ նը եւ մու-
րաց կա նու թեամբ ապ րում, ան ձամբ աշ խա տե լու տեղ: 
Այս չա րիք նե րին մաս նա կից չլի նե լու հա մար իւ րա-
քան չիւր ըն տա նիք տա րե կան ո րոշ նուէր է տա լիս ըն-
կե րու թեան եւ ան դամ գրուե լով` դրան վե րայ կպցնում 
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է ըն կե րու թեան  ա նու նը: Մու րաց կա նը տես նե լով այդ 
տախ տա կը, հե ռա նում է լռե լեայն, լաւ ի մա նա լով, որ 
ոչ միայն կո պէկ չէ ստա նա լու, այլ եւ կա րող է ոս տի-
կա նու թեան ձեռքն ընկ նել, եթէ որ եւ է  ան վա յել խօսք 
ար տա սա նէ տան տի րոջ մերժ ման հա մար: Տա րե կան 
նուէր նե րը ըն կե րու թիւ նը ինքն է բա ժա նում ճշմա րիտ 
չքա ւոր նե րին: - Այս խօս քե րը մեր ըն թեր ցող նե րին 
հաս կա նա լի ա նե լու հա մար պէտք է նկա տենք, որ Եւ-
րո պա կան շատ պե տու թիւն նե րի մէջ օ րէն քով ար գե-
լուած է մու րաց կա նու թիւ նը: Ոչ մի աշ խա տե լու ըն դու-
նակ մարդ ի րա ւունք չո՛ւնի մու րաց կա նու թիւն ա նե լու: 
Մու րաց կա նու թեան վկա յա կան են ստա նում մի միայն 
խե ղան դամ նե րը կամ աշ խա տե լու ա նըն դու նակ նե րը: 
Ան դա մա լոյծ ներն ու նման թշուառ նե րը քա ղա քա յին 
կամ քրիս տո նէա կան հաս տա տու թիւն նե րի մէջ են 
պատս պար ւում: Ա ւե լաց նենք նաեւ, որ մու րաց կան-
նե րը բո լո րո վին ձրի չեն նուէր ստա նում. նո քա կամ 
նուա գում են, կամ եր գում, կամ լուց կի են վա ճա ռում 
փո ղո ցի մի ան կիւ նում: 

Կան եր րորդ տե սակ ըն կե րու թիւն ներ` փչա ցած 
կամ ան տէր ե րե խա նե րի կրթու թիւ նը հո գա ցող: Ե րե-
խա նե րի փչա նա լը մա նա ւանդ մեծ քա ղաք նե րում 
կապ ու նի տնտե սա կան վատ թար վի ճա կի հետ: Ե րե-
խա նե րի աղ քատ ծնող նե րը գոր ծա րան գնա լով եւ 
ա ռա ւօ տից մին չեւ ե րե կոյ այն տեղ մնա լով` այլ եւս 
ժա մա նակ չու նին ի րենց զա ւակ նե րի դաս տիա րա-
կու թեամբ զբա ղուե լու, ուս տի եւ ե րե խա նե րը մնում 
են ան տէր, փո ղո ցում: Այս ըն կե րու թիւն նե րի նպա-
տակն է ծնող նե րի բա ցա կա յու թեան ժա մա նակ ե րե-
խա նե րին զբա ղեց նել, կար դաց նել, եւայլն: Իսկ ե թէ 
ե րե խա ներն ար դէն փչա ցել են, առ նել ծնող նե րից եւ 

«փրկու թեան տներ» կո չուած ա ռան ձին հաս տա տու-
թիւն նե րում կրթել: Այս գոր ծը զար գա ցած է յատ կա-
պէս ե կե ղե ցա կան շրջան նե րում:

Ա հա այս պի սի եւ նման ըն կե րու թիւն ներ աշ խա-
տում են ի րենց հետ կա պել այն անձ նա ւո րու թիւն նե-
րին, ո րոնք օգ նե լու պատ րաս տա կա մու թիւն ու նին: 
Բայց նոյն իսկ այս պի սի ըն կե րու թիւն նե րը ճշդու-
թեամբ  եւ նպա տա կա յար մար կեր պով ի րենց գոր ծը 
կա տա րել չեն կա րող, ե թէ միա ցած չլի նեն քա ղա քա-
յին եւ ե կե ղե ցա կան խնա մա տար վար չու թիւն նե րի 
հետ:  Այդ միու թեամբ մէ կի պա կա սը միւսն է լրաց-
նում: Հա մե մա տա բար ե կե ղե ցա կան խնա մա տա րու-
թիւ նը ա մե նից լաւ է կազ մա կեր պուած. խնա մա տար 
սար կա ւագ նե րը ա ռան ձին կրթու թիւն են ստա նում 
յատ կա պէս այդ գոր ծի հա մար, ուս տի եւ ա ւե լի լաւ 
կա րող են գոր ծադ րել ստա ցած նպաստ նե րը, քան 
միւս նե րը: Բո ղո քա կան ե կե ղե ցու մէջ աղ քատ նե րի 
խնա մա տա րու թիւ նը շատ է յի շեց նում նախ կին ե կե-
ղե ցու մէջ ե ղած կազ մա կեր պու թիւ նը: Ե կե ղե ցա կան 
խնա մա տա րու թիւնն այժմ եր կու մա սի է բա ժան ւում. 
հա մայ նա կան կամ բուն ե կե ղե ցա կան եւ ներ քին 
մի սիո նի կամ ա ռա քե լու թեան խնա մա տա րու թիւն: 
Ա ռաջ նի ղե կա վար ներն են հա մայն քի քա հա նա նե րը 
եւ այս պէս կո չուած «ե րէց նե րը», այ սինքն հա մայն քից 
ընտ րուած աշ խար հա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Իսկ 
երկ րոր դի նը` ներ քին ա ռա քե լու թեան կենդ րո նա կան 
վար չու թիւ նը, իւր կա ռա վա րիչ պաս տոր նե րով:

Նախ  մի քա նի խօսք հա մայ նա կան խնա մա տա-
րու թեան մա սին: Հա մայ նա կան խնա մա տա րու թեան 
վար չու թեան գլու խը քա հա նան է: Նո րան օգ նում են 
եր կու կամ ա ւե լի սար կա ւա գու հի ներ հա մայն քի մե-
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ծու թեան եւ կա րիք նե րին նա յե լով: Սար կա ւագ կամ 
սար կա ւա գու հի չպէտք է մեր ե կե ղե ցու մէջ գոր ծա-
ծած ի մաս տով հաս կա նալ, այլ պարզ` աղ քատ նե րի 
խնա մա տար ներ կամ հի ւան դա պահ ներ: Հա մայ նա-
կան խնա մա տա րու թեան կեդ րոն գլխա ւո րա պէս հի-
ւանդ նե րի խնա մա տա րու թիւնն է կազ մում: Սար կա-
ւա գու հին տե ղե կու թիւն ստա նա լով հի ւան դի մա սին` 
այ ցե լում է նո րան: Այ նու հե տեւ նա հի ւան դա պա հի 
պաշ տօն է կա տա րում. ըն տա նի քը աղ քատ է, նո րա 
հա մար կաթ, ձու, կե րա կուր է հո գում, ինչ որ բժիշ-
կը կար գադ րել է: Եթէ աղ քատ ըն տա նի քի հի ւան դը 
մայրն է, սար կա ւա գու հին տան տիկ նու թիւն է ա նում, 
խնա մում փոք րա հա սակ ե րե խա նե րին, մաք րում է 
տու նը եւ այլն: Նիւ թա կան օ ժան դա կու թիւն տա լիս 
են կամ հա րուստ ան հատ նե րը կամ ըն կե րու թիւն նե-
րը` յատ կա պէս կա նանց ըն կե րու թիւն նե րը, ո րոնց 
ան դամ տի կին նե րը ան կա րող են բա րե խիղճ կեր պով 
կա տա րել այն ա մեն ծա ռա յու թիւն նե րը, ինչ որ կա-
տա րում է հի ւան դա պու հու թեան հա մար դաս տիա րա-
կուած սար կա ւա գու հին: Նախ` ըն կե րու թեան բո լոր 
ան դա մու հի նե րը սիրտ  եւ ցան կու թիւն չու նին թշուառ 
ըն տա նիք ներն այ ցե լել, նո ցա կեղ տոտ բնա կու թիւն-
նե րը տես նել: Իսկ լա ւա գոյն ան դամ ներն էլ, այ ցե լե-
լով` հնա րա ւո րու թիւն չու նին այն բո լոր ծա ռա յու թիւն-
նե րը կա տա րել, ո րը սար կա ւա գու հին է կա տա րում: 
Սո րա վե րայ ա ւե լաց նենք նաեւ այն հան գա ման քը, 
որ տա րա փո խիկ հի ւան դու թիւն նե րի ժա մա նակ ոչ մի 
տի կին իւր զա ւակ նե րին մո ռա նալ չէ կա րող: Այս հան-
գա մանք նե րից ստի պուած կա նանց ըն կե րու թիւն նե րը 
սի րով միա նում են ե կե ղե ցա կան խնա մա տա րու թեան 
վար չու թեան` այ սինքն պաս տո րի եւ հա մայն քի ներ-

կա յա ցու ցիչ նե րի, մեր մտքով ե րէց փո խի` հետ: Շատ 
ան գամ հա մայն քի սար կա ւա գու հի նե րը խնա մում են 
եւ հա րուստ հի ւանդ նե րին, ո րով հե տեեւ նո քա ա ւե լի 
լաւ են հաս կա նում այդ գոր ծը, քան ան փորձ կա նայք: 
Դո րա հա մար հար կաւ վար չու թիւ նը նուէր է ստա նում 
աղ քատ նե րի օգ տին գոր ծադ րե լու: Տի րող սկզբունք է 
սա կայն, որ հա րուստ հի ւանդ նե րի խնա մա տա րու թիւ-
նը ի վնաս աղ քատ նե րի չպէտք է լի նի: 

Հա մայ նա կան խնա մա տա րու թեան մի երկ րորդ 
կէ տը մա նուկ նե րի դպրոցն է: Վար ժու հին հա մայն քի 
սար կա ւա գու հին է: Սա կայն դպրոց ա նու նը չպէտք է 
շփո թել սո վո րա կան գա ղա փա րի հետ: Այս դպրո ցի 
իս կա կան նպա տա կը ու սում տա լը չէ. դո րա հա մար 
ծխա կան դպրոց ներ կան, ուր յա ճա խե լը ա մէն քի 
հա մար պե տա կան օ րէն քով պար տա դիր է: Այս տե-
սակ դպրոց նե րի նպա տակն է օգ նել աղ քատ ըն տա-
նիք նե րի զա ւակ նե րին կրթու թեան գոր ծում: Գոր-
ծա րան նե րում կամ ու րիշ տե ղե րում զբա ղուած ծնո-
ղաց զա ւակ նե րին դպրո ցա կան  ժա մա նա կից դուրս 
փո ղոց նե րում չձգե լու հա մար` հա մայն քի քա հա նան 
սար կա ւա գու հու մի ջո ցաւ մա սամբ զբա ղեց նում է, մա-
սամբ սնունդ հո գում: Սար կա ւա գու հու խնամ քին են 
յանձն ւում նաեւ ա ւե լի փոք րա հա սակ նե րը, ո րոնք դեռ 
եւս դպրոց չեն յա ճա խում, եր բեմն մին չեւ իսկ ծծկեր-
նե րը, երբ ըն տա նի քի կա րի քը ստի պում է, որ մայրն 
ան պատ ճառ դուրսն աշ խա տէ: 

Աղ քատ նե րի իս կա կան խնա մա տա րու թիւ նը այս 
եր կու կէ տե րի հետ է շաղ կա պուած: Սար կա ւա գու-
հի նե րը ծա նօթ են հա մայն քի բո լոր ըն տա նիք նե րին` 
նո քա գի տեն, ո՞ր ըն տա նի քը կա րօտ է օգ նու թեան:  
Նո քա ման րա մասն տե ղե կու թիւն ներ ու նին աղ քատ 
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ըն տա նիք նե րի բա րո յա կան եւ տնտե սա կան կա ցու-
թեան մա սին: Այս ծա նօ թու թիւ նը աղ քատ նե րի բա նա-
ւոր խնա մա տա րու թեան ա մե նաէա կան կէտն է: Շատ 
ըն տա նիք ներ աղ քատ են ոչ այն պատ ճա ռով` որ նո-
ցա ե կա մու տը ճշմա րիտ քիչ է, այլ որ տնտե սու թիւ նից 
բան չեն հաս կա նում, կամ հայ րը ան հոգ է դէպի իւր 
ըն տա նի քը` ստա ցա ծը իւր ըն կեր նե րի եւ բա րե կամ նե-
րի հետ է ծախ սում, ա ռանց ու շադ րու թիւն դարձ նե լու  
իւր ըն տա նի քի խեղճ կա ցու թեան վե րայ: Սար կա ւա-
գու հի նե րի ու սում նա սի րու թեան նիւթ է ոչ միայն ըն-
տա նի քի տնտե սա կան վի ճա կը, այլ եւ բա րո յա կա նը` 
ար դեօ՞ք տուած օգ նու թիւ նը իս կա կան կա րիք նե րի 
հա մար է գոր ծադր ւում, թէ  բո լո րո վին անն պա տակ 
շռայ լու թեան հա մար: Ե թէ այ րը ար բե ցող է, օ րի նակ, 
եւ կի նը ա չա լուրջ, հա ւա տա րիմ իւր մայ րա կան, պար-
տա ւո րու թիւն նե րին, օգ նու թիւ նը կինն է ստա նում, 
շատ ան գամ ծա ծուկ, որ պէս զի այ րը բռնու թեամբ 
չյափշ տա կէ ար բե ցու թեան հա մար գոր ծադ րե լու:  
Սար կա ւա գու հին ըն տա նիք չէ մտնում, որ պէս հսկող 
կամ որ պէս ու սու ցիչ, որ չվի րա ւո րէ ըն տա նի քի ե սա-
սի րու թիւ նը, այլ որ պէս բա րե կա մու հի` յար մա րուե լով 
դէպ քին եւ հան գա մանք նե րին: Օգ նու թիւ նը կա տար-
ւում է կամ դրա մով, կամ կե րակ րի նիւ թե րով, կամ 
հա գուս տով: Բայց այս խնա մա տա րու թեան ա մե նա-
հա մակ րե լի կող մը բա րո յա կան դաս տիա րա կու թեան 
կէտն է: Սար կա ւա գու հին, շատ զգոյշ կեր պով` աշ խա-
տում է ար մա տա խիլ ա նել  ըն տա նի քի մէջ ե ղած բա-
րո յա կան թե րու թիւն նե րը նո ցա մէջ կրօ նա կան զգաց-
մունք եւ ջեր մե ռան դու թիւն  եւ աշ խա տու թեան սէր  
զար թեց նել, տնտե սու թիւն, կար ու ձեւ սո վո րեց նել, 
ե թէ չգի տեն: Շատ բազ մա կող մա նի է հա մայ նա կան 

խնա մա տա րու թիւ նը եւ ան կա րե լի է մեզ լիա կա տար 
նկա րագ րու թիւն  տալ այն գոր ծու նէու թեան, որ կա-
տա րում է խնա մա տար սար կա ւա գու հին. մեր նպա-
տակն էր միայն էու թիւ նը բա ցատ րել: 

Բայց սար կա ւա գու հին այս գոր ծե րը ան կախ չէ 
կա տա րում: Նա ա մե նայն օր տե ղե կու թիւն է տա լիս 
վար չու թեան, յատ կա պէս պաս տո րին, որ այս գոր ծի 
գլուխն է: Իւ րա քան չիւր ըն տա նի քի մա սին ե ղած նկա-
տո ղու թիւն նե րը գրւում են նո ցա ա նու նով կազ մած 
տետ րակ նե րի մէջ, ար ձա նագր ւում նոյն ըն տա նի քին 
բաշ խած նպաստ նե րը: Սար կա ւա գու հին իւր հա ւա-
քած տե ղե կու թիւն նե րի հա մե մատ զե կու ցում տա լուց 
յե տոյ` պաս տո րից հրա հանգ է ստա նում գոր ծե լու 
հա մար: Հար կա ւոր դէպ քե րում այ ցե լում է ին քը պաս-
տո րը, մխի թա րում է հի ւանդ նե րին, յան դի մա նում եւ 
խրա տում է մո լո րեալ նե րին:  Սար կա ւա գու հուն գոր-
ծակ ցում են շատ ան գամ այն ըն կե րու թիւն նե րի տի-
կին նե րը, ո րոնք դաշ նակ ցու թիւն ու նին ե կե ղե ցա կան 
խնա մա տա րու թեան վար չու թեան հետ: Նո քա եւս 
պար տա ւոր են ի րենց  գոր ծառ նու թիւն նե րի հա մար 
հա շիւ տալ կամ ար ձա նագ րել տուած նպաստ նե րը, 
որ պէս զի վար չու թիւ նը կա տա րե լա պէս տե ղեակ լի նի 
գոր ծին, կար գադ րու թիւն ներ ա նե լու ժա մա նակ: Ե կե-
ղե ցա կան խնա մա տա րու թիւ նը լաւ կազ մա կեր պուած 
է յատ կա պէս Վեստ ֆա լիա յում եւ Հռե նո սի երկր նե-
րում: 

Մենք յի շե ցինք, որ քրիս տո նէա կան խնա մա տա-
րու թիւ նը եր կու սի է բա ժան ւում. նո ցա նից մէ կի, հա-
մայ նա կան խնա մա տա րու թեան, հա մա ռօտ նկա րագ-
րու թիւ նը տուինք. այժմ մի քա նի խօսք եւս  ներ քին 
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ա ռա քե լու թեան խնա մա տա րու թեան մա սին, որ քա-
ղա քա յին ա ռա քե լու թեան մի մասն է կազ մում: 

Աղ քատ նե րի խնա մա տա րու թիւ նը կենդ րո նա ցած է 
մեծ քա ղաք նե րում, ուր հարս տու թեան հետ եւ սոս կա լի 
թշուա ռու թիւն է տի րում: Վար չու թիւ նը հաս տա տուած 
է ներ քին ա ռա քե լու թեան սեպ հա կան տան մեջ, որ ըն-
կե րու թեան տուն (Vereinshaus)  է կոչ ւում: Այս տեղ են 
նոյն պէս եւ ու րիշ աս տուա ծա հա ճոյ ըն կե րու թիւն նե-
րի ժո ղով ներն ու վար չու թիւն նե րը: Գոր ծու նէու թեան 
սկզբունք նե րը նոյն են, ինչ որ հա մայ նա կան խնա մա-
տա րու թեան մէջ տե սանք. տար բեր են միայն գոր ծող 
ան ձինք եւ գոր ծու նէու թեան ե ղա նա կը: Այս տեղ գլխա-
ւոր խնա մա տար նե րը ոչ թէ սար կա ւա գու հի ներն են, 
այլ սար կա ւագ նե րը. թէեւ հար կա ւոր դէպ քում նո քա 
եւս օգ նու թեան են հաս նում: Սար կա ւագ կոչ ւում են 
այն «եղ բայր»-նե րը, ո րոնք միայն աղ քատ նե րի խնա-
մա տա րու թեամբ են զբա ղուած: Քա ղա քը թա ղե րի է 
բա ժա նուած. ա մե նայն օր նո քա այ ցե լու թիւն ներ են 
կա տա րում, նպաստ ներ կամ հա գուստ են հասց նում 
կա րօ տեալ նե րին, վար չու թեան կար գադ րու թեան հա-
մա ձայն, կամ է ժան բնա կա րան ներ են վար ձում այն 
ըն տա նիք նե րի հա մար, ո րոնք ի րանց ե կամ տով ան-
կա րող չեն բնա կա րա նի լիա կա տար վարձ տալ: Սար-
կա ւագ ներն են աղ քատ նե րի եւ հա րուստ նե րի, աղ-
քատ նե րի եւ վար չու թեան միջ նորդ նե րը: Հա րուստն 
ի րեն դի մող աղ քա տին նպաստ տա լուց ա ռաջ սար-
կա ւա գին կամ նո րա վար չու թեանն է դի մում` խնդրա-
տուի ար ժա նա ւո րու թիւնն  ու  ա նար ժա նա ւո րու թիւ նը 
ստու գե լու հա մար: Ուր սար կա ւա գու հի նե րի հա մար 
ան յար մար է ե լու մուտ ա նել, այն տեղ սար կա ւագ ներն 
են օգ նու թեան հաս նում. նո ցա գոր ծու նէու թիւ նը  ընդ-

հա նուր է եւ ոչ հա մայնք նե րի հետ կա պուած: Օգ նու-
թիւն ստա նում են միայն ճշմա րիտ չքա ւոր նե րը եւ ար-
ժա նա ւոր աղ քատ նե րը. սար կա ւա գը նպաստ տա լուց 
յե տո` վերս տու գում է եւ նո րա գոր ծադ րու թիւ նը: Այս 
կէ տը շատ կա րեւոր է աղ քատ նե րի խնա մա տա րու-
թեան գոր ծում, որ պէս զի ստա ցած նուէր նե րը ի րենց 
նպա տա կի հա մար գոր ծադ րուին եւ ոչ ա ւե լորդ շռայ-
լու թեան: Այն տեղ աղ քա տը նուէր ստա ցած հա գուս-
տի կտո րը չի կա րող մրգի հետ փո խա նա կել, ինչ պէս 
այժմ մեր մէջ է պա տա հում: Նոյն սկզբունք նե րով է 
կա տար ւում աղ քատ նե րի խնա մա տա րու թիւ նը եւ կա-
թո լիկ նե րի մէջ. բո ղո քա կան սար կա ւագ նե րի եւ սար-
կա ւա գու հի նե րի նման գոր ծու նէու թիւն ու նին եւ կա-
թո լիկ ե կե ղե ցու ո ղոր մա ծու թեան քոյ րերն ու եղ բայր-
նե րը: Բայց ինչ պէս նախ նի ե կե ղե ցու մէջ, այն պէս եւ 
այժմ, խնա մա տա րու թեան հետ զու գըն թաց է եւ բա-
րո յա կան դաս տիա րա կու թիւ նը: Որ քան ար բե ցող ներ, 
բա րո յա պէս ըն կած ներ փրկւում են սար կա ւագ նե րի 
եւ սար կա ւա գու հի նե րի գոր ծու նէու թեան շնոր հիւ: 
- Ո ղոր մու թիւ նը քրիս տո նէա կան է  եւ ա ւե տա րա նի 
հա մա պա տաս խան միայն այն ժա մա նակ, երբ բա րո-
յա կան շար ժա ռիթ նե րից է բղխում եւ բա րո յա կան տե-
սա կէտ նե րով գոր ծադր ւում: 

Մենք կկա մե նա յինք, որ այս տե սա կէտ նե րով ըն-
թա նար աղ քատ նե րի խնա մա տա րու թիւ նը եւ մեր մէջ:        
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