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Յառաջաբան
Յուլիս 1, 2021-ը Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցիին 175-րդ տարեդարձն է:
Իր Հոկտեմբեր 19, 2019-ի ժողովին, Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդը
(ՀԱՀԽ)-ը որոշեց այս տարեդարձը տօնել հանդիսաւոր շուքով Մայր Հայրենիքի մէջ
Յունիս

25-էն—Յուլիս

6,

2021

թուականներուն:

Այդ

նպատակով

կազմուեցաւ

Յոբելենական Յանձնախումբ մը, բաղկացած Խորհուրդի անդամ մարմիններէն հետեւեալ
ներկայացուցիչներով — Տիար Զաւէն Խանճեան՝ Ատենապետ, խորհրդականներ՝
Վերապատուելիներ Պերճ Ճամպազեան, Յովել Միքայէլեան, Ռընէ Լեւոնեան, Ռաֆֆի
Միսիրլեան, Յովհաննէս Յովսէփյան, Տիկին Ճոյս Փիլիպոսեան Սթայն եւ ի պաշտօնէ
Վեր. Վահան Յ. Թութիկեան:
Յանձնախումբը, իր կարգին, նշանակեց տիար Յարութ Ներսէսեանը որպէս
ատենադպիր եւ տիար Ներսէս Ռաստկելէնեանը որպէս գանձապահ: Շուրջ տարիէ մը
իվեր, ան լծուած է լուրջ աշխատանքի՝ ծրագիրներ մշակելով, որպէս զի 175-ամեայ
յոբելեանը նշանակալից իրադարձութիւն մը դառնայ մեր հաւաքական կեանքին մէջ:
Յոբելենական յանձնախումբին նպատակն է Աստուած փառաբանել Հայց. Աւետ.
Եկեղեցիին 175-ամեայ ծառայութեան համար, ամրապնդել՝ Հայ Աւետ. Եկեղեցւոյ
միասնական ոգին եւ իր սիրոյ կապերը Հայրենիքին հետ, ինչպէս նաեւ վերահաստատել
Հայց. Աւետարանական Եկեղեցիին գոյապատճառը: Յոբելեանի տօնակատարութեան
բնաբանն է «Անխախտ պահենք մեր հաւատքը»: Աստուածաշունչի ոսկեղէն համարը՝
«Անխախտ պահենք այն յոյսը որ կը դաւանինք, վստահ ըլլալով որ Անիկա հաւատարիմ
է Իր խոստումին» (Եբրայեցիս 10.23):

Յուշամատեան Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցւոյ՝ 175-ամեայ Յոբելեանին
Առթիւ վերտառութեամբ սոյն հատորը Յոբելենական Յանձնախումբի ծրագիրներէն մէկն
էր, որուն խմբագրութիւնը վիճակուեցաւ ինծի: Այդ ծրագրի իրագործումին որպէս
արգասիք լոյս կը տեսնէ այս աշխատասիրութիւնը: Հայց. Աւետարանական Եկեղեցիին
եւ անոր եկեղեցական Միութիւններուն մասին բազմաթիւ գիրքեր եւ գրքոյկներ գրուած
են հայերէն եւ այլ լեզուներով, սակայն այս գիրքը առաջին հրատարակութիւնն է, ուր Հայ
Աւետարանական

Համաշխարհային

Խորհուրդը

կազմող

հինգ

եկեղեցական

Միութիւններու եւ երկու աւետարանչական/բարեսիրական կազմակերպութիւններու
պատմութիւնը մէկ հատորի մէջ կը ներկայացուի:

Յուշամատեան Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցւոյ խորագրով այս գիրքը
մասնագիտական գործ մը չէ եւ ոչ ալ քննական պատմութիւնը Հայ Աւետարանական

8
____________________________________________________________________________________________________

Եկեղեցիին այլ ընդհանուր համայնապատկերը սեղմ գիծերով ներկայացուած: Հատորը
կը բաղկանայ չորս գլխաւոր մասերէ.- Առաջին մասին խորագիրն է «Համառօտ

Պատմութիւն Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցւոյ» որ կը բաղկանայ 56 էջերէ:
Ասիկա աշխատասիրութիւնն է այս տողերը գրողին: Հեղինակը սեղմ պարագիծի մէջ կը
ներկայացնէ

Հայց.

Աւետարանական

Եկեղեցիի

ծագումը,

Հայ

Աւետարանական

Համաշխարհային Խորհուրդը եւ անոր անդամ մարմիններու կազմութիւնը, Հայց.
Աւետարանական Եկեղեցիի դաւանութիւններն ու վարդապետութիւնները, եւ հուսկ,
Հայց. Աւետարանական Եկեղեցիի ներդրումներն ու ծառայութիւնները հայ ազգին:
Գրքին երկրորդ մասը՝ «Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդի Անդամ

Միութիւններն ու Կազմակերպութիւնները» համառօտ պատմութիւնն է ՀԱՀԽ-ի անդամ
եօթը

եկեղեցական

եւ

աւետարանչական/բարեսիրական

կազմակերպութիւններու՝

գրուած այդ մարմիններու կողմէ նշանակուած հեղինակներու կողմէ: Այս գրութիւնները
թէեւ անցած են խմբագրութեան բովէն, անոնց բովանդակութիւնը կը պատկանի զանոնք
ստորագրող հեղինակներուն:
Հատորին երրորդ մասը կը բաղկանայ շնորհաւորագիրներէ, որոնք կուգան հայ ազգի
եկեղեցական եւ աշխարհական ղեկավարներէն:
Հատորին չորրորդ մասը կը բաղկանայ երեք գլուխներ պարունակող յաւելուածով մը:
Սոյն հատորի հրատարակութեան առթիւ մեր երախտագիտութեան խօսքը կը
յայտնենք իր հրատարակիչին, Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդին,
ՀԱՀԽ-ի Միութիւններն ու կազմակերպութիւնները ներկայացնող եօթը հեղինակներուն,
որոնց անունները այս մատեանին մէջ յիշուած են, ինչպէս նաեւ բոլոր անոնց որ 175ամեայ յոբելեանի առիթով իրենց սրտի խօսքը, շնորհաւորագիր, ղրկած են: Այս առիթով
կ'ուզենք նաեւ մեր սրտի երախտիքը յայտնել այս գրքի պատրաստութեան համար իրենց
ներդրումը ունեցող հետեւեալներուն—Yearbook, inc.-ին, գրքի կողքին խորհրդապատկեր/logo-ին համար. Տիկ. Լուիզա Ճանպազեանին շնորհաւորագիրները գրքի ծաւալին
պատշաճեցնելու ծառայութեան համար. Տիար Անդրանիկ Մարդոյանին՝ տպագրական
գործին

հսկողութեան

համար

եւ

արեւելահայերենով

գրուած

յօդուածներուն

սրբագրութեան համար, ինչպէս նաեւ տիկնոջս, երեցկին Ռօզէթ Թութիկեանին՝ սոյն
հատորի մեծ մասը մեքենագրելու եւ ամբողջ գիրքը իր վերջնական տարազին մէջ դնելու
իր սիրայօժար ծառայութեան համար:
Փետրուար 1, 2021

Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան
Գործադիր Տնօրէն՝ ՀԱՀԽ-ի
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Մաս Ա.

Համառօտ Պատմութիւն Հայաստանեայց
Աւետարանական Եկեղեցւոյ

1.

Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցիի Ծագումը

3.

Հայ Աւետարանական Եկեղեցական Միութիւններուն եւ Ընկերակցութիւններուն
Կազմութիւնը

3. Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդ
4. Հայց. Աւետարանական Եկեղեցիին Դաւանութիւնն ու Վարդապետութիւնները
5. Հայց. Աւետարանական Եկեղեցիին Ներդրումներն ու Ծառայութիւնները Հայ Ազգին
6.

Հետեւութիւն
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1. Հայաստանեայց Աւետարանական
Եկեղեցիին Ծագումը
Յուլիս 1, 1846 թուականին 37 այր մարդիկ եւ 3 կիներ Ս. Հոգիին առաջնորդութեամբ
հիմը դրին նոր հայ եկեղեցիի մը Կոստանդնուպոլսոյ Բերա թաղամասին մէջ, զոր
անուանեցին Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցի:
Ինչո՞ւ եւ ինչպէ՞ս ծագում առաւ Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցին:
Զանազան ազդակներ իրենց դերը ունեցան Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցիի
ծագումին եւ գոյառման մէջ: Բայց այդ ազդակներէն եւ պատճառներէն մեծագոյնն ու
բախտորոշը եղաւ 18-րդ եւ 19-րդ դարերու Հայկական Վերածնունդը:
Վերածնունդը կամ Զարթօնքը սկսաւ 18-րդ դարու մելիքներու ազատագրութեան
երազով, Յովհաննէս Կոլոտ Պատրիարքի (1715–1741) յանդուգն բարեկարգչական
նախաձեռնութիւններով եւ Մխիթար Աբբայի (1676–1749) եւ Մխիթարեաններու
իմացական, կրթական, հոգեւոր եւ մշակութային ծաւալուն աշխատանքով: Յատկապէս,
Մխիթարեանները մեծ դեր խաղցան Հայկական Վերածնունդի Շարժումին մէջ՝ իրենց
կրթական, եկեղեցապատմական եւ հոգեւոր ներդրումով մեծապէս սատարեցին հայ
մշակոյթի վերելքին: (1)
Դժբախտաբար, ռուս-պարսկական եւ ռուս-թրքական պատերազմները եւ
Հայաստանի բաժանումը որոշ ժամանակ մը դանդաղեցուցին hայ ազգի զարթօնքին
գնացքը: Սակայն, շատ չանցած ռուսական գերիշխանութեան ներքեւ գտնուող հայեր
հիմնեցին Մոսկուայի Lազարեան Ճեմարանը 1815-ին եւ Թիֆլիսի Ներսէսեան
Վարժարանը 1824-ին: Այս երկու կրթական հաստատութիւնները հանդիսացան մտաւոր
վերածնունդի կարեւոր կռուաններ: Լազարեան եւ Ներսէսեան Ճեմարաններու
շրջանաւարտները իրենց ուսումը Մոսկուայի, Փեթերսպուրկի եւ Դորպատի
համալսարաններու մէջ առնելով՝ վերադարձան հայրենիք, դառնալով հայ մտաւոր
զարթօնքի առաջնորդներ: (2) Մինչ թրքահայ ուսումնատենչ երիտասարդներէն ոմանք
իրենց մտաւոր պատրաստութեան համար յաճախեցին ֆրանսական եւ իտալական
համալսարաններ: Ծանօթացած ըլլալով եւրոպական կեանքի զարգացումներուն՝
գիտական, տնտեսական եւ փիլիսոփայական մարզերու մէջ, անոնք բարքի ու կենցաղի
բարոյական «թթխմոր»ի պէս նոր ոճ ներմուծեցին տնտեսական, ընկերային եւ
մշակութային շրջանակներու մէջ: (3)
Եւրոպայէն ներածուած գաղափարաբանութիւններուն համընթաց թրքահայութեան
մօտ վերարծարծուեցաւ եկեղեցական բարեկարգութեան հարցը եւ ի վերջոյ դարձաւ
հոգեւոր շարժում մը: Շարժումը սկսաւ Պոլսոյ Հայոց Պատրիարքարանի Ընծայարանէն:
Այս ընծայարանը հիմնուած էր 18-րդ դարու կիսուն Յակոբ Նալեան Պատրիարքին
կողմէ: Ընծայարանը ունեցած էր կտրատուած գոյութիւն մը, փակուած ըլլալով 1760ական թուականներու սկիզբները եւ վերաբացուած 1768-ին: 1826-ին հրդեհի մը զոհ
երթալէ ետք կրկին վերաբացուած էր 1829-ին՝ տնօրէն ունենալով Գրիգոր Փեշտի-
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մալճեանը: Դպրագէտ աշխարհական մը եւ հեղինակ՝ կարեւոր դաստիարակչական
հատորներու, Փեշտիմալճեան իր ժամանակի ամէնէն կարկառուն ղեկավարներէն մէկն
էր Հայ Եկեղեցիին բարեկարգութիւնը հետապնդող: Իր գլխաւորած Ընծայարանին
նպատակն էր մտքով եւ հոգիով ընտիր եկեղեցականներ պատրաստել Հայաստանեայց
Առաքելական Եկեղեցիին համար: Շատ չանցած այս Ընծայարանը դարձաւ կեդրոն մը
հոգեւոր լուսաւորութեան: Անոր սաները նուիրուեցան Աստուածաշունչի եւ կրօնական
ու աստուածաբանական լուրջ սերտողութեան: (4)
Հոգեւոր այս շարժումը 1826-ին ծնունդ տուաւ կրօնական միութեան մը,
«Բարեպաշտական Միաբանութիւն» անունով, որու նպատակն էր Եկեղեցին
բարեկարգել եւ վերակենսաւորել: Այս Միաբանութեան անդամները շփման մէջ էին
Ամերիկացի Բողոքական միսիոնարներու հետ, որոնք 1820-ական թուականներէն ի վեր
կայք հաստատած էին Միջին Արեւելեան երկիրներ՝ աւետարանելու համար ոչքրիստոնեաներ:
Ամերիկացի միսիոնարները շուտով ականատես եղան, քաղաքական, ընկերային,
կրթական, հոգեբանական եւ կրօնական այն ողբալի պայմաններուն, որոնց ենթակայ էին
հայերը Օսմանեան Կայսրութեան մէջ: Ընկերութիւնը աւետարանելու եւ տիրող
իրավիճակը փոխելու առաջադրութեամբ՝ անոնք որդեգրեցին դաստիարակութեան
միջոցով աւետարանելու գործելակերպը: Արդարեւ, Աւետարանը քարոզելու,
Աստուածաշունչը թարգմանելու եւ հրատարակչական ու բժշկական ծառայութիւն
մատուցանելու իրենց յանձնառութենէն անկախ, անոնք
ձեռնարկեցին կրթական
լայնածաւալ գործունէութեան: (5)
1830-ական առաջին տարիներուն Հայ Եկեղեցիին առաջնորդները մեծապէս
գնահատեցին միսիոնարներուն ջանքերը, բայց շատ չանցած անոնք հակամարտ դիրք
որդեգրեցին անոնց հանդէպ, մանաւանդ երբ միսիոնարներ եւ իրենց համակիր հայեր
սկսան քննադատել Հայ Եկեղեցիին վարդապետութիւններն ու աւանդութիւնները:
Պոլսոյ Հայոց Պատրիարքարանը սկսաւ կասկածանքով նայիլ միսիոնարներու եւ
անոնց համակիր «Բարեպաշտական»ներուն վրայ: Մանաւանդ միսիոնարներու սերտ
գործակցութիւնը Բարեպաշտական Միաբանութեան անդամներուն հետ՝ մղեց Հայոց
Պատրիարքարանը խեթ աչքով դիտելու միսիոնարական գործունէութիւնները եւ
«Բարեպաշտական»ներու տենչը Հայ Եկեղեցին բարեկարգելու:
Իրերու այս կացութեան մէջ Պոլսոյ Հայոց Պատրիարքարանի անմիջական
հակադարձութիւնը եղաւ խեղդել Բարեպաշտական Միաբանութեան բողոքի ձայնը եւ
վերջ տալ անոնց գործունէութեան եւ ստիպել, որ ան լիովին խզէ իր կապերը ամերիկացի
միսիոնարներուն հետ, եւ ամբողջութեամբ ընդունի Հայ Եկեղեցւոյ վարդապետութիւններն ու ծիսական արարողութիւնները: Կտրուկ միջոցառումներ ձեռք առնուեցան
բարեկարգիչներու դէմ: 1839-ին, Յակոբոս Պատրիարք բանտարկեց եւ աքսորեց երեք հայ
քահանաներ՝ եկեղեցական բարեկարգութեան գաղափարը ջատագոված ըլլալու
յանցանքով: (6)
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Քաղաքական պայմաններու պատճառով ժամանակաւոր դադար մը հետեւեցաւ
1839-ին ձմրան: Բայց հալածանքի երկրորդ ալիք մը ծայր տուաւ երբ Մատթէոս
Արքեպիսկոպոս Չուխաճեան պատրիարքական աթոռ բարձրացաւ Յուլիս, 1844-ին: Իր
ձեռք առած ծանր միջոցառումներուն մէջ կարելի է յիշել հետեւեալները.- տնտեսական
կապերու խզում, ընկերային կեանքէ մեկուսացում, բանտարկութիւն առանց
ամբաստանութեան, բանադրանք ու վտարում եկեղեցիէն: (7)
Այս միջոցառումներուն տարողութիւնը հասկնալու համար անհրաժեշտ է նախ
հասկնալ այսպէս կոչուած «Միլլէթ»ի դրութիւնը Օսմանեան Կայսրութեան մէջ: Միլլէթը
եկեղեցական համայնք մըն էր որ ոչ միայն կրօնական, այլ նաեւ քաղաքական
իրաւունքներու եւ հեղինակութեան տէր հաստատութիւն մըն էր: Իմաստով մը եկեղեցին
պետութեան մէջ «պետութիւն» էր եւ ունէր իր որոշ իրաւասութիւններն ու
առանձնաշնորհումները: Եկեղեցին միանգամայն համարատու էր պետութեան:
Իմաստով մը, եկեղեցին պետութեան գործն էր որ կ’ընէր: Եկեղեցին էր որ կը մկրտէր, կը
պսակէր, ամուսնալուծում կը շնորհէր: Անհատի մը կեանքը կախեալ էր եկեղեցական
հեղինակութենէն: Արդ, եկեղեցիէն արտաքսուիլ կը նշանակէր հայ ժողովուրդէն
արտաքսուիլ՝ յաչս Օսմանեան Պետութեան: Իսկ ինչ կը վերաբերէր Եկեղեցւոյ
համայնքապետին (Միլլէթ պաշի), անոր անձին ու անոր հեղինակութեան վրայ կը
կեդրոնանար իր համայնքին ազգային, եկեղեցական, կրթական, հասարակական եւ
քաղաքացիական կեանքն ու գործունէութիւնը: (8)
Արդ, այդ օրերուն Մատթէոս Պատրիարք Չուխաճեան իբրեւ համայնքապետ
գերագոյն հեղինակութիւնն էր Թրքահայ Առաքելական Եկեղեցւոյ: Ան իրաւասութիւն
ունէր արտաքսելու եւ անդամատելու Բարեպաշտականներն ու «աւետարանամիտ»
հայերը Հայ Առաքելական Եկեղեցիէն: Եւ այդպէս ալ ըրաւ: Ան հրատարակեց
բանադրանքի ազդագիրեր, ընդգծելով, որ բարեկարգիչները նզովուած են, որովհետեւ չեն
ընդունիր
Հայաստանեայց
Առաքելական
Եկեղեցւոյ
դաւանանքն
ու
վադապետութիւնները:
Բարեկարգութեան կողմնակիցները բողոք բարձրացուցին յայտնելով թէ իրենք
կ'ընդունին իրենց եկեղեցիին վաղեմի դաւանանքն ու վադապետութիւններէն շատերը:
Անոնց տարակարծութիւնը կը կայանար այն համոզումին մէջ, թէ չէին կրնար զիջիլ
Աւետարանը եւ ոչ ալ իրենց խղճի ազատութիւնը: Այսպէս յայտարարեցին. «Մենք

ակնածանքով կ'ընդունինք մեր ազգային աւանդութիւնները, սրբագործուած մեր
մարտիրոսներուն արիւնով: Մենք կը սիրենք մեր հայ ազգը սրտանց եւ ամբողջ մտքով:
Բայց ամէն բանէ աւելի թանկագին կը նկատենք խղճի ազատութիւնը, եւ թոյլ պիտի
չտանք որ ոչ մէկ իշխանութիւն, կամ աւանդութիւն, կամ հրաման մեր ձեռքէն առնէ
Քրիստոսի Աւետարանը»: (9)
Մերժուած
Հայ
Եկեղեցիի
հաղորդակցութենէն
եւ
պաշտամունքէն,
Բարեպաշտութեան Միաբանութեան անդամները հարկադրուած զգացին կազմելու
իրենց ուրոյն եկեղեցին, Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցին:
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Հայ աւետարանականներուն առած յաջորդ քայլը եղաւ ձեռքբերումը Օսմանեան
Կայսրութեան կողմէ պաշտօնական ճանաչումին իբրեւ անջատ համայնք (Միլլէթ), որ
իրենց շնորհուեցաւ Սուլթան Ապտուլ Մեճիտի կողմէ, Նոյեմբեր 27, 1850-ին: Ահա ինչո՞ւ
եւ ինչպէ՞ս ծագում առաւ Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցին:

Ծանօթագրութիւններ
1.

Յ.

Պ.

Պօղոսեան,

«Մխիթարի

Վանքը»,

Հանգրուաններ Հայոց Պատմութեան եւ

Քաղաքակրթութեան (Պոսթոն, 1957), էջ 79-82:
2.

Գէորգ

Մեսրոպ,

Հայ

Եկեղեցւոյ

Պատմութիւն

(Կոստանդնուպոլիս,

Փարոս

Հրատարակչատուն, 1914), էջ 478-513:
3.

Կ. Յ. Չոփուրեան, Հայ Աւետարանական Բարեկարգութիւնը, Պատճառներ եւ Արդիւնքներ
(Նիւ Եորք, Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւն, 1972), էջ 59-60:

4.

Եղիա Ս. Քասունի, Լուսաշաւիղ (Պէյրութ), Ամերիկեան Տպարան, 1947), էջ 19-24: Նաեւ,
Տիգրան Հ. Խրլոբեան, Ոսկեմատեան (Պէյրութ, Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետ. Միութիւն,
1950), Հատոր Ա. Էջ 4:

5.

Էտուին Պլիս, Ամփոփ Պատմութիւն Առաքելութիւններու (Նիւ Եորք, Ֆլէմինկ Րէվէլ Ընկ.,
1897), էջ 128-130:

6.

Աւետիս Պէրպէրեան, Պատմութիւն Հայոց, Սկսեալ 1772 Մինչեւ 1860 Հանդէրձ Կարեւոր

Տեղեկութեամբ եւ Ժամանակագրութեան Երեւելի Իրաց» Կ. Պոլիս Պօղոս Քիթիշեան եւ
Ընկ. 1871), էջ 265-298:
7.

Յակոբ Չագմաքճեան, Հայ Աւետարանական Եկեղեցին Եւ Հայ Ժողովուրդը (Պէյրութ,
Ամերիկեան Տպարան), էջ 4-5:

8.

Փիէր Փափազեան, «Եկեղեցի եւ Պետութիւն», Աութրիչ, Հրատարակութիւն Ամերիկայի Հայ
Առաքելական Եկեղեցւոյ Առաջնորդարանի, Նիւ Եորք, Հատ. Բ., Թիւ 1, Մայիս, 1979, էջ 4:

9.

Ա. Ա. Պետիկեան, Հայ Աւետարանական Շարժման Ծագումը Հայոց Մէջ (Նիւ Եորք,
Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւն, 1970), էջ 5:
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2. Հայ Աւետարանական Եկեղեցական
Միութիւններուն եւ Ընկերակցութիւններուն Կազմութիւնը
Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցին ծնաւ 1 Յուլիս 1846-ին: Իր ծնունդին
յաջորդող քառորդ դարուն արագօրէն աճեցաւ: 1861-ին Հայ Աւետարանական
ղեկավարութիւնը՝ խորհրդակցաբար Ամերիկայի Արտաքին Առաքելութիւններու
Յանձնաժողովին որոշեց եկեղեցիները կազմակերպել եկեղեցական չորս Միութիւններու:
Յաջորդող երեք տարիներուն ամբողջացան կազմակերպչական աշխատանքները եւ
կազմուեցան չորս եկեղեցական Միութիւններ, որոնք էին հետեւեալները.Բիւթանիոյ Միութիւնը 1864-ին 27 եկեղեցիներով, Արեւելեան Միութիւնը 1866-ին
չորս շրջաններով եւ 68 եկեղեցիներով, Կիլիկիոյ Միութիւնը 1867-ին չորս շրջաններով եւ
65 եկեղեցիներով, եւ Կեդրոնական Միութիւնը 1868-ին երեք շրջաններով եւ 42
եկեղեցիներով: (1)
Այսպէս ուրեմն, Օսմանեան Կայսրութեան սահմաններուն մէջ, Հայաստանեաց
Աւետարանական Եկեղեցին ունէր չորս եկեղեցական Միութիւններ 1860-ական
թուականներուն, որոնք իրենց գոյութիւնը պահեցին մինչեւ Հայոց Ցեղասպանութեան
սկզբնաւորութիւնը, 1915 թուականին:
Հայ Աւետարանական Համայնքին պետը (Ազգապետ) կը ներկայացնէր բոլոր
բողոքական եկեղեցիները, կազմակերպութիւնները եւ ժողովուրդը, հայ կամ ոչ-հայ:
Օսմանեան Կայսրութեան մէջ բոլոր բողոքականները, ի'նչ ազգի որ պատկանէին,
ենթակայ էին Ազգապետին իշխանութեան: (2) Հինգ Ազգապետներ յաջորդաբար
ծառայեցին Թուրքիոյ մէջ – Ստեփան Սերոբեան (1847-1865), Տաւուտ Պօղոսեան (18651868), Յակոբ Մաթէոսեան (1868-1888), Յակոբ Պօյաճեան (1889-1908) եւ Փրօֆ. Զենոբ
Պէզճեան (1915-1928): Այս վերջինը եղաւ բողոքական վերջին Ազգապետը Թուրքիոյ մէջ,
եւ առաջին Ազգապետը Սուրիոյ մէջ առաջին աշհարհամարտէն ետք, երբ բազմաթիւ հայ
աւետարանականներ հաստատուեցան երկրին մէջ:
19-րդ դարու վերջին քառորդին Օսմանեան Կայսրութեան մէջ ապրող հայերուն
վիճակը անտանելի դարձաւ: Պերլինի Դաշնագրին (1878) մէջ լռելեայն նախատեսուած
բարեկարգութիւնները բնաւ չիրագործուեցան: Ընդհակառակը, Թուրքիոյ մէջ այդ
Դաշնագիրը նկատուեցաւ որպէս արդարացում աւելի ճնշիչ ու վայրագ
միջոցառումներու: 1892-ին թուրքերը յարձակեցան Սասունի հայութեան վրայ եւ
սպաննեցին մեծ թիւով հայեր: Այդ կոտորածին յաջորդեց Զէյթունի հայոց ջարդը:
Եւրոպայի քրիստոնեայ պետութիւններուն պահանջքով, թուրք կառավարութիւնը 1894-ի
վերջերը նշանակեց յանձնախումբ մը քննութիւններ կատարելու այս ջարդերուն
կապակցութեամբ: Յաջորդ տարին, սակայն, թուրքերը վերսկսան ջարդերը աւելի
լայնատարած կերպով՝ Հայաստանի եւ Կիլիկիոյ մէջ: 1895-1896 տարիներուն աւելի քան
200,000 հայեր կոտորուեցան: Բազմաթիւ հայկական եկեղեցիներ, դպրոցներ եւ
բնակարաններ կողոպտուեցան եւ քանդուեցան: Եւրոպական պետութիւնները
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Հայաստանի համար բարենորոգումներու նոր ծրագիր մը ներկայացուցին Կայսրութեան
Սուլթանին, բայց ոչ մէկ արդիւնք ունեցաւ: Թուրք կառավարութիւնը շարունակեց
ճնշումի եւ պարբերական ջարդերու իր քաղաքականութիւնը: (3)
Օրինակի համար, 1909-ին Ատանայի մէջ գործադրուած ջարդերուն զոհ գացին 30,000
հայեր: Դարձեալ, ջարդերուն զոհ գացին քաղաքական եւ կրօնական ամէն հոսանքէ
հայեր: Քաղաքին հայ աւետարանականներուն ընտրանին՝ հովիւներ, դաստիարակներ
եւ տարբեր ասպարէզներէ անհատներ անգութ կերպով սպաննուեցան: Այդ տարի
Կիլիկիոյ Հայ Աւետարանական Միութիւնը իր համաժողովը ծրագրած էր գումարել
Ատանայի մէջ, բայց իրենց ճամբուն վրայ շուրջ 30 երեւելի եկեղեցական եւ
աշխարհական պատուիրակներ զոհ գացին թուրք բարբարոսութեան: (4)
Հակառակ
իր
դիմագրաւած
ներքին
եւ
արտաքին
հարցերուն
ու
դժուարութիւններուն, Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցիին առաջին եօթը
տասնամեակները յատկանշուեցան ուժականութեամբ եւ արդիւնաւորութեամբ:
Եկեղեցին դարձաւ հոգեւոր ուժ մը, ազգին վրայ թողելով իր անջնջելի դրոշմը: Սակայն,
Մեծ Եղեռնը, որ ապագային կոչուեցաւ Հայոց Ցեղասպանութիւն՝ հանդիսացաւ
մեծագոյն հարուածը Հայ Աւետարանական Եկեղեցիին, ինչպէս նաեւ ամբողջ հայ
ազգին:
Թրքական իշխանութիւններուն կողմէ հայոց մեթոտիկ եւ լայնատարած ջարդերը
սկսան 1915-ի Ապրիլ ամսուն վերջերը, Կոստանդնուպոլսոյ մէջ ձերբակալութիւնովը
շուրջ երկու հարիւր յիսուն հայ մտաւորականներու: Թուրքիոյ հայերուն
տեղահանութեան
հրահանգը,
տրուած՝
Երիտասարդ
Թուրք
տխրահռչակ
եռապետութեան կողմէ, կը թելադրէր բոլոր նահանգային կառավարիչներուն գործադրել
բնաջնջումի ծրագիրը առանց խտրականութեան:
Քսաներորդ դարու կանխամտածուած առաջին ցեղասպանութիւնը գործադրուեցաւ
«Միութիւն եւ Յառաջդիմութիւն Յանձնախումբ»ին կողմէ, սովորաբար ճանչցուած որպէս
Երիտասարդ Թուրքեր, առաջնորդութեամբ Թալաաթ, Էնվէր եւ Ճէմալ Փաշաներուն: (5)
Հայոց Ցեղասպանութիւնը ահաւոր եւ քստմնելի եղաւ: Շուրջ մէկուկէս միլիոն հայեր
նահատակուեցան: Անոնք բռնի կերպով տարագրուեցան իրենց երեքհազարամեայ
բնաշխարհէն, ենթարկուեցան նիւթական եւ մշակութային աննկարագրելի կորուստի:
Իրենց ազգակիցներուն կարգին, հայ աւետարանականներն ալ ենթարկուեցան ծանր
կորուստներու: 1914-ին աշխարհի աւետարանականներուն թիւը կը հասնէր շուրջ
70,000-ի, որուն մօտաւորապէս 51,000-ը կ'ապրէր Թուրքիոյ մէջ: Թուրքիոյ Հայ
Աւետարանական Համայնքը ունէր 137 եկեղեցիներ, որոնց մէջ կը ծառայէին 82
ձեռնադրեալ հովիւներ եւ 97 քարոզիչներ եւ աւետարանիչներ: Եղեռնի վաղորդայնին,
հայ աւետարանականները կը հաշուէին միայն 14,000 անդամներ եւ 31 եկեղեցիներ՝ 25
ձեռնադրեալ հովիւներով եւ 13 քարոզիչներով: (6)
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Հայց. Աւետարանական Եկեղեցին մեծ կորուստի մը ենթարկուեցաւ: Քանի մը
տարիներ շարունակ անորոշ շրջան մը բոլորեց: Երբեմն առոյգ եւ զինուորեալ եկեղեցին
իր հոգեւոր երկունքը ապրեցաւ: Բայց, Աստուծոյ շնորհքով հետզհետէ ուշքի եկաւ:
Բոլորովին նոր եւ աննպաստ պայմաններու մէջէն սկսաւ ոտքի կանգնիլ եւ
մատակարարել գաղթական զանգուածներուն:

Ա. Հայ Աւետարանական Եկեղեցին
Միջին Արեւելքի մէջ
Ցեղասպանութենէ ճողոպրած Հայ Մնացորդացը ապաստան գտաւ Միջին Արեւելքի
արաբ երկիրներուն մէջ: Վերապրող գաղթականներու ստուարագոյն զանգուածները
հաստատուեցան Սուրիոյ եւ Լիբանանի մէջ, ուր հայերուն թիւը աճեցաւ 1922-ին
Կիլիկիոյ պարպումէն ետք: Վերակառուցումի ժամանակաշրջանը հասած նկատելով,
անհրաժեշտ խանդավառութիւնն ու յարատեւութիւնը հայթայթեցին բոլոր հայ
եկեղեցիներու
առաջնորդները:
Անոնք
յաջողեցան
փարատել
ժողովուրդին
յուսահատութեան մատնուելու միտումը՝ անոնց հոգիներուն մէջ արթնցնելով
ինքնավստահութեան զգացում, միաժամանակ նաեւ զօրացնելով անոնց հաւատքը իրենց
հայրերուն Աստուծոյն վրայ: Համայնքի ղեկավարութիւնը ներշնչեց այնպիսի հաւատք,
որ ֆիզիքական ու հոգեւոր զարթօնքը արդիւնք տուաւ առանց յապաղումի:
Յետ-եղեռնեան յաջորդող առաջին տասնամեակը եղաւ տեսակ մը փոխանցման
շրջան՝ երբ գաղթական հայ աւետարանականներ նոր եկեղեցիներ հիմնեցին եւ
միանալով Սանճագի, Մուսա Լերան եւ Քեսապի վերակազմուող եկեղեցիներու հետ
կազմեցին Սուրիոյ Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութիւնը, որ աւելի ուշ, 1924ին, պիտի կոչուէր Սուրիոյ եւ Լիբանանի Հայ Աւետարանական Միութիւն (Կիլիկիա):
Փակագծուած (Կիլիկիա) բառը այս Միութիւնը կը յատկանշէր որպէս յաջորդը նախկին
Կիլիկիոյ Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութեան, քանի որ անոր անդամներուն
մեծամասնութիւնը կը կազմէին Կիլիկիոյ վերապրող աւետարանականները: (7)
որդեգրեց նոր անուն մը՝ Մերձաւոր Արեւելքի Հայ
Եկեղեցիներու
Միութիւն,
(ՄԱՀԱԵՄ)
եւ
1932-ին՝
նոր
սահմանադրութիւն մը, որ աւելի ուշ բարեփոխուեցաւ երկու անգամ: Տարիներու
1930-ին

Միութիւնը

Աւետարանական

թաւալումին հետ հայ աւետարանական գործը աճեցաւ: Նոր եկեղեցիներ հիմնուեցան,
նոր դպրոցաշէնքեր կառուցուեցան, նոր կազմակերպութիւններ ձեռնարկուեցան:
Եկեղեցապատկան Ջանից Միութիւնը ճոխացուց աճող Միութիւնը:
Այստեղ երախտագիտութեամբ պէտք է յիշել, որ յետ-Եղեռնեան յաջորդող քանի մը
տասնամեակներուն, երբ հայ աւետարանական եկեղեցիներ կը կարօտէին տնտեսական
լայն միջոցներու՝ ամերիկեան եւ եւրոպական միսիոնարական եւ մարդասիրական
հաստատութիւններ օգնութեան ձեռք կարկառեցին, ինչպէս օրինակ, Մերձաւոր
Արեւելքի Նպաստամատոյց Ընկերութիւնը, Ամերիկայի Արտաքին Առաքելութիւններու

Յանձնաժողովը,
Առաքելութիւնը,

Զուիցերիայի Հայասէրներու Միութիւնը, Գերման Հիլֆսպունտ
եւ
ուրիշ
Քրիստոնէական
Առաքելութիւն Արեւելքի
Մէջ

կազմակերպութիւններ: (8)
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1920-ական սկիզբի տարիներուն Հոգեւոր Եղբայրութեան Շարժումը թէեւ հոգեւոր
զարթօնք մը յառաջացուց հայ աւետարանական համայնքի զանգուածներուն մէջ,
սակայն անոր քննադատական վերաբերումը եւ հետագայ բաժանումը որոշ ցնցում
պատճառեց վերակազմուող Սուրիոյ եւ Լիբանանի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու
Միութեան: (9)
1923-էն ետք, շուտով կազմակերպուեցաւ կրթական գործը: Բազմաթիւ
նախակրթարաններ հիմնուեցան զանազան քաղաքներու մէջ: Անոնց յաջորդեց
երկրորդական վարժարաններ հիմնելու նախաձեռնութիւնը: Երկու երկրորդական
վարժարաններ հիմնուեցան Պէյրութի մէջ, երկու հատ ալ Հալէպի մէջ՝ աղջկանց եւ
մանչերու համար: Այնթապի մէջ գտնուող Կիլիկիոյ Կեդրոնական Գոլէճը
փոխադրուեցաւ Հալէպ եւ կոչուեցաւ Հալէպ Գոլէճ (Ալեփփօ Գոլէճ): 1932-ին Մերձաւոր
Արեւելքի Աստուծաբանական Ճեմարանը հիմնուեցաւ Պէյրութի մէջ, որուն մէկ
բաժնատէրն է ՄԱՀԱԵՄ:
1955-ին հիմնուեցաւ Հայկազեան Գոլէճը, որ հետագային անուանուեցաւ Հայկազեան
Համալսարան՝ հանդիսանալով առաջին Հայկական համալսարանը Սփիւռքի մէջ:
Գրեթէ բոլոր եկեղեցիներու մէջ
կազմուեցան Քրիստոնէական Ջանից
Ընկերակցութիւններ, ինչպէս նաեւ Պատանեաց խումբեր տղոց եւ աղջկանց համար:
1950-ական թուականներուն սկիզբները Ջանից ընկերակցութիւնները սկսան
հրատարակել իրենց օրկան երկշաբաթաթերթը, Ջանասէր: Իսկ պատանեաց խումբերու
համար հրատարակուեցաւ Պատանեկան Արձագանգ թերթը: Այս երկու թերթերուն
պատասխանատու խմբագիր կարգուեցաւ Տիար Մանասէ Շնորհօքեան: (10)
Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետ. Միութեան Սահմանադրութիւնն ու Ներքին
հիմնուեցաւ
Կիլիկիոյ
Աւետարանական
Եկեղեցիներու
Սահմանադրութեան վրայ, որ հետագային որպէս հիմ ծառայեց անոր ներկայ
Օրինագիրք-ին: Սակայն, տեղական նորաստեղծ պայմանները անհրաժեշտ դարձուցին
որոշ փոփոխութիւններ ներմուծել ներքին Կանոնագրին մէջ: (11)

Կանոնագրութիւնը

1946-ին Հայ Աւետարանական Եկեղեցիին հիմնադրութեան հարիւրամեակի առիթով
աշխարհատարած հանդիսութիւնները աննախընթաց խանդավառութիւն ստեղծեցին հայ
աւետարանականներու մօտ: Հարիւրամեակը հանդիսացաւ այն հանգրուանը որով
ամրապնդուեցաւ Հայ Աւետարականութեան զօրութիւնն ու կենսունակութիւնը Միջին
Արեւելքի մէջ: 1946-1947 թուականներու հայութեան ներգաղթը դէպի Հայաստան, որ թէեւ
բարեդէպ իրականութիւն մըն էր հայ ազգի կեանքին մէջ, սակայն քանակական/թուական
առումով՝ տկարացուց յատկապէս Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական
Եկեղեցիներու Միութիւնը: (12)

Բ. Հայ Աւետարանական Եկեղեցին Հիւսիսային Ամերիկայի Մէջ
Հայ աւետարանական եկեղեցիներ Ամերիկայի մէջ ծնունդ առած են 19-րդ դարու
վերջին քառորդին եւ 20-րդ դարու սկիզբները: Անոնք կը կազմուէին առաւելաբար այն
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գաղութներու աւետարանականներէն, որոնք փախած էին Օսմանեան պետութեան
ճնշումներէն եւ հալածանքէն: Այդ գաղթական հայերը կազմակերպեցին իրենց
եկեղեցիները «կարիքի ճնշումին իբր արդիւնք»: Անոնք ծանօթ չէին երկրին լեզուին եւ
սովորութիւններուն, եւ երբեմն նոյնիսկ չարժանացան տեղական բողոքական
եկեղեցիներու կողմէ դրական վերաբերմունքի: Անոնք կազմակերպեցին եկեղեցիներ
որովհետեւ կը փափաքէին հոգեւոր պաշտամունք կատարել հայերէն լեզուով, ինչպէս
նաեւ կարիքը կը զգային իրարու ընկերակցութեան: (13)
Հիւսիսային Ամերիկայի մէջ հիմնուած առաջին հայ եկեղեցին հայ աւետարանական
եկեղեցի մըն էր—Հայ Մարտիրոսաց Եկեղեցին, Վուստր, Մէսէչուսէց—հիմնուած՝ 1881ին: Ամերիկայի Հայ աւետարանական բոլոր եկեղեցիներուն անդամներն ու հովիւները
Կիլիկիայէն եւ Հայաստանէն գաղթողներ էին, հալածանքէ եւ ջարդերէ վերապրողներ:
Անոնք վճռած էին փրկել «Մնացորդաց»ը եւ ծառայել անոր, ինչպէս նաեւ պահպանել
հայկական նոր ժառանգութիւնը՝ եկեղեցիներ եւ մշակութային կազմակերպութիւններ
հիմնելով:

Արեւելեան Նահանգներու Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութիւնը, որ կը
պարփակէր Միսիսիփի գետի ափէն դէպի Արեւելք մինչեւ Ատլանտեան Ովկիանոս
երկարող գօտիին մէջ գտնուող եկեղեցիները, հիմնուած 1901-ին, Մէսէչուսէց նահանգի
Վուստր քաղաքին մէջ: 1960-ին, երբ Թորոնթոյի եւ Մոնթրէալի հայ աւետարանական
եկեղեցիները միացան Միութեան, անունը փոխուեցաւ եւ եղաւ Արեւելեան
Նահանգներու եւ Գանատայի Հայ Աւետարանական Միութիւն:
Քալիֆորնիայի

Միութիւնը

կազմուած

էր

Մայիս

1908-ին,

եւ

կը

կոչուէր

Քալիֆորնիայի Հայ Ժողովական Միութիւն: Երիցական եկեղեցիներուն Միութեան
միանալու կարելիութիւնը ստեղծելու հեռանկարով, անունը փոխուեցաւ եւ եղաւ

Քալիֆորնիայի Հայ Աւետարանական Միութիւն:
Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու զոյգ Միութիւններու 1933-ի
վիճակագրութիւնը ցոյց կուտայ հետեւեալը.Երկու Միութիւնները ունէին 42 եկեղեցիներ եւ հաղորդակցականներ (fellowships), 27
ձեռնադրեալ հովիւներ, 2 արտօնեալ քարոզիչներ, 1872 կիրակնօրեայ աշակերտներ, 760
երիտասարդ Ջանիցականներ եւ 13,000 անդամներ (հաղորդական եւ ոչ-հաղորդական):
(14)

Իր հիմնադրութենէն մինչեւ 1930-ական թուականներուն՝ Արեւելեան Նահանգներու
Հայ Աւետարանական Միութիւնը ունէր 28 եկեղեցիներ եւ հաղորդակցականներ
(fellowships): Սակայն, ներկայիս անոնցմէ տասը դադրած են գոյութենէ՝ զանազան
պատճառներով:
Ինչ կը վերաբերի Քալիֆորնիայի Հայ Աւետարանական Միութեան, իր կազմութենէն
մինչեւ 1960-ական թուականներուն ան ունէր 14 եկեղեցիներ եւ հաղորդակցականներ,
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որոնցմէ ութը կազմալուծուած են, բայց անոնց փոխարէն 10 նոր եկեղեցիներ միացած են
անոր շարքերուն: (15)
Սկզբնական տարիներուն, Ամերիկայի հայ աւետարանական եկեղեցիներէն շատեր
բարոյական եւ նիւթական օժանդակութիւն ստացան ժողովական եւ երիցական
եկեղեցիներէն: Կարճ ժամանակ մը ետք, սակայն, անոնցմէ ոմանք ինքնաբաւ դարձան:
Աւելին, անոնք կարելիութիւնը ունեցան օգնութեան ձեռք կարկառելու հայրենի հողին
վրայ գտնուող իրենց քոյր եկեղեցիներուն: Անոնք օգնեցին հայ աւետարանական
եկեղեցիներու վերահաստատումին Սփիւռքի մէջ: Այս էր կարեւոր պատճառներէն մէկը
Ամերիկայի
Հայ
Աւետարանչական
Ընկերակցութեան
հիմնադրութեան:
Հայ
Աւետարանական եկեղեցիները առանց յապաղումի կազմեցին Քրիստոնէական Ջանից
Ընկերակցութիւններ, աւետարանչական յանձնախումբեր, տիկնանց եւ այրերու
կազմակերպութիւններ, դպրոցներ եւ այլ օժանդակ մարմիններ: Անոնք մասնակից եղան
հայանպաստ բարեգործական նախաձեռնութիւններու:
Արեւելեան Նահանգներու Աւետարանական Միութեան ծոցին մէջ ծնաւ Ամերիկայի
Հայ
Աւետարանչական
Ընկերակցութիւնը
1918
թուականին,
որ բարերար
դերակատարութիւն ունեցաւ
Ցեղասպանութենէն ազատած գաղթական հայ
ժողովուրդին համար թէ' նիւթապէս եւ թէ' բարոյապէս: Անոր բերած նպաստին եւ
մատուցած ծառայութեան մասին առանձնապէս պիտի անդրադառնանք հատորին այս
գլխուն մէջ, եւ աւելի ետքը՝ անջատ գրութիւնով մը:
Իր գործունէութիւններուն մասին իր անդամներն ու եկեղեցիները տեղեակ պահելու
համար, Աւետարանչականը հրատարակեց «Լրատու» անունով, մեծադիր էջերով
պատկերազարդ թերթ մը, որ ապագային աւելի ճոխ բովանդակութեամբ
փոխանակուեցաւ «Աւետագիր» անունով: Այս վերջինը նաեւ տեսակ մը պաշտօնաթերթ
դարձաւ Արեւելեան Նահանգներու Եկեղեցական Միութեան, իսկ Քալիֆորնիայի
Միութեան կողմէ լոյս տեսան «Ջանասէր» եւ «Ջահակիր» թերթերը յաջորդաբար: (16)
Հայ աւետարանականներ 20րդ դարու առաջին քառորդին, Ամերիկայի Միացեալ
Նահանգներու նորակազմ գաղութին յառաջապահ ուժերէն մէկը հանդիսացան:
Կրօնական, կրթական, մշակութային եւ հասարակական մարզերու մէջ անոնք
ընդհանրապէս ռահվիրայի դեր կատարեցին՝ շնորհիւ իրենց եկեղեցական եւ
աշխարհական ղեկավարներու նախաձեռնութեան: Անոնց նախաձեռնութեամբ
հիմնուեցաւ Հայ Գաղթային Ընկերութիւնը 1901-ին, որու նպատակն էր օժանդակել
Ամերիկայի Հայ գաղթականներուն: Անոնք
կազմակերպեցին Հայ Կրթական
Հիմնարկութիւնը 1906-ին, որ կրթանպաստ հայթայթեց աւելի քան 300 հայ
ուսանողներու: Անոնց նախաձեռնութեամբ հիմնուեցաւ Հայաստանի Կոչնակ թերթը
1900-ին: Անոնց նախաձեռնութեամբ նաեւ հիմնուեցաւ «Վարդանանց Ասպետներ»ու
կազմակերպութիւնը 1916-ին: Հայ աւետարանականներ նաեւ մեծապէս սատարեցին Հայ
Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան բարգաւաճումին իր սկզբնական տարիներուն:
Հայ աւետարանական եկեղեցական եւ աշխարհական մտաւորականներ իրենց
տասնեակ հրատարակութիւններով ճոխացուցին Ամերիկահայ մամուլը: (17)
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Արեւելեան նահանգներու եւ Քալիֆորնիայի Միութիւններու առաջնորդները
պարբերաբար խորհած են միացումի կարելիութիւններու մասին, սակայն որոշ
նկատումներ ինչպէս հեռաւորութիւն եւ տնտեսական հարցեր, արգելք եղած են այդ
երազին անմիջական իրագործումին: 1964-ին այդ խորհուրդը դարձեալ արծարծուեցաւ
Արեւելեան նահանգներու եւ Գանատայի Միութեան տարեկան համաժողովին
ընթացքին: Հետեւաբար, երկու Միութիւններու Գործադիր Յանձնախումբերը աւելի խոր
քննարկումի ենթարկեցին միացում մը իրականացնելու կարելիութիւնները: Յաջորդող
մի
քանի
տարիներուն
սահմանադրութեան
նախագիծեր
մշակուեցան,
փոխանակուեցան,
քննարկուեցան
եւ
վերամշակուեցան:
Ի
վերջոյ,
երկու
Միութիւններուն
Գործադիր
Յանձնախումբերուն վաւերացումին արժանացած
առաջադրեալ սահմանադրութիւնը յղուեցաւ եկեղեցիներուն առ ի սերտողութիւն:
Սահմանադրութեան վերջնական օրինակը ներկայացուեցաւ Սահմանադրական
Համաժողովին, որ գումարուեցաւ Տիթրոյթի մէջ, Միշիկըն, Հոկտեմբեր 7-10, 1971-ին:
Այստեղ երկու Միութիւններուն միաձուլումը իրականութիւն դարձաւ եւ Հիւսիսային
Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Միութիւնը ստեղծուեցաւ: (18)

Գ. Հայ Աւետարանական Եկեղեցին
Հայաստանի եւ Կովկասի Մէջ
Մինչ Փոքր Ասիոյ, Կիլիկիոյ եւ Օսմանեան Կայսրութեան տարբեր շրջաններուն
Ամերիկայի Արտաքին Առաքելութիւններու Յանձնաժողովը աւետարանչական
աշխատանք կը տանէր, ուրիշ բողոքական միսիոնարներ եւս աշխատանք կը տանէին,
մասնաւորաբար Հայաստանի եւ Կովկասի մէջ:
Այսպիսի խումբ մըն էր այն միսիոնարութիւնը որ եկաւ Գերմանիոյ Վուրթէմպէրկ
քաղաքէն եւ հաստատուեցաւ Կովկասի մէջ 1817 թուականին: Անոնք կը հաւատային որ
Քրիստոսի երկրորդ գալուստը պիտի պատահէր 1836-ին, եւ թէ Քրիստոս պիտի իջնէր
Արարատ Լերան վրայ: Քանի որ Քրիստոսի երկրորդ գալուստի ակնկալութիւնը
չիրականացաւ անոնք հաստատուեցան Կովկասի մէջ եւ այդ շրջաններուն մէջ ապրող
հայերուն հետ կապ հաստատելով մեծ ազդեցութիւն ունեցան անոնց կրօնական
համոզումներուն վրայ: (19)
Հայոց մէջ միսիոնարական աշխատանք տանող ուրիշ խումբ մըն էր Պազէլի
(Զուիցերիա) Աւետարանական Միսիոնարական Ընկերութիւնը, որ 1822-ին գործի
ձեռնարկեց Կովկասի մէջ: Պազէլեան միսիոնարները կը մտադրէին «լուսաւորել եւ
բարեկարգել հայերը . . . զանոնք ունենալու որպէս օգնականներ մահմետականները
դարձի բերելու կարեւոր գործին մէջ»: (20) Անոնք նպատակ ունէին լուսաւորել Հայ
Առաքելական Եկեղեցին առանց ներգրաւելու անոր անդամները: Դպրոցները եւ մամուլը
պիտի հանդիսանային գլխաւոր միջոցները իրականացնելու իրենց նպատակը եղող
բարեկարգութիւնը:
Անոնց գործին կարեւոր դաշտերէն մէկն էր Շուշին, Ղարաբաղի նահանգին
մայրաքաղաքը, ուր կ'ապրէին աւելի քան քսան հազար հայեր: Անոնք բացին բազմաթիւ
դպրոցներ, ուր շատ մը հայեր կը ղրկէին իրենց զաւակները: Անոնք նաեւ հաստատեցին
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բարեկամական կապեր հայ կղերականներու հետ, ներառեալ Հայոց Առաջնորդը՝
Պաղտասար Եպիսկ. Գանձասարու: Հայ առաքելականներէն ոմանք որպէս ուսուցիչ կը
ծառայէին անոնց դպրոցներուն մէջ: (21)
Պազէլի Միսիոնարական Ընկերութենէն զատ, երկու կարեւոր կրթական
հաստատութիւններ՝ Թիֆլիսի Ներսէսեան Վարժարանը եւ Դորպատի Բողոքական
Համալսարանը
կարեւոր
դեր
խաղացին
արեւելահայոց
բարեկարգութեան
աշխատանքին մէջ: Այս հաստատութիւններուն շրջանաւարտներէն շատերը ջատագով
եղան բարեկարգութեան եւ լուսաւորութեան: Աւետարանական շարժումը բաւական լայն
տարածում գտաւ Ներսէս Աշտարակեցի Կաթողիկոսի հայրապետութեան շրջանին,
1843-1857: (22)
Թէեւ արեւելքի մէջ Շամախն էր կեդրոնը Հայ Աւետարանականութեան, բայց հայ
աւետարանական փոքր խումբեր գոյութիւն ունէին Հայաստանի տարբեր շրջաններուն
մէջ, ինչպէս Վաղարշապատ, Ալեքսանդրապոլ, Կարս եւ Ղարաքալա: Մինչ այդ,
վերազարթնած էր Թոնտրակեան շարժումը՝ Հայ Եկեղեցիին կողմէ ութ դարերու
հալածանքներէն ետք: Թոնտրակեան շարժումը աննուղակի կերպով նպաստեց
Բողոքականութեան տարածումին Հայաստանի մէջ՝ ջատագովելով կարգ մը
աւետարանական ճշմարտութիւններ:
Աւելին, ամերիկացի եւ անգլիացի միսիոնարներու օգնութեամբ աւետարանական
շարժումը տարածուեցաւ եւ հասաւ Ալեքսանտրապոլ, Ղուլուճան եւ Կարս: (23)
Հայ Աւետարանական համայնքը օրէ օր կը մեծնար: Վեր. Վահան Միքայէլեան
համայնքի գլխաւոր ներկայացուցիչն ու մղիչ ոյժն էր: Օգտուելով ռուսական Ձարի կողմէ
Պոլոժենիա հրովարտակէն, որ կրօնական ազատութիւն կը շնորհէր ռուսական
կայսրութեան բոլոր կրօնական համայնքներուն, Վեր. Միքայէլեան Հայ Աւետարանական
Եկեղեցիին կողմէ խնդրագիր մը ներկայացուց Ձարական կառավարութեան որպէս
անջատ համայնք ճանչցուելու: Վեց տարի ետք, Յունուար 31, 1914-ին, պետական
ճանաչումը տրուեցաւ հայ աւետարանականներուն, որոնք կոչուեցան «Հայ
Աւետարանական Արարատեան Համայնք»: (24)
1918-ին հայկական հայրենիք մը ունենալու դարերու երազը իրականացաւ՝
Հայաստանի անկախ հանրապետութեան հռչակումով: Թուրքիոյ արեւելեան
նահանգներուն մէջ ապրող հայերէն անոնք որոնք ճողապրած էին Հայոց
Ցեղասպանութենէն ապաստան գտան նորահռչակ հանրապետութեան մէջ: Հայ
աւետարանական եկեղեցիներու թիւը մեծցաւ, այնքան որ 1926-ին 15 եկեղեցիներ եւ
աւետարանչական կեդրոններ մաս կը կազմէին Հայ Աւետարանական Արարատեան
համայնքին:
Հայկական Հանրապետութեան սկզբնական տարիներուն, Մերձաւոր Արեւելքի
Նպաստամատոյցը կատարեց նախախնամական դեր՝ ժողովուրդի վերապրումի
պայքարին մէջ: Բառին իսկական առումով, ան փրկեց հազարաւորներու կեանքը
անօթութեան եւ հիւանդութեան ճիրաններէն: Նպաստամատոյցը առատաձեռն կերպով
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զօրավիգ կանգնեցաւ
տասնամեակ մը:

Հայաստանի

աւետարանական

համայնքին

աւելի

քան

Ամերիկեան Յանձնաժողովին ազդեցութիւնը Հայաստանի Հայ Աւետարանական
Եկեղեցիին աճումին վրայ նուազ չէր քան ինչ որ եղած էր Թուրքիոյ մէջ: Սկիզբէն մինչեւ
1923, Հայ Աւետարանական Համայնքը Ամերիկեան Յանձնաժողովէն ստացաւ նիւթական
եւ բարոյական նեցուկ: Քաղաքական ազդակներ, սակայն, ժխտական ազդեցութիւն
ունեցան այս սիրալիր յարաբերութեան նկատմամբ, եւ ի վերջոյ եկեղեցիին կեանքին
վրայ: Այսպէս, երբոր 1921-ին Հայաստան կորսնցուց իր անկախութիւնը եւ տարի մը ետք
մաս կազմեց Սովետ Միութեան, իշխանութիւնները յստակ կերպով մատնանշեցին այն
իրողութիւնը թէ Հայ Աւետարանական Եկեղեցիին մնայուն ենթակայութիւնը
Ամերիկեան Յանձնաժողովին փափաքելի չէր բնաւ: Ամերիկացի միսիոնարները
պարտադրուեցան ոչ միայն սահմանափակել իրենց գործունէութիւնները, այլ հեռանալ
երկրէն 1924-ին: (25) Մինչ այդ, բոլոր կրօնական հաստատութիւնները ժամանակի
ընթացքին զրկուեցան իրենց իրաւունքներէն եւ կարգ մը պարագաներու նոյնիսկ իրենց
կալուածներէն՝ համայնավար վարչակարգին ձեռք առած միջոցառումներուն
հետեւանքով: (26) Նոյնպէս, ժամանակի ընթացքին արտաքին աշխարհին հետ բոլոր
կապերը խզուեցան: Եկեղեցիները ենթարկուեցան սեղմումներու: Աւետարանչական
գործունէութիւնները արգիլուեցան: Եկեղեցիներու թիւը աստիճանաբար նուազեցաւ:

Դ. Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցի
Ինչպէս Հայ Առաքելական եւ Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցիները, Հայ Աւետարանական
Եկեղեցին ալ իր դաժան ու դժնդակ տարիները ունեցաւ Սովետական Միութեան
տիրապետութեան շրջանին, 1921-1991 տարիներուն:
Հրաշքի համազօր երեւոյթ էր որ հայ եկեղեցիներ կրցան վերապրիլ եւ գոյատեւել
անաստուած վարչակարգի մը ներքեւ, որ սկզբունքով նուիրուած էր արմատախիլ ընել
կրօնքը՝ հայ մարդոց անհատական եւ հաւաքական կեանքէն:
Անտարակոյս, հայ եկեղեցիներ թէ' քանակական եւ թէ' որակական տեսակէտէ շատ
սուղ գին վճառեցին 1921-էն մինչեւ 1991 թուականը, Առաջին Հայ Հանրապետութեան
անկումէն մինչեւ Երկրորդ Հանրապետութեան ծնունդը: Եկեղեցիներէն շատեր
պարտաւորուեցան իրենց դռները ընդմիշտ փակել: Սրբատեղիներու մեծ մասը
բռնագրաւուեցաւ եւ շտեմարաններու, բանակավայրերու եւ նոյնիսկ ախոռներու
վերածուեցաւ Ստալինեան բռնակալութեան տարիներուն: Եկեղեցականներէն շատեր
հալածանքի եւ խժդժութեան ենթակայ եղան, ոմանք աքսորուեցան, ուրիշներ
անխղճօրէն սպաննուեցան: Վախի, կասկածի եւ անապահովութեան շրջան մըն էր
ասիկա:
1988-ի երկրաշարժը Հիւսիսային Հայաստանի մէջ, ապա 1991-ի Հայաստանի
վերանկախութեան հռչակումը յարաբերութեանց նոր հորիզոններ բացին: Երկրաշարժը
նաեւ ցնցեց ողջ սփիւռքահայութիւնը, որ իր եղբայրական օգնութեան ձեռքը կարկառեց
հայրենաբնակ հայութեան: Գրեթէ ուծացած հայեր անգամ սկսան հայօրէն զգալ ե օգնել
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իրենց արենակիցներուն: Հայ աւետարանական եկեղեցիները իրենց Աւետարանչական
Ընկերակցութեան միջոցով շուտով փութացին իրենց մասնակցութիւնը բերել
հայրենաշինութեան գործին՝ իրենց այլազան ծրագիրներով:
Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան նպաստը բազմերես եւ
օգտաշատ ներդրում մըն էր նիւթական, բարոյական եւ հոգեւոր տեսակէտով:
Աւետարանչականը ոչ միայն իր երեք միլիոնի հասնող նիւթական օգնութեամբ, այլ նաեւ
հոգեւոր գրականութեամբ ողողեց հոգեւորապէս անօթի ու ծարաւ եղող իր
հայրենակիցները: (27)
Հայաստանի Հանրապետութեան ազատ ու անկախ պետութիւն հռչակուած օրէն,
Սեպտեմբեր 21, 1991-էն իվեր, ուրիշ պետութեանց կողքին Հայաստան կը վայելէ նաեւ
կրօնական ազատութիւն (գէթ տեսականօրէն, ըստ Սահմանադրութեան): Ասիկա
պատճառ եղաւ նորանոր եկեղեցիներու եւ կրօնական խմբակցութեանց ու
կազմակերպութեանց հաստատումին:
1991-ին Հոկտեմբերին Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը իր
տարեկան ժողովը գումարեց Տիթրոյթի Հայ Աւետ. Եկեղեցոյ մէջ, որուն ընթացքին որոշեց
Հայաստանը ընդգրկել որպէս իր աւետարանչական դաշտերէն մին: Այս առիթով
նշանակեց ամերիկաբնակ Տիար Լեւոն Պարտագճեանը իբրեւ Աւետարանչականի
առաջին ներկայացուցիչը վերանկախ Հայաստանի մէջ: Պարտագճեան այս պաշտօնով
ծառայեց մինչեւ 1994-ի աշնան, որմէ ետք Վեր. Ռընէ Լեւոնեան ստանձնեց այդ պաշտօնը
նոյն տարուան Նոյեմբեր ամսուն: (28)
Մայիս 8, 1995-ին հայ Աւետարանական Մկրտչական Եկեղեցին, Հայ Աւետ.
Մկրտչական Քրիստոնեաների Եկեղեցին եւ Հայ Աւետարանական Եկեղեցիները
միացած կանոնագրութիւն մը պատրաստեցին, որուն պետական վաւերացումէն ետք
ծնունդ առաւ Հայաստանի Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութիւնը: Հետագային, երբ
Մկրտական Եկեղեցիները բաժնուեցան Միութենէն, Հայ Աւետարանական եկեղեցիները
պետութեան մօտ գրանցուեցան որպէս Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցի:
Օգոստոս 21, 1995-ին Հայաստանի Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութեան
Կեդրոնական Մարմնի, Վրաստանի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու եւ Ամերիկայի Հայ
Աւետարանչական
Ընկերակցութեան
Հայաստանի
ներկայացուցիչները
ժողով
գումարեցին եւ վաւերացուցին Միութեան կանոնագրութիւնը կազմակերպելով

Հայաստանի, Վրաստանի, Արեւելեան
Աւետարանական Միութիւն: (29)

Եւրոպայի

եւ

Միջին

Ասիայի

Հայ

Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդը իր Հոկտեմբեր 29-30 լիանիստ
ժողովին պաշտօնապէս անդամ ընդունեց Հայաստանի եւ Եւրասիայի Հայ
Աւետարանական Միութիւնները, որոնք կը ներկայացուէին իրենց նախագահներով՝
յանձինքն Վեր. Եուրի Աւանէսյանի եւ Վեր. Դոկտ. Ռընէ Լեւոնեանի: (30)
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Ե. Եւրասիայի Հայ Աւետարանական Միութիւն
Եւրասիայի Հայ Աւետարանական Միութիւնը (ԵՀԱՄ) հիմնուեցաւ Օգոստոս 21,
1995-ին: Սոյն Միութիւնը կը բաղկանայ նախկին Սովետական երկիրներու մէջ գտնուող՝
Վրաստանի, Արեւելեան Եւրոպայի եւ Միջին Ասիայի հայ աւետարանական
եկեղեցիներէ: Միութեան նպատակն է.ա. Կազմակերպել հայ աւետ. եկեղեցիներ յիշեալ երկիրներու մէջ.
բ. Ստեղծել
միջոցներ
անդամ
եկեղեցիներու
համար
Ս.
Գրային,
աստուածաբանական եւ հայ ազգային կրթութեամբ հովիւներ եւ քարոզիչներ
պատրաստել.
գ. Մշակել գործնական կապեր քոյր աւետարանական եկեղեցիներու հետ, ինչպէս
նաեւ եղբայրական սերտ կապեր հաստատել Մայր Աթոռ Էջմիածինի եւ Առաքելական
եկեղեցիներու հետ: (31)
ԵՀԱՄ-ը կը բաղկանայ Մոսկուայի, Սոչիի, Թիֆլիսի եւ Ապխազիայի հայ
աւետարանական եկեղեցիներէն, որոնք սերտ գործակցութեան մէջ էին Հայաստանի Հայ
Աւետարանական Միութեան հետ: Միութեան անդրանիկ հոգաբարձութիւնը կը
բաղկանար Հայաստանի Միութեան հովիւներէն՝ գլխաւորութեամբ Հայաստանի
Աւետարանչականի պատասխանատու գործիչ՝ Վեր. Ռընէ Լեւոնեանի: (32)
Իր
հիմնադրութեան
յաջորդող
երկու
տարիներուն,
Եւրասիայի
Հայ
Աւետարանական Միութիւնը երկու կարեւոր նախաձեռնութիւններ ունեցաւ: Առաջինը՝
Հայաստանի Հայ Աւետարանական Միութեան գործակցութեամբ համահիմնադիր
դարձաւ Հայաստանի Աւետարանական Ճեմարանին: Երկրորդը՝ Աւետարանչականի
նիւթական աջակցութեամբ կազմակերպեց «Մանկանց Ամառնային բանակում» մը
Թիֆլիսի մէջ: (33)
Ախալքալաքի շրջանի մէջ երեք տարբեր վայրերու մէջ հոգեւոր պաշտամունքներ
տեղի կ'ունենային, սակայն 2012 թուականին Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական
Ընկերակցութիւնը ծախու առաւ երկյարկանի շէնք մը, ուր եկեղեցական
պաշտամունքներ եւ շաբաթամիջի գործունէութիւններ տեղի կ'ունենան: Դժբախտաբար,
Եւրասիայի միւս երեք եկեղեցիները, Թիֆլիսի, Սոխումի եւ Մոսկուայի եկեղեցիները
իրենց ուրոյն եկեղեցաշէնքերը չունին: (34)
Ինչպէս Հայաստանի, նոյնպէս Եւրասիայի Եկեղեցիները նիւթապէս ինքնաբաւ չեն:
Ամերիկայի Հայ Աւետարանաչական Ընկերակցութիւնը իր նիւթական եւ բարոյական
աջակցութեամբ նեցուկ կանգնած է անոնց: Իր ծննդեան օրէն ի վեր ԵԱՀԱՄ-ի նախագահ
Վեր. Դոկտ. Ռընէ Լեւոնեան իր հերթական այցելութիւններով առաջնորդութիւն կը
հայթայթէ անոնց:
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Զ. Եւրոպահայ Աւետարանական
Աւետարանական Միութիւն

Եկեղեցիներ

եւ

Ֆրանսայի

Հայ

Հայոց
Ցեղասպանութենէն
մազապուրծ
ազատած
հայորդիներէն
ոմանք
հաստատուեցան Եւրոպայի կարգ մը երկիրներ, ինչպէս Յունաստան, Պուլկարիա եւ
Ֆրանսա: Ֆրանսայի Հայ Աւետարանական Միութեան մասին խօսելէ առաջ,
անհրաժեշտ է հակիրճ կերպով անդրադառնալ Յունաստանի եւ Պուլկարիոյ Հայ
Աւետարանական Եկեղեցիներու մասին:
Յունաստան
ապաստանած
հայ
աւետարանականներ
մեծամասնութեամբ
բնակութիւն հաստատեցին Աթէնք եւ Թեսաղոնիկէ (Սելանիկ) քաղաքներուն մէջ: 1920ական թուականներուն վեց կազմակերպեալ եկեղեցիներ Միութիւն մը կազմեցին, որ
սակայն չկրցաւ իր գոյութիւնը շարունակել: Հազիւ երկու անգամ տարեկան ժողովներ
կրցաւ գումարել: (35)
Յունաստանի Հայ Աւետարանական համայնքը կորսնցուց իր անդամներուն մէկ
շօշափելի տոկոսը 1940-ական թուականներու վերջաւորութեան, երբ կազմակերպուեցաւ
ներգաղթը դէպի Հայաստան: Յստակ է որ անդամներու պակասը պատճառ հանդիսացաւ
որ բազմաթիւ եկեղեցիներ փակեն իրենց դռները: Երկրորդ Համաշխարհային
Պատերազմէն ետք, Վեր. Գրիգոր Տէմիրճեանի հովուական պաշտօնավարութեան
շրջանին երկու կազմակերպեալ եկեղեցիներ մնացած էին, որոնք հետագային միացան
Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միութեան:
Պուլկարիոյ հայ աւետարանական եկեղեցիներուն պատմութիւնը ետեւ կ'երթայ
մինչեւ 1890-ական թուականներու վերջերը, երբ հայեր թրքական ջարդերէն փախուստ
տալով ապաստան գտան հոն: Եկեղեցիները աճեցան Վառնայի եւ Սոֆիայի մէջ
հաստատուող նոր գաղթականներու գալուստով, եւ առաջին աշխարհամարտէն ետք հայ
աւետարանականներ կազմակերպեցին իրենց եկեղեցական կեանքը: Երկու հայ
աւետարանական հովիւներ, Վեր. Աբրահամ Ամիրխանեան եւ Վեր. Յակոբ
Շահվէլէտեան կը յիշուին որպէս ռահվիրայ առաջնորդները չորս եկեղեցիներու, ինչպէս
նաեւ առատաձեռն օժանդակութիւնը որ ընձեռուած է այդ եկեղեցիներուն Գերմանիոյ
Հիլֆսպունտ Միսիոնարութեան կողմէ: (36)
Ինչ կը վերաբերի Ֆրանսայի Հայ Աւետ. Միութեան, հարկ է յիշել որ Եւրոպական
ուրիշ երկիրներու կարգին Ֆրանսա եւս հիւրընկալեց եւ ապաստան շնորհեց թրքական
ջարդերէն վերապրողներուն: Առաջին գաղթականները ծանօթ չէին երկրին լեզուին ու
բարքերուն եւ բաւական դժուարութիւններ դիմակալեցին: Յագեցնելու համար իրենց
հոգեւոր ծարաւը եւ վերականգնելու իրենց ինքնութիւնը, հայ աւետարանական
գաղթականներ հաւաքուեցան պանդոկի մը մէջ, Ֆրանսայի Մարսէյլ քաղաքին մէջ 1924
թուականին: Նոյն տարին, այս նուիրեալ աշխարհականները վճռեցին հիմնել եկեղեցի մը
եւ Այնթապէն (Թուրքիա) հրաւիրեցին Վեր. Եուսուֆ Պարսումեանը, որպէս զի ստանձնէ
հովուական ծառայութիւնը: (37) Այս եղաւ սկիզբը Ֆրանսահայ Աւետարանականութեան:
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1925-ին Վեր. Պարսումեան փոխադրուեցաւ Լիոն եւ հոն հիմնեց ուրիշ եկեղեցի մը:
Վեր. Հ. Ղազարոսեան Խարբերդէն (Թուրքիա) Մարսէյլ եկաւ նոյն տարին եւ յաջորդեց
Վեր. Պարսումեանին: Մինչ այդ, հաւատացեալներու փոքրաթիւ խմբակներ կազմուած
էին տարբեր քաղաքներու մէջ, ինչպէս Վալանս, Սէնթ Լուփ, Սէնթ Լուիս, Սէնթ Շամոն,
Սէնթ Էթիէն, եւ Փարիզ: Այս փոքր խմբակները կազմակերպելու եւ անոնց հոգեւոր
ծառայութիւն ապահովելու աշխատանքներուն կանոնաւոր կերպով իրագործումը կը
պատկանի օտար միսիոնարի մը՝ Դոկտ. Փօլ Պերոնի, որ եղած էր հիմնադիրը
միսիոնարական ընկերութեան մը՝ «Քրիստոնէական Առաքելութիւն Արեւելքի Մէջ»
անունով: Ոչ ոք ծառայած է Ֆրանսայի հայ աւետարանականերուն այնքան երկար եւ
այնքան նուիրումով որքան Դոկտ. Պերոն: Իմաստով մը Ֆրանսայի Հայ Աւետարանական
Միութիւնը իր ծնունդը եւ զարգացումը կը պարտի անոր: (38)
Գրեթէ ամբողջ չորս տասնամեակ, մինչեւ 1960-ական թուականներու սկիզբները,
Ֆրանսայի հայ աւետարանական եկեղեցիները կը ղեկավարուէին միացեալ Գործադիր
Յանձնախումբի մը կողմէ՝ կազմուած Ֆրանսացի եւ Զուիցերիացի միսիոնարներէ,
ինչպէս նաեւ հայ աւետարանական առաջնորդներէ: 1962-էն ի վեր, սակայն, հայ
աւետարանական եկեղեցիները դարձած են ինքնաբաւ եւ կը վարեն իրենց գործերը
որպէս անկախ Միութիւն մը: Վերջին երկու տասնամեակներուն երիտասարդ
սերունդներ ներդաշնակ կերպով միացած են եկեղեցիներուն:
Զարմանալի է այն իրողութիւնը, թէ Ֆրանսայի հայ աւետարանական եկեղեցիներուն
պատմութեան ամենէն առողջ շրջանը զուգադիպեցաւ տնտեսական տագնապին, որ
պատահեցաւ 1925-1930 տարիներուն: Արդարեւ, այդ տարիներուն հոգեւոր արթնութիւն
մը ծագեցաւ այդ եկեղեցիներուն մէջ, եւ որպէս արդիւնք եկեղեցիները զօրացան հոգեւոր
մարզի մէջ եւ թիւի տեսակէտէ: (39) Այդ ժամանակաշրջանին էր որ հայ աւետարանական
եկեղեցիները դարձան աւետարանչական եկեղեցիներ, եւ սկսան իրագործել
միսիոնարական
նախաձեռնութիւններ,
աւետարանչական
արշաւներ
եւ
հրատարակութիւններ: 1925-ին սկսաւ հրատարակութիւնը Բանբեր ամսաթերթին, որ
դարձաւ պաշտօնաթերթը Ֆրանսահայ Աւետարանական Միութեան: Տասնամեակի մը
ընթացքին Ֆրանսայի հայ աւետարանական եկեղեցիներուն թիւը հասաւ տասնեւհինգի:
1946-ին երիտասարդներու համար հրատարակուեցաւ Վերելք անուն ամսաթերթ մը
հայերէն եւ ֆրանսերէն բաժիններով, որ աւելի ետքը փոխանակուեցաւ Լիւմինիոն անուն
Ֆրանսերէն լեզուով երկամսեայ թերթով մը: (40)
Երկրորդ Աշխարհամարտին եւ անոր յաջորդող քանի մը տարիներուն, հայ
աւետարանական եկեղեցիները վայրէջք մը արձանագրեցին: Սակայն շատ չանցած,
1950-ական տարիներու վերջաւորութեան, ֆրանսածին հայ աւետարանական նոր
սերունդ մը՝ նոր շունչ եւ աւիւն բերաւ Ֆրանսահայ Աւետարանական Միութեան: Նոր
երիտասարդական կազմակերպութիւններ եւ երկու ամառնային ճամբարներ
գլխաւորուած երիտասարդ հոգեւոր հովիւներէ՝ առոյգ շարժում մը ստեղծեցին, որ իր
բարերար արդիւնքը ունեցաւ: (41)
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Է. Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւն
Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը, որ փաղաքշական անունով կը
ճանչցուի որպէս Աւետարանչականը, ծնունդ առաւ Ամերիկայի Արեւելեան Շրջանի Հայ
Աւետարանական Միութեան Յունիս 6-9, 1918-ի տարեկան համաժողովին, որ
գումարուեցաւ Հայ Մարտիրոսաց Եկեղեցիին մէջ, Վուստըր, Մէսէչուսէց, Ամերիկայի
Միացեալ Նահանգներ:
Աւետարանչականի գաղափարի յղացումը, սակայն, սկսաւ 1907-ին, երբ Արեւելեան
Շրջանի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութիւնը կազմեց Աւետարանչական
(missions) Յանձնախումբ մը, որպէս զի աւետարանչութեան հարցը սերտելէ ետք,
գործնական քայլեր առնէ: Շուրջ տասնամեակ մը Միութեան գործադիր մարմինները այս
հարցը սերտեցին: Շուտով պայթեցաւ Առաջին Համաշխարհային Պատերազմը եւ
Օսմանեան
պետութիւնը
պատեհ
առիթը
գտաւ
կազմակերպելու
Հայոց
Ցեղասպանութիւնը:
Միութեան
Գործադիր
ժողովը
լիազօրեց
Վեր.
Միհրան
Գալայճեանը
կազմակերպչական նախագիծ մը պատրաստելու Աւետարանչականի Ընկերակցութեան:
Միութիւնը դրականօրէն ընդառաջեց Վեր. Գալայճեանի թելադրութիւններուն՝ յատուկ
յանձնախումբ մը նշանակելով 15 եկեղեցական եւ աշխարհական անձերէ բաղկացած,
որոնք աւետարանչական ընկերակցութեան մը նախապատրաստական աշխատանքը
ամբողջացուցին: Վեր. Գալայճեան այդ ծրագիրը պաշտօնապէս ներկայացուց Հայ
Աւետարանական Միութեան 17-րդ տարեկան համաժողովին, որ տեղի կ'ունենար
Յունիս 6-9, 1918 ին: Սոյն համաժողովը իր երրորդ նիստին, Յունիս 7-ին. հանգամանօրէն
քննելէ եւ վաւերացնելէ ետք Յանձնախումբի ծրագիրը յայտարարեց հիմնադրութիւնը
Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան: (42)
Ընկերակցութեան կազմութեան մասին կատարուած առաջին յայտարարութեան մէջ
այսպէս կը բանաձեւուէր անոր նպատակը «Զօրացնել մեր եկեղեցիներուն հոգեւոր
կեանքը եւ վերաշինել հայրենիքի աւերակուած եկեղեցիները»: (43) Աւետարանչականը
հաստատուեցաւ անդամակցութեան հիման վրայ, եւ որդեգրուած կարգախօսը եղաւ
«Իւրաքանչիւր
հայ
աւետարանական
անձ՝
անդամ
Աւետարանչական
Ընկերակցութեան»: Անդամակցութեան եօթը դասակարգեր ստեղծուեցան, սկսելով
տարեկան հինգ տոլար անդամատուրքով, մինչ բարձրագոյն դասակարգը կը կազմէին
500 տոլարով «ցմահ պատւոյ անդամ» եղողները: Այսպէս, առաջին տարուան ընթացքին
կատարուած խոստումները հասան 27,000 տոլարի: (44)
Աւետարանչականի հիմնադիրներուն գլխաւոր մտահոգութիւնն էր Հայոց
Ցեղասպանութեան «Մնացորդացը,» փրկել: Այսպէս, Աւետարանչականը իր օգնութեան
ձեռքը երկարեց հոգատարելու ցեղասպանութենէ վերապրող հայորդիներու ֆիզիքական
անհրաժեշտ պահանջներուն եւ կարօտութեանց, միայնգամայն մատակարարելու անոնց
բարոյական, մտային եւ հոգեւոր կարիքներուն: Այդ օրերուն, միւս հայ համայնքներուն
նման, Հայ Աւետարանական համայնքն ալ, զրկուած իր եկեղեցական եւ կրթական
ղեկավարներու մեծամասնութենէն, պէտք ունէր նոր առաջնորդութեան: Հազարաւոր հայ
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որբեր՝ ֆիզիքական սնունդի չափ պէտք ունէին նաեւ մտաւոր եւ հոգեւոր սնունդի, որպէս
զի հայ «Մնացորդացը» վերապրէր: Այս պէտքերուն գոհացում տալու համար
անհրաժեշտ էր որ գաղթօճախներու մէջ նոր եկեղեցիներ եւ դպրոցներ հիմնուէին: (45)
Ահա այդ դժուարին օրերուն Աւետարանչականը բախտորոշ դեր մը խաղաց
հիւրընկալ արաբական քաղաքներու նորահաստատ հայ գաղթավայրերու մէջ
կառուցանելով դպրոցներ, եկեղեցիներ, դարմանատուններ եւ պատսպարաններ, որոնց
մէջ հազարաւոր մանուկներ դաստիարակուեցան եւ անտէր որբեւայրիներ
պատսպարուեցան: Սակայն, տեղական անձուկ տնտեսական պայմաններու
հարկադրանքը եւ ապագայ աւելի նպաստաւոր կեանքի մը հեռանկարները, պատճառ
եղան որ հայ գաղթականներ շուտով ցրուին հեռաւոր երկիրներ, ինչպէս Եւրոպայի,
Հիւսիսային եւ Հարաւային Ամերիկայի զանազան քաղաքներ, ուր հաստատեցին մնայուն
բնակութիւն եւ գաղութներ: Բայց ուր որ Աւետարանական հայեր գացին, անոնց
հետեւեցաւ Աւետարանչականի օգնական ձեռքը, եւ անոնց մէջ արթուն պահեց
քրիստոնէական եւ ազգային գիտակցութիւնը:
Արդարեւ, իր սկզբնածագ օրէն ի վեր Աւետարանչականը հզօր ազդակ մը
հանդիսացաւ հայ աւետարանական ինքնութիւնը պահպանելու մարզին մէջ: Սակայն,
դժբախտաբար, հայ աւետարանական եկեղեցիներու ինքնավար դրութիւնը արգելք
հանդիսացած է միութեան եւ սերտ գործակցութեան: Կեդրոնացեալ դրութեան մը
բացակայութեան, կարգ մը եկեղեցիներ յամառած են աշխատիլ իրենց յարմար դատած
ուղիով:
Այնպիսի գոյավիճակի մը մէջ Աւետարանչականը ջանք թափած է իրարու զօդելու
Հայ Աւետարանական Միութիւնները եւ կազմակերպութիւնները, նպատակադրելով
բաժնեկից դարձնել բոլորը իրարու կարիքներուն եւ գործունէութիւններուն:
Չափացանցութիւն պիտի չըլլայ երբեք հաստատել թէ Աւետարանչականը
հանդիսացաւ աշխարհի չորս ծագերուն ցրուած հայ աւետարանական եկեղեցիները
իրարու մօտեցնող եւ իրարու զօդող կապը: Առանց Աւետարանչականին հայ
աւետարանականներ պիտի զրկուէին լաւ առաջնորդութիւն ունենալէ իրենց
պատմութեան դժուարին հանգրուաններուն: Աւետարանչականը անոնց հայթայթեց
կազմակերպչական կորով եւ ընձեռեց առաջնորդութիւն: Աւետարանականներուն
դժուարութիւնները աւելի բարդ պիտի ըլլային եւ անոնց վայելած բարիքները աւելի
նուազ՝ եթէ գոյութիւն չունենար Աւետարանչականը կատարելու իր նախախնամական
դերը որպէս բարերար բազուկը Հայ Աւետարանական Եկեղեցիին:
Վերջապէս, Աւետարանչականի պատմութիւնը՝ պատմութիւնն է տարագիր
հայութեան, սկսած 1918-ի դժնդակ օրերէն մինչեւ ներկայ, բաղդատաբար, լուսաւոր
օրերը: Անոր պատմութիւնը՝ մեր ժողովուրդի վերապրելու ճիգերուն, ոգորումներուն եւ
անհուն նուիրումի պատմութիւնն է: Իսկ անոր նշանաբանն է սիրել մեր ազգի բոլոր
զաւակները անխտրօրէն եւ ծառայել անոնց՝ ամբողջական նուիրումով:
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Ը. Ստեփան Փիլիպոսեան Հիմնարկութիւն
Ստեփան Փիլիպոսեան Հիմնարկութիւնը կը կրէ անունը Ստեփան Փիլիպոսեանին:
Ան մեծանուն բարերարն էր, նուիրեալ գանձապահը եւ ցկեանս հոգաբարձու Ամերիկայի
Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան:
Ստեփան Փիլիպոսեանի կապը Աւետարանչականի հետ սկսաւ 1948-ական
թուականներուն երբ ան ծանօթացաւ Աւետարանչականի Գործադիր Քարտուղար՝ Վեր.
Բիւզանդ Գալֆայեանի հետ եւ վերահասու եղաւ Մերձաւոր Արեւելքի մէջ նորահաս
սերունդի կրթական անձուկ վիճակին: Անոր ներաշխարհը փոթորկեցաւ երբ իմացաւ թէ
բազմաթիւ հայ տղաք եւ աղջիկներ իրենց ուսումը չէին կրնար շարունակել նիւթական
աննպաստ պատճառներու բերումով: (46)
Վեր. Գալֆայեանի հետ խորհրդակցելէ ետք, Փիլիպոսեան որոշեց Մանուկներու
Կրթական ծրագիր մը պատրաստել: Իր առաջին ձեռնարկը եղաւ շքեղ դրամահաւաքի
ճաշկերոյթ մը կազմակերպել Լոս Անճելըսի մէջ ի նպաստ Միջին Արեւելքի հայ դպրոցի
աշակերտներուն: Ճաշկերոյթէն գոյացած եկամուտը, 45,000 տոլար, այդ օրերուն համար
կոկիկ գումար մըն էր, որ մեծ քաջալերութիւն հանդիսացաւ Աւետարանչականի
հոգաբարձութեան, որմէ յետոյ ան պաշտօնապէս որդեգրեց Մանկանց Կրթանպաստի
Ծրագիրը (Child Education Program):
1951-ին Ստեփան Փիլիպոսեան շրջապտոյտ մը կատարեց Միջին Արեւելքի Հայ
Աւետարանական եկեղեցիներուն եւ դպրոցներուն եւ ականատես եղաւ կրթական ճնշող
կարիքներուն: Վերադարձին՝ ամերիկացի մեծահարուստ բարերար Դոկտ. Գալֆիթ
Գլարքի հետ 1960-ական թուականներուն հաստատեց Մանուկներու Կրթանպաստի
Ֆոնտը (Children, Incorporated), որմէ օգտուեցան բազմաթիւ դպրոցական աշակերտներ
Միջին Արեւելքի մէջ: 1964-ին Դոկտ. Գլարքի հանգստեան կոչուելէ ետք, իր դուստրը,
Տիկին Ճին Գլարք Վուտ շարունակեց Մանուկներու Ֆոնտին գործը տասնամեակներ
շարունակ: (47)
Ապա, 1960-ական տարիներու վերջաւորութեան, առատաձեռն բարերարը
հաստատեց երկու հիմնադրամներ—Ստեփան Փիլիպոսեան Անձեռնմխելի Հիմնադրամը
եւ ապա, Ստեփան Փիլիպոսեան Հիմնարկութիւնը:
Տարիներէ ի վեր այս երկու հիմնադրամներէն գոյացած տարեկան եկամուտը կը
գործածուի զանազան կրթական, բարեգործական, մշակութային եւ աւետարանչական
ծրագիրներու եւ գործունէութիւններու ի նպաստ:
Ստեփան Փիլիպոսեան Հիմնարկութեան հոգաբարձութիւնը կը բաղկանայ հինգ
անդամներէ, որոնցմէ երկուքը կը նշանակուին ԱՀԱԸ-ի կողմէ եւ մնացած երեք
անդամները Փիլիպոսեան Հիմնարկութեան կողմէ: (48)
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Ծնունդն Ու Սկզբնական Զարգացումը (Փըրամըս, Նիւ Ճըրզի, ԱՀԱԸ, 2018), էջ 30-35:
44. Եկեղեցի (Հայ Աւետարանական Միութեան Հրատարակութիւն, Հայ Աւետարանական
Միութիւն, Նիւ Եորք 1918), էջ 1:
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45. Տիգրան Ե. Քասունի, «Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան
Պատմութիւնը», Արմէնիըն-էմէրիքըն Աութլուք, Հատ. Ը., Թիւ 2 (Նիւ Ճըրզի, ԱՀԱԸ, 1972),
էջ 39:
46. Դոկտ. Կ. Յ. Չոփուրեան, «Ստեփան Փիլիպոսեան-ի Երազն ու Անոր Իրականացումը»,
Արմէնիըն-էմէրիքըն, Հատոր 8, թիւ 1, 1972, էջ 12:
47. Չոփուրեան, նշուած գործը, էջ 16:
48. Նոյն, էջ 17:
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3. Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդ
Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդը (ՀԱՀԽ) եկեղեցական մարմին
մըն է, որ կը բաղկանայ հինգ հայ աւետարանական եկեղեցական Միութիւններէ եւ երկու
աւետարանչական/բարեսիրական կազմակերպութիւններէ: Անոնք են հետեւեալները.Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութիւն, Հիւսիսային
Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Միութիւն, Ֆրանսայի Հայ Աւետարանական
Եկեղեցիներու Միութիւն, Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցի, Եւրասիայի Հայ
Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութիւն, Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական
Ընկերակցութիւն եւ Ստեփան Փիլիպոսեան Հիմնարկութիւն:
ՀԱՀԽ-ի նպատակն է ի մի բերել աշխարհատարած Հայ Աւետարանական
Միութիւններն ու կազմակերպութիւնները՝ հաստատելու Տէր Յիսուս Քրիստոսով
ունեցած իրենց միաբանութիւնն ու հաւատքը, ինչպէս նաեւ հնազանդելու իրենց
քրիստոնէական կոչումին եւ սատարելու իրենց ընդհանրական առաքելութեան:
1860-ական թուականներէն մինչեւ 1915, Հայց. Աւետարանական Եկեղեցին Թուրքիոյ
մէջ ունէր չորս եկեղեցական Միութիւն, իր դպրոցներով, երիտասարդական
միութիւններով, բարեսիրական ընկերակցութիւններով եւ բազմազան գործունէութիւններով:
Իրերայաջորդ հայոց երեք ցեղասպանութիւնները Օսմանեան Կայսրութեան կողմէ—
1895-ին, 1909-ին եւ 1915-1923 թուականներուն—պատճառ հանդիսացան վերապրող հայ
աւետարանականներու արտագաղթին: 1895-96 Կիլիկիոյ ջարդերուն որպէս հետեւանք
նկատելի թիւով հայ աւետարանականներ ապաստան գտան Ամերիկայի Միացեալ
Նահանգներուն մէջ: 1880-ական թուականներէն ետք անոնք եկեղեցիներ հիմնեցին եւ
1901-ին կազմակերպեցին Արեւելեան Նահանգներու մէջ Հայ Աւետարանական
Միութիւնը: Եօթը տարի ետք, 1908-ին, Քալիֆորնիաբնակ հայ աւետարանականները
հիմնադրեցին Քալիֆորնիայի Հայ Աւետարանական Միութիւնը:
1915-1923 թուականներուն Հայոց Ցեղասպանութենէն մազապուրծ վերապրող հայ
աւետարանականներ՝ հիմնադրեցին երկու ուրիշ եկեղեցական Միութիւններ—
Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութիւնը եւ Ֆրանսայի Հայ
Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութիւնը: Այսպէս ուրեմն, Ա. Աշխարհամարտէն ետք,
հայ աւետարանականներ ունէին չորս եկեղեցական Միութիւններ:
Առաջին Համաշխարհային Պատերազմէն քառորդ դար չանցած՝ կը ծագէր Երկրորդ
Աշխարհամարտը երբ աշխարհագրականօրէն իրարմէ հեռու գտնուող նորակազմ
Միութիւնները վերականգնումի պայքարը կը մղէին՝ իրենց կը պակսէր կարելիութիւններ
եւ միջոցներ միջ-Միութենական կապեր հաստատելու:
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Սակայն, Երկրորդ Համաշխարհային Պատերազմէն ետք Մերձաւոր Արեւելքի Հայ
Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութիւնը նախաձեռնեց Միջ-Միութենական
Խորհուրդի մը կազմութիւնը: Տեսակցութիւններ արդիւնաւորուեցան առաջին ՄիջՄիութենական ժողովը գումարելու Հոկտեմբեր 21-26, 1952 թուականին: (1)
Միջ-Միութենական սոյն ժողովին ներկայ էին հետեւեալ հինգ եկեղեցական
Միութիւններու ներկայացուցիչները — Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական
Եկեղեցիներու Միութիւնը, Ֆրանսայի Հայ Աւետարանական Միութիւնը, Միացեալ
Նահանգներու Արեւելեան Նահանգներու Հայ Աւետարանական Միութիւնը,
Քալիֆորնիայի Հայ Աւետարանական Միութիւնը, եւ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական
Ընկերակցութիւնը: Խորհուրդը կը հանդիսանար խորհրդակցական հանգամանք ունեցող
մարմին մը, որ կը նպատակադրէր քննարկել Միութիւններուն կացութիւնը, զօրացնել
Հայ Աւետարանական եկեղեցիները աշխարհի չորս ծագերուն, ծառայագրել եւ
պատրաստել հովիւներ եկեղեցիներուն համար, ձեռնարկել հրատարակութիւն մը որպէս
պաշտօնաթերթ
Հայ
Աւետարանականութեան,
խորհրդակցիլ
կրթական
հաստատութիւններուն ծառայութեանց տեւականութիւնը ապահովելու հարցերուն
շուրջ, եւ մշակել ու փոխանցել Հայ Աւետարանական ժառանգութիւնը: (2)
Խորհուրդը գումարեց երեք նախապատրաստական համագումարներ—առաջինը
Լիբանանի Պէյրութ քաղաքին մէջ, 1952-ին, երկրորդը Ֆրանսայի Մարսէյլ քաղաքին մէջ,
1955-ին, եւ երրորդը դարձեալ Փարիզի մէջ, 1965-ին: Վերջին համագումարը նախորդ
երկուքէն աւելի լաւ կազմակերպուած էր եւ տեւեց չորս օր, գումարելով օրական երեք
նիստ:

Վեր.

Անդրանիկ

Պետիկեան,

համագումարի

կազմակերպիչներէն

մէկը,

նկարագրեց համագումարը հետեւեալ բառերով. «Համագումարը պատմականօրէն
յատկանշական իրողութիւն մըն էր, որովհետեւ առաջին անգամն էր 1846-էն, ի վեր,
այսինքն առաջին Հայ Աւետարանական Եկեղեցիին հիմնուելէն ասդին, որ խումբ մը
աւետարանականներ կը մէկտեղուէին յանուն գոյութիւն ունեցող բոլոր եկեղեցիներուն,
քննարկելու իրենց կեանքերը եւ խորհրդակցելու այն հարցերուն շուրջ որոնք կը բխէին
կեանքի նոր պայմաններէն, որոնց մէջ իրենք կանչուած էին կատարելու իրենց
առաքելութիւնը աշխարհի վրայ»: (3)
Խորհուրդին Փարիզի համագումարը ընտրեց Գործադիր Մարմին մը եւ Մարսէյլի
համագումարին ընթացքին մշակուած սահմանադրութեան բարեփոխուած օրինակը
օրակարգի

վրայ

դնելով:

Խորհուրդը

բաղկացնող

ներկայացուցիչները

այդ

սահմանադրութիւնը պիտի յղէին իրենց պատկան Միութիւններուն՝ առ ի վաւերացում:
(4)

Միայն Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութիւնը

վաւերացուց այդ սահմանադրութիւնը:

Միւս Միութիւնները ոչ մէկ քայլ առին այդ

ուղղութեամբ, ոչ թեր եւ ոչ ալ դէմ: Հետեւաբար, Խորհուրդին Գործադիր Մարմինը
ձախողեցաւ իրեն յանձնուած պարտականութեան մէջ, այսինքն ուրիշ ժողով մը
հրաւիրել մինչեւ հինգ տարի:
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1967-ին Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Միութիւնը որոշում կայացուց
առկախել Միջ-Միութենական Խորհուրդին սահմանադրութեան առնչակից հարցերուն
սերտողութիւնը,

եւ

Ամերիկայի

համախորհուրդ

յանձնարարեց

Հայ

Աւետարանչական

Համա-Հայ

Ընկերակցութեան

Աւետարանական

համագումարի

հետ
մը

կայացումը: (5)
Այս նիւթի շուրջ Աւետարանչականի եւ Հիւսիսային Ամերիկայի Միութեան
ղեկավարութիւնը շուրջ տարի մը խորհրդակցելէ ետք՝ որոշեց համաժողով մը
կազմակերպել՝ ի մի բերելով Հայ Աւետարանական կղերական եւ աշխարհական
ղեկավարութեան

ներկայացուցիչները:

Աւետարանական Առաջին Համաժողով:

Սոյն

ժողովը

կոչուեցաւ

Համա-Հայ

(6)

Համաժողովը տեղի ունեցաւ Յունիս 25-28, 1978-ին՝ հովանաւորութեամբ Հիւսիսային
Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Միութեան եւ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական
Ընկերակցութեան: Սոյն համաժողովը ի մի բերած էր այդ օրերուն ժամանակակից Հայ
Աւետարանական հոգեւոր եւ աշխարհական ղեկավարութիւնը Ամերիկայի Փէնսիլվէնիա
նահանգի Հավըրթաուն քաղաքը՝ վերաքննութեան ենթարկելու Հայց. Աւետարանական
Եկեղեցւոյ իրավիճակը, ճշդորոշելու անոր գոյապատճառը եւ որոնելու ազդու միջոցներ
անոր վսեմ կոչումը իրագործելու համար: (7)
Համաժողովը
քննարկեց
Հայց.
Աւետարանական
Եկեղեցիի
բազմերես
գործունէութիւններու կարեւոր մարզերը եւ կատարեց որոշ յանձնարարութիւններ: Ան
նաեւ նշանակեց Գործադիր Յանձնախումբ մը, որուն պաշտօնը պիտի ըլլար
համաժողովին յանձնարարութիւնները սերտել, ամբողջական ծրագիրներ մշակել եւ
թելադրութիւններ ընել Հայ Աւետարանական եկեղեցական Միութիւններուն առ ի
վաւերացում: (8)
Գործադիր Յանձնախումբի յանձնարարութիւններէն ետք՝ Հայ Աւետարանական
Եկեղեցական Միութիւնները, Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը եւ
Ստեփան Փիլիպոսեան Հիմնարկութիւնը զանազան խորհրդակցութիւններ ունեցան եւ
որոշեցին ՝կազմակերպել Հայ Աւետարանական Համաշխահային Խորհուրդը: Սոյն
կազմակերպութիւնները համաձայնեցան իրենց Խորհուրդի անդրանիկ նիստը գումարել
1982-ի աշնան: Դժբախտաբար, սակայն, Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմը եւ
Միջին Արեւելքի քաղաքական անկայուն վիճակը պատճառ եղան որ այդ համագումարը
յետաձգուի մինչեւ 1987-ին: Վերջապէս, ՀԱՀԽ-ի առաջին լիանիստ ժողովը տեղի ունեցաւ
Հոկտեմբեր 12-14, 1987 Հավըրթաունի (Փէնսիլվէնիա) Հայ Նահատակաց Եկեղեցւոյ մէջ:
(9)

1980-ական սկզբնական տարիներուն ՀԱՀԽ-ը զբաղեցաւ կարգ մը կարեւոր
հարցերով, որոնք սերտօրէն աղերս ունէին եկեղեցական Միութիւններուն հասարակաց
առաքելութեան հետ, ինչպէս աւետարանչութեան եւ աւետարանիչներ պատրաստելու,
նոր եկեղեցիներ կազմակերպելու, գործակցական կապեր հաստատելու քոյր
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եկեղեցիներու հետ, քրիստոնէական եւ հայեցի դաստիարակութիւն ջամբելու եւ այլ
կարեւոր հարցերով:
Թէեւ իր հիմնադրութեան օրերուն ՀԱՀԽ-ը ունէր իր Ծրագիր եւ Կանոնագիրը, բայց
ատիկա բարեփոխութեան ենթարկուեցաւ նոր Սահմանադրութեամբ եւ Կանոնագրով
մը: Մասնաւոր աշխատանք տարուեցաւ ՀԱՀԽ-ը որպէս ոչ-շահաբեր կազմակերպութիւն
ճանչցնել յաչս պետութեան: Այս աշխատանքը յաջողութեամբ պսակուեցաւ շնորհիւ
Խորհուրդի գանձապահ իրաւաբան Ալպերթ Մոմճեանի անխոնջ ջանքերուն:
Որոշուեցաւ նաեւ հիմնադրամ մը հաստատել ՀԱՀԽ-ի տնտեսական իրավիճակը
ամրապնդելու ի խնդիր: Այս ծրագրին նշանակուած յանձնախումբի երեք անդամները՝
Վեր. Դոկտ. Կիրակոս Չոփուրեան, Տիարք Նազար Տաղլեան եւ Ճորճ Փիլիպոսեան
հետեւողական աշխատանքով յաջողցուցին յիսուն հազար տոլարնոց անձեռնմխելի
հիմնադրամի մը հաստատումը: (10)
ՀԱՀԽ-ը նաեւ յաջողեցաւ հայ աւետարանական արխիւներու կեդրոն մը հաստատել
Աւետարանչականի կեդրոնատեղիին մէջ: Որոշուեցաւ լիազօրել Ամերիկայի Հայ
Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը որպէս տնտես Հայ Աւետարանական արխիւներու
պահպանման: Այս ծրագրին մէջ յատուկ դեր ունեցան Աւետարանչականի Գործադիր
Տնօրէն՝ Վեր. Մովսէս Ճանպազեան եւ ՀԱՀԽ-ի Նախագահ Վեր. Վահան Թութիկեան:
Հոգեւոր
հովիւներու
եւ
կրօնական
դաստիարակութեան
գործիչներու
պատրաստութեան համար հրատարակուեցաւ «Կոչ Հովուական Ծառայութեան»
վերտառութեամբ գրքոյկ մը՝ հեղինակութեամբ Վեր. Կ. Չոփուրեանի եւ Տիար Նազար
Տաղլեանի: (11)
1990-ական թուականներուն նոր դարաշրջան մը սկսաւ հայ ժողովուրդի կեանքին
մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Արցախի անկախութեան հռչակումով:
Խորհուրդը
իր
անվերապահ
աջակցութիւնը
ընծայեց
հայրենի
զոյգ
հանրապետութիւններուն:
Աւետարանչականի նիւթական ու բարոյական ներդրումով՝ ՀԱՀԽը նոր
եկեղեցիներու եւ կեդրոններու հաստատման արշաւ մը սկսաւ: Սովետական շրջանէն
մնացած մեր Հայ Աւետարանական եկեղեցիները վերաշխուժացան եւ նոր եկեղեցիներու
եւ կառոյցներու հիմը դրուեցաւ: Այս նախաձեռնութեանց մէջ իրենց մասնաւոր դերը
ունեցան Աւետարանչականի Գործադիր Տնօրէն Վեր. Մովսէս Ճանպազեան եւ
Հայաստանի ՀԱՀԽ-ի եւ Աւետարանչականի հոգեւոր գործիչ Վեր. Ռընէ Լեւոնեան: (12)
1990-ական թուականներուն նաեւ ծրագիր մշակուեցաւ Հայ Աւետարանական
Եկեղեցիի հիմնադրութեան 150-ամեայ յոբելեանը տօնելու: Յոբելեանը տօնուեցաւ մեծ
շուքով 1996-ի Յուլիս ամսուն երեք վայրերու մէջ — Իսի-լէ-Մուլինօ (Փարիզ), Պոլիս եւ
Երեւան—որոնք մեծ խանդավառութիւն ստեղծեցին Հայ Աւետարանական համայնքին
մէջ: Յոբելենական տօնակատարութիւնը կը վայելէր նախագահութիւնը Վեր. Մովսէս
Ճանպազեանի: Իսի-լէ-Մուլինօի հանդիսութեանց ատենապետն էր Վեր. Ժիլպեր
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Լեւոնեան, Պոլսոյ տօնախմբութեանց առաջնորդն էր Վեր. Վահան Թութիկեան իսկ
Երեւանի յոբելենական տօնակատարութեան նախագահեց Վեր. Մովսէս ճանպազեան:
Յոբելենական տարեդարձի առիթով լոյս տեսաւ Վեր. Վահան Թութիկեանի հեղինակած
«Հայ Աւետարանական Եկեղեցին» գիրքը Անգլերէն եւ Հայերէն լեզուներով: (13)
Իր հիմնադրութեան օրերէն սկսեալ ՀԱՀԽ-ը կարիքը զգաց Գործադիր Տնօրէնի մը
ղեկավարութեան: Առաւելաբար նիւթական պատճառներով կարելի չեղաւ այդ ծրագիրը
իրագործել մինչեւ 2003 թուականը: Այդ պատճառով, Խորհուրդի նախագահները այդ
պարտականութիւնը յանձն առին մինչեւ այդ թուականը: ՀԱՀԽ-ի խնդրանքով նախկին
նախագահ՝ Վեր. Վահան Թութիկեան ստանձնեց Գործադիր Տնօրէնի պաշտօնը, որ
սիրայօժար կը շարունակէ մինչեւ այսօր առանց նիւթական հատուցումի: (14)
Ներկայիս ՀԱՀԽ-ը կը բաղկանայ զայն կազմող հինգ Եկեղեցական Միութիւններէն եւ
Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութենէն երկուքական ներկայացուցիչներէ
եւ Ստեփան Փիլիպոսեան Հիմնարկութենէն՝ մէկ ներկայացուցիչէ: Խորհուրդը կը
նշանակէ նաեւ Գանձապահ մը եւ Գործադիր Տնօրէն մը, որոնք ի պաշտօնէ քուէարկող
անդամներ են Խորհուրդի ժողովներուն: Գործադիր Տնօրէնը Խորհուրդի գծած
ուղղութեան համաձայն կը ղեկավարէ անոր գործերը:
ՀԱՀԽ-ի գործունէութեան դաշտը կը տարածուի 22 երկիրներու մէջ: Ան օժտուած է
132 եկեղեցիներով եւ հաղորդակցականներով (fellowship) ինչպէս նաեւ, 3
աւետարանչական, մարդասիրական եւ մշակութային կազմակերպութիւններով: Ան կը
վարէ 24 կրթական օճախներ, 37 աւետարանչական եւ մարդասիրական կեդրոններ. ունի
10 հրատարակութիւններ, եւ 8 երիտասարդական/ընտանեկան ճամբարներ: (15)
ՀԱՀԽ-ը ունի իր «Ընդհանուր Ժողով»ը եւ իր «Գործադիր ՅանձնաԽումբ»ը, որոնք կը
կազմուին անդամ Միութիւններու ներկայացուցիչներով, եւ որուն նախագահութիւնը կը
վստահուի ՀԱՀԽ-ի հինգ Միութիւններէ եկող հովիւներու՝ հերթական դրութեամբ:
ՀԱՀԽ-ը կը սերտէ Հայ Աւետարանական եկեղեցական Միութիւններէն եւ
եկեղեցիներէն եկող ու ընդհանրական բնոյթ կրող հարցերը եւ յանձնարարութիւններ
կ'ընէ առ որ անկ է: Ան միջոցներ կը հայթայթէ հաղորդակցութեան, գործադիր
յանձնախումբեր կը նշանակէ, որոնք Խորհուրդին առած ոգոշումները կը գործադրեն,
պարբերաբար համագումարներ կը կազմակերպէ եւ լոյս կ'ընծայէ պաշտօնական
հաղորդագրութիւններ՝
յանուն
հայ
Աւետարանական
Միութիւններուն
եւ
եկեղեցիներուն:
Իր ծնունդէն ի վեր ՀԱՀԽ-ը բազմաթիւ նուաճումներ արձանագրած է, որոնցմէ
ամէնէն յիշատակելիներէն ոմանք հետեւեալներն են. Ան կարեւոր դեր խաղաց օգնութեան ձեռք երկարելով 1988-ի Հայաստանի
երկրաշարժի աղէտեալներուն.
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 Հայաստանի ամբողջ տարածքին քառասունէ աւելի եկեղեցիներ եւ ծառայութեան
կեդրոններ հաստատեց՝ գործակցութեամբ Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան.
 Աւետարանչականի նախաձեռնութեամբ նիւթական օգնութիւն հայթայթեց 1980ական եւ 1990-ական թուականներու Լիբանանի եւ Հայաստանի Հայ
Աւետարանական եկեղեցիներուն.
 Անձեռնմխելի հիմնադրամ մը հաստատեց Աւետարանչական Ընկերակցութեան
հսկողութեան ներքեւ.
 Ստեղծեց Հայ Աւետարանական Արխիւներու կեդրոն
Աւետարանչական Ընկերակցութեան կեդրոնատեղիին մէջ.

մը

Ամերիկայի

Հայ

 Հայ Աւետարանական Շարժումին եւ Եկեղեցւոյ 150-ամեայ, 160-ամեայ, եւ 170-ամեայ
տարեդարձները մեծ շուքով տօնակատարեց.
 Իր գործօն մասնակցութիւնը բերաւ Հայաստան/Սփիւռք վեց համաժողովներուն
Երեւանի մէջ 1999-2011 տարիներուն.
 Գործակցութեամբ
Աւետարանչականին՝
հիմնադրեց
Հայաստանի
Աստուածաբանական Ճեմարանը՝ անոր ուսուցիչներ հայթայթելով եւ կրթական
գործին սատարելով.
 Հայաստանի համար տասնեակ մը քարոզիչներ ձեռնադրեց.
 Հովուական Ձեռագիրք մը հրատարակեց եւ Հայ Աւետ. Եկեղեցւոյ Հաւատոյ
Հանգանակ մը պատրաստեց.
 Նոր եկեղեցիներ հաստատեց Աւետարանչականի օժանդակութեամբ Եւրոպայի
զանազան երկիրներու մէջ.
 Հայաստանի եւ արտասահմանի միջեւ եկեղեցիներու զուգախումբի
(քոյր եկեղեցիներ որդեգրելու) դրութիւն մը հաստատեց.
 Ս. Էջմիածինի հետ երկխօսութեան Յանձնախումբ մը նշանակեց.
 Աշխարհատարած Հայ Աւետարանական հովիւներու համար համագումարներ
կազմակերպեց՝ զանոնք յաճախ համախմբելով.

 Կարեւոր

տարեդարձներ
ոգեկոչեց,
ինչպէս՝
Հայաստանի
մէջ
Քրիստոնէականութիւնը Որպէս Պետական Կրօն հռչակուելու 1700-ամեակը, Հայ
Գիրերու գիւտին 1600-ամեակը, Բողոքական Բարեկարգութեան 500-ամեակը, Հայոց
Ցեղասպանութեան 100-մեակը. (16)
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 Անցնող քանի մը տարիներու ընթացքին մէկէ աւելի անգամներ օժանդակեց
Մերձաւոր Արեւելքի մեր եկեղեցիներուն.
 ՀԱՀԽ-ը իր ամբողջական զօրակցութիւնը ի գործ դրած է, եւ կը շարունակէ ի գործ
դնել, Հայաստանի եւ Արցախի կառավարութիւններուն՝ ամէն անգամ որ մեր
ժողովուրդի ապահովութիւնը, խաղաղութիւնը կամ տնտեսական իրավիճակը
վտանգուած է: (17) Ի դէպ, 2020ի տարեշրջանին ան իր բարոյական եւ նիւթական
օժանդակութիւնը բերաւ Լիբանանի, Արցախի եւ Հայաստանի հայ զանգուածներուն:
Բաց աստի, ՀԱՀԽ-ը կը հրատարակէ գիրքեր, եւ յօդուածներ, որոնք աղերս ունին
յատկապէս Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ կեանքին եւ գործունէութիւններու հետ,
մամուլին կը յղէ հերթական հաղորդագրութիւններ, կապ կը պահէ Հայաստանի եւ
Արցախի հանրապետութիւններուն հետ, ինչպէս նաեւ միշտ հաղորդակից է իր քոյր
յարանուանութիւններուն եւ Հայ Աւետարանական Միութիւններուն, եկեղեցիներուն եւ
հոգեւոր հովիւներուն հետ:
Անտարակոյս, անցնող շուրջ չորս տասնամեակներու ընթացքին ՀԱՀԽ-ը ունեցած է
տեսանելի, ինչպէս նաեւ հոգեւոր ազդու ներդրումներ Հայ Աւետարանական
իրականութեան մէջ, որոնք յատկապէս իրենց խոր եւ բարերար ազդեցութիւնները
թողուցած են զայն կազմող եօթը եկեղեցական Միութեանց եւ կազմակերպութիւններուն
վրայ: Բաց աստի, իր ձգած ազդեցութիւններէն ոմանք թէեւ տեսանելի եւ շօշափելի չեն,
բայց որոշապէս իրենց դրական դերը ունեցած են Հայ Աւետարանական հաւաքական
կեանքին մէջ:
ՀԱՀԽ-ը մեծապէս կը ջատագովէ Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ խղճի
ազատութեան
հիմնական
սկզբունքը:
Ան
կը
յարգէ
զինք
կազմող
կազմակերպութիւններու
լեզուական,
մշակութային,
աստուածաբանական
եւ
եկեղեցավարական տարբերութիւնները, որովհետեւ կը հաւատայ, թէ անձեր եւ
հաւաքականութիւններ անխուսափելիօրէն ունին իրենց ուրոյն խառնուածքի,
մտածելակերպի եւ գործելակերպի տարբերութիւնները: Հարկ է յիշել, որ ամէնէն
երջանիկ ընտանիքներու մէջ իսկ կան տարբերութիւններ այրերու եւ կիներու միջեւ,
ծնողաց եւ զաւակներու միջեւ: Բայց, այդ զանազանութիւնները երբեք արգելք չեն
հանդիսանար անոնց իրարու հանդէպ ունեցած փոխ-յարաբերութեանց եւ սիրոյն միջեւ:
Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդի «ընտանիքին» անդամներն ալ ունին
իրենց տարբերութիւնները, բայց անոնք երբեք արգելք հանդիսանալու չեն զայն կազմող
Միութիւններու փոխ- յարաբերութեանց, յարգալիր եւ սիրալիր գործակցութեան: (18)

Ծանօթագրութիւններ
1.

Յովհաննէս

Փ.

Ահարոնեան,

Հայ Աւետարանական Եկեղեցին

Ճանապարհներու

Խաչաձեւումին (Մերձաւոր Արեւելքի Եկեղեցիներու Խորհուրդ, Պէյրութ, 1988) էջ 138-139:
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2.

Յովհաննէս Փ. Ահարոնեան, Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ Շինութիւնը (ՄԱՀԱԵՄ,
Պէյրութ, 1979), էջեր՝ 22-23:

3.

Ա. Ա. Պետիկեան, «Վերլուծողական Մեկնաբանութիւն մը Հայ Աւետարանական
Եկեղեցիներու

Փարիզի

Միջ-Միութենական

Համաժողովին»,

Արմինիըն-Էմէրիքըն

Աութլուք, Հատ. Գ., թիւ 4, Նիւ Եորք, 1967, էջ 8:
4.

Նոյն, էջ 9:

5.

Ատենագրութիւն Հայ Աւետարանական Միութեան Արեւելեան Նահանգներու եւ
Գանատայի Տարեկան Ժողովին, Պոսթոն, 1967, էջ 4:

6.

Համա-հայ Աւետարանական Առաջին Համաժողով, Փըրամըս, Ն. Ճ. Ամերիկայի Հայ
Աւետարանչական Ընկերակցութիւն եւ Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական
Միութիւն, 1978, էջ 3:

7.

Յիշուած գործը, էջ 8-11:

8.

Վեր. Դոկտ. Կ. Յ. Չոփուրեան, «Աւետարանական Առաջնորդներ կը խորհրդակցին
Փարիզի մէջ,» Աւետարանչականի Լրատու, (Փըրամըս, Ն. Ճ. Օգոստոս 1985, հատ. 15, էջ 45:

9.

Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան, Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդը
(ՀԱՀԽ, Րոյըլ Օք, Միշիկըն, 2015), էջ 221-222:

10. Ատենագրութիւն՝ Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդի ՀԱՀԽ, Հոկտեմբեր
12-14, 1987, էջ 3-8:
11. Ատենագրութիւն՝ Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդի ՀԱՀԽ, Հոկտեմբեր
13-16, 1988, էջ 2-5:
12. Ատենագրութիւն՝ Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդի ՀԱՀԽ,, Օգոստոս 36, 1989, էջ 3-6:
13. Ատենագրութիւն՝ Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդի ՀԱՀԽ, Հոկտեմբեր
17-19, 1991, էջ 1-5:
14. Ատենագրութիւն՝ Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդի ՀԱՀԽ, Հոկտեմբեր
2003, էջ 5:
15. Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւն 2020 Տարեգիրք, (ԱՀԱԸ, Փըրամըս,
Նիւ Ճըրզի, 2020) էջ 19-37:
16. Թութիկեան, յիշուած գործը, էջ 224-293:
17. Վեր. Վահան Թութիկեան, ՀԱՀԽ-ի Գործադիր Տնօրէնի Տարեկան Տեղեկագիրներ, 20182020:
18. Նոյն, էջ 391-393:
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4. Հայց. Աւետարանական Եկեղեցիին
Դաւանութիւնն ու Վարդապետութիւնները
Հայց. Աւետարանական Եկեղեցին թէեւ ծնաւ Հայաստանեայց Առաքելական
Եկեղեցւոյ ծոցին մէջ, ան նաեւ մաս կը կազմէ Բարեկարգեալ եկեղեցիներու ընտանիքին:
Բոլոր եկեղեցիներուն նման ան ունի իր դաւանութիւնն ու վարդապետութիւնները:
Դաւանութիւն եւ վարդապետութիւն բառերը տարբեր իմաստ ունին Եկեղեցիին
պատմութեան եւ աստուածաբանութեան մէջ: Դաւանութիւնը Աստուծոյ Խօսքէն
քաղուած ու Քրիստոսի առաքեալներու կողմէ կատարուած ճշգրիտ յայտարարութիւնն է,
որ կ'ընդունուի իբրեւ ճշմարտութիւն: Իսկ վարդապետութիւնները հաւատքի նոյն
յայտարարութենէն քաղուած եւ ճշմարտանման եզրակացութիւններ են, որոնք չունին
դաւանութեանց հեղինակութիւնը: (1)
Այս բացատրութենէն մեկնելով, կրնանք հաստատել, թէ Հայց. Աւետարանական
Եկեղեցին, իր բոլոր եկեղեցական Միութիւններով որպէս հաւատքի հիմ կ'ընդունի
Քրիստոնէական Եկեղեցւոյ երկու հանգանակները: Անոնք են.- Առաքելական
(Առաքեալներու) Հանգանակը եւ Նիկիական Հանգանակը: Կ'ընդունի նաեւ Հայ
Աւետարանական Եկեղեցիներու Հաւատոյ Հանգանակը: Առաջին երկուքը ընդունուած
են բոլոր (Կաթողիկէ, Ուղղափառ եւ Բողոքական) եկեղեցիներու կողմէ, իսկ երրորդը՝
յատուկ է Հայ Աւետարանական Եկեղեցիին: (2)
Առ այդ, Առաքելական եւ Նիկիական հանգանակներուն հիման վրայ ներկայ Հայ
Աւետարանական հինգ Միութիւններն ալ պատրաստած են իրենց իւրայատուկ
հանգանակները:
Հետեւեալ գլխաւոր դաւանութիւններն ու վարդապետութիւնները մաս կը կազմեն
Հայց. Աւետարանական Եկեղեցւոյ բոլոր Միութիւններու հանգանակներուն:

Սուրբ Երրորդութիւն
Հայ Աւետարանական բոլոր եկեղեցական Միութիւններուն դաւանութիւնը հիմնուած
է Սուրբ Երրորդութեան հիման վրայ: Երրորդութիւն կը կոչուի ա'յն զանազանութիւնը
Աստուածութեան մէջ, ըստ որուն երեք Անձեր—Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի—կը
ներկայանան մեզի իբր միակ ճշմարիտ Աստուածը: Երրորդութիւնը երեք Աստուած չի
նշանակեր: Աստուած մէկ է. բայց Աստուծոյ մէջ երեք Անձերու զանազանութիւն կայ, որ
փրկագործութեան աստուածային գործունէութեան մէջ յայտնուած է:
Հայր Աստուած Աստուածութեան այն Անձն է, որ կը ստեղծէ, կը պահպանէ եւ մեզ
սիրող Հայրն է: Որդի Աստուած այն Անձն է, որ մեզի յայտնուած է Յիսուս Քրիստոսի մէջ,
որ ծնաւ որպէս կատարեալ Աստուած եւ կատարեալ մարդ. ապրեցաւ, գործեց, խաչին
վրայ մեռաւ, յարութիւն առաւ, համբարձաւ եւ մարդոց Փրկիչ եղաւ: Ան Աստուծոյ եւ
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մարդոց միջեւ միակ Բարեխօսն է: Սուրբ Հոգի Աստուած այն Անձն է, որ մարդոց
սրտերուն եւ մտքերուն մէջ կը գործէ, անոնց հաւատքին եւ սրբութեան ի խնդիր: (3)

Եկեղեցւոյ Սուրբ Խորհուրդները
Հայ Աւետարանական եկեղեցական բոլոր Միութիւնները կ'ընդունին երկու
Խորհուրդներ—Մկրտութիւն եւ Հաղորդութիւն: Մկրտութիւնը Աստուծոյ օրհնութեան եւ
շնորհքին արտաքին նշանն է: Եկեղեցին երախաները կը մկրտէ այն համոզումով, որ
անոնք Աստուծոյ զաւակներն են, զանոնք Աստուծոյ նուիրող ծնողքին հաւատքը
ընդունելով, փոխանորդաբար՝ երախաներուն հաւատքին տեղ, զանոնք կ'ընծայէ
Աստուծոյ: Ծնողք կը խոստանան զանոնք հոգեւորապէս դաստիարակել եւ մեծցնել
քրիստոնէական սկզբունքներով: Իսկ եկեղեցին կը ստանձնէ պատասխանատուութիւնը
իր սիրոյն եւ հոգածութեան մէջ ընդունելու մկրտուող մանուկները եւ օգնելու
ծնողներուն՝ իրենց կատարած ուխտին իրագործումին մէջ:
Հայ Աւետարանական եկեղեցական Միութիւնները կը մկրտեն նաեւ չափահասներ
իրենց խնդրանքին եւ քրիստոնավայել կեանք մը ապրելու յանձնառութեան հիման վրայ՝
երբ ենթական չէ մկրտուած, այլ ունեցած է միայն «նուիրում» մանուկ հասակին: (4)
Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդին պատկանող կարգ մը
եկեղեցական Միութիւններ, ինչպէս Ֆրանսայի, Հայաստանի, եւ Եւրասիայի
Միութիւնները, կը հաւատան չափահաս հաւատացեալներու մկրտութեան: Այլ խօսքով,
քրիստոնէական հաւատքին հրապարակային խոստովանութիւնը նախապայման կը
համարեն մկրտութեան համար:
Հայ Աւետարանական Միութիւնները ընդհանրապէս չունին կրկնամկրտութեան
սկզբունք, որովհետեւ անոնք կ'ընդունին Սուրբ Երրորդութեան անունով ամէն
կատարուած մկրտութիւն: (5) Նիկիական Հանգանակին համաձայն մկրտութիւնը մէկ է:
Ինչ կը վերաբերի Սուրբ Հաղորդութեան Խորհուրդին, ան Տէրունական Ընթրիքի
յիշատակումն ու ոգեկոչումն է: Հաղորդութեան Սեղանին վրայ մատակարարուող հացն
ու գինին խորհրդանիշեր են Յիսուս Քրիստոսի մարմինին ու արիւնին, ոչ թէ
գոյափոխուած մասունքներ, այսինքն Յիսուսի իրական մարմինն ու արիւնը: Զանոնք
ստանալով՝ հաւատացեալը կը զգայ որ Յիսուս իր մեղքերուն համար մեռաւ եւ ինք իբրեւ
Քրիստոսի շնորհքով փրկուած անձ մը կոչուած է ապրելու իր Տիրոջ տուած
պատուէրներուն համաձայն կեանք մը՝ Անոր փառքին եւ մարդոց ծառայութեան համար:
Հայ Աւետարանական եկեղեցիներու մէջ Տէրունական Սեղանին կը մասնակցին
եկեղեցւոյ հաղորդական անդամները: Սակայն, արգելք չի հանդիսանար անոնց, որոնք
այլ եկեղեցիներու կը պատկանին եւ կը դաւանին Տէր Յիսուս Քրիստոսը որպէս
անձնական Տէր եւ Փրկիչ: Տէրունական Սեղանը Տէր Յիսուս Քրիստոսի Սեղանն է եւ
հրաւէրը բաց է բոլորին պայմանաւ որ անոնք մօտենան անոր ապաշխարութեան հոգիով
եւ կատարեալ յանձնառութեամբ: (6)

45
____________________________________________________________________________________________________

Փրկութիւն
Հայ Աւետարանական բոլոր եկեղեցական Միութիւնները կը հաւատան որ Եկեղեցին
Քրիստոսի հաւատացողներուն միութիւնն է: Եկեղեցւոյ անդամ կրնան ըլլալ անոնք, որ
Յիսուս Քրիստոսի կը հաւատան, ապաշխարած են եւ վերստին ծնունդի փորձառութիւնը
ունեցած են: Փրկութիւնը կամ վերստին ծնունդը միայն Յիսուս Քրիստոսի միջոցով կը
կատարուի: Յիսուս կը փրկէ մարդիկ շնորհքով՝ հաւատքի միջոցով: Մարդ արարածը
կարող չէ ինքզինք փրկել: Իր բարի գործերը զինք չեն կրնար փրկել: Բարի գործերը
փրկութեան պտուղներն են, եւ ոչ թէ անոր պատճառը: Աստուած Տէր Յիսուսի քաւչարար
զոհաբերութեան շնորհիւ կը վերահաստատէ մեղաւոր մարդուն եւ իր միջեւ խզուած
յարաբերութիւնը: Այլ խօսքով, փրկութիւնը Աստուծոյ պարգեւն է մարդուն, որ կը տրուի
հաւատք ունենալու պայմանով: Իսկ հաւատք ունենալ կը նշանակէ Յիսուս Քրիստոսի
վստահիլ, անոր յանձնուիլ եւ զայն ընդունիլ որպէս Փրկիչ:

Հաւատացեալներու Քահանայութիւն
Ըստ Աստուածաշունչ Մատեանին, Եկեղեցին Քրիստոսի Մարմինն է եւ
հաւատացեալները անոր Մարմինին անդամներն են: Այս հասկացողութեան հիման վրայ
ամէն հաւատացեալ քահանայ մըն է, այն իմաստով, որ իւրաքանչիւր հաւատացեալ
իրաւունք ունի ուղղակի Աստուծոյ երթալու իր անձին համար: Քրիստոնեան կրնայ
Աստուծոյ հետ հաղորդակցիլ առանց քահանայական միջնորդութեան: Ան կրնայ
Աստուծոյ խոստովանիլ իր մեղքերը եւ ընդունիլ Տէր Յիսուս Քրիստոսը որպէս Փրկիչ:
Հայ Աւետարանական բոլոր Միութիւնները կը հաւատան, որ հոգեւոր հովիւները
յատուկ դասակարգ մը չեն կազմեր եկեղեցւոյ մէջ: Անոնք համահաւասար են եկեղեցւոյ
միւս անդամներուն, այն տարբերութեամբ, որ հովիւները եկեղեցիին կողմէ կոչում եւ
հեղինակութիւն ստացած են եւ ձեռնադրուած են՝ ըլլալու եկեղեցւոյ խօսնակը,
կատարելու պաշտամունքները եւ ծառայելու իբրեւ հոգեւոր դաստիարակներ: Ի մի բան,
քրիստոնէական ծառայութիւնը եկեղեցիի բոլոր անդամներուն պարտականութիւնն է:

Քրիստոնէական Դաստիարակութիւն
Հայ Աւետարանական բոլոր Միութիւնները կը հաւատան քրիստոնէական
դաստիարակութեան: Այս կը նշանակէ թէ հոգեւոր կեանքը վերստին ծնունդով կը սկսի,
բայց անով չի լրանար: Քրիստոնէական դաստիարակութիւնը այն սկսած գործը յառաջ
կը տանի: Ինչպէս մանուկ մը իր ծնունդէն ետք պէտք է աճի ու մեծնայ, այնպէս ալ
վերստին ծնած անհատ մը անհրաժեշտ է որ հոգեւորապէս մեծնայ:
Հոգեւորապէս մեծնալու համար անհրաժեշտ է որ հաւատացեալ մը Ս. Հոգիին
առաջնորդութեան հետեւի, Աստուածաշունչ կարդայ եւ ուսումնասիրէ, աղօթքի կարեւոր
տեղ տայ իր կեանքին մէջ եւ որչափ որ հնարաւոր է ներկայ գտնուի եկեղեցական
պաշտամունքներուն: Արդարեւ, առանձինն Աստուածաշունչը կարդալով եւ աղօթելով
մեծ օրհնութիւններ կարելի է ստանալ, որոնք բնաւ զանց առնուելու չեն, բայց եկեղեցիին
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մէջ Ս. Գրոց ճշմարտութիւնները աւելի մեթոտիկ կերպով կը մատուցուին: Բաց աստի,
եկեղեցիի այլ հաւատացեալներու հաղորդակցութիւնը մեծապէս կրնան սատարել
հաւատացեալի մը քրիստոնէական կեանքի աճման: (7)
Հարկ է յիշել, որ կարգ մը Հայ Աւետարանական եկեղեցիներ այնքան ներգրաւուած
են վերստին ծնունդի փորձառութեամբ, որ պէտք եղած կարեւորութիւնը չեն ընծայած
քրիստոնէական դաստիարակութեան, ամէնօրեայ քրիստոնէական կենցաղավարութեան
եւ ազգային ու ընկերային պարտականութիւններուն: Հակադարձաբար, կարգ մը
եկեղեցիներ այնքան շեշտ դրած են ամէնօրեայ առտնին, ընկերային ազգային, կրօնամշակութային ու կենցաղային նիւթերու վրայ, որ մոռցած են շեփորել փրկութեան,
ապաշխարութեան եւ վերստին ծնունդի անհրաժեշտութիւնը: Այս երկու հոգեւոր
տարողութիւնները մետալի մը երկու կողմերուն կը նմանին, որոնք իրարմէ անբաժան
են: Հաւատք եւ հոգեւոր կեանք զիրար ամբողջացնող իրականութիւններ են:

Աստուածաշունչ
Հայ Աւետարանական բոլոր Միութիւններն ալ կ'ընդունին, որ Աստուածաշունչը
աստուածային ներշնչումով գրուած այն եզակի գիրքն է, որ իբրեւ հաւատքի եւ կեանքի
կանոն եկեղեցիին եւ հաւատացեալներուն համար մասնաւոր հեղինակութիւն ունի:
Աստուածաշունչը կը բաղկանայ Հին եւ Նոր Կտակարաններէ, որոնք Աստուծոյ շունչով
գրուած մատեաններ են հաւատացեալ մարդոց կողմէ՝ ցոյց տալու մեզի Աստուծոյ
փրկութեան ծրագիրը մարդկութեան համար:
Աստուածաշունչին կեդրոնական նիւթը Յիսուս Քրիստոս ինքն է: Հին Կտակարանը
անոր յայտնութեան համար եղած պատրաստութիւն մըն է: Ս. Գիրքը Քրիստոսի մասին
հետեւեալը կը գրէ. «Ուրեմն օրէնքը մեր դաստիարակը եղաւ եւ մեզ Քրիստոսի բերաւ»
(Գաղ. 3.24): Ապա կ'աւելցնէ, «Բայց երբ ժամանակը լեցուեցաւ Աստուած իր Որդին
ղրկեց» (Գաղ. 4.4): Ուրեմն, քրիստոնէական հաւատքի ու վարք ու բարքի համար վերջին
չափանիշը Յիսուս Քրիստոս է: Արդ, Աստուածաշունչի ամէն մէկ մասը Քրիստոսի
յայտնութեան չափով պէտք է մեկնաբանուի: (8)
Աստուածաշուչը մեկնաբանելու մարզին մէջ Հայ Աւետարանական Եկեղեցիները
իրենց տարբերութիւնները ունին: Կարգ մը հիմնապաշտ եկեղեցիներ եւ
հոգեւորականներ կան, որոնք կը հաւատան Ս. Գրոց տառացի մեկնաբանութեան: Կան
նաեւ այլ եկեղեցիներ, որ թէեւ կը հաւատան Աստուածաշունչի անսխալականութեան,
բայց չեն մեկնաբաներ զայն տառացիօրէն: Այս վերջինները կը հաւատան որ Աստուած
ներշնչած է Ս. Գրոց հեղինակները եւ ոչ թէ գիրքերը: Ան Սուրբ Հոգիին ներշնչումով Իր
ճշմարտութիւնները յայտնած է մարդոց, որոնք յետոյ իրենց լեզուով, իրենց բառերով եւ
ոճով գրի առած ու բացատրած են զանոնք:

Քրիստոնեային Ազատութիւնը
Հայ Աւետարանական Եկեղեցին խորապէս կը հաւատայ խղճի ու մտքի
ազատութեան: Ան կը հաւատայ որ քրիստոնեաներ առանձնաշնորհումը ունին

47
____________________________________________________________________________________________________

մտածելու, ուսումնասիրելու եւ իրենց կեանքին համար որոշումներ տալու՝ հիմնուած Ս.
Գիրքի սկզբունքներուն վրայ: Հայ Աւետարանական Եկեղեցին կը հաւատայ նաեւ թէ
իւրաքանչիւր հաւատացեալի ներսիդին գոյութիւն ունի «վերաքննիչ ատեան» մը—առողջ
եւ լուսաւորեալ խիղճ մը, որ Ս. Հոգիին ձայնն է: Ան է որ կը յորդորէ, կը սաստէ, կ'ուղղէ եւ
կ'առաջնորդէ անհատը:
Քրիստոնեային ազատութիւնը չի նշանակեր թէ ան ազատ է ընելու ինչ որ կը
փափաքի ընել: Ընդհակառակը, այն ընելու է ինչ որ բարի է, արդար է եւ
աստուածահաճոյ: Շնորհիւ իր ազատութեան՝ քրիստոնեայ մը կը ճանչնայ իւրաքանչիւր
անհատի կարեւորութիւնը, կը յարգէ անոր տեսակէտները, եթէ նոյնիսկ անոնց հետ
համաձայն չէ:
Դժբախտաբար, հայ աւետարանականներ մերթ ընդ մերթ չարաչար գործածած են
իրենց ազատութիւնը՝ վնաս հասցնելով իրենց եկեղեցիներուն եւ ուրիշ
հաւատացեալներուն: Այդ պատճառով, երբեմն, բաժանումներ եւ երկփեղկումներ տեղի
ունեցած են մեր եկեղեցական Միութիւններուն մէջ:
Անշուշտ թոյլտուութեան ոգին պատճառ պէտք չէ ըլլայ, որ մարդիկ իրենց կրօնական
համոզումներուն հանդէպ նախանձախնդիր չըլլան: Այսուհանդերձ, մեր եկեղեցական
Միութիւնները երկնային իմաստութիւն եւ աստուածային շնորհք ունենալու են
եկեղեցական հայր Օգոստինոսի հետեւեալ նշանաբանը ուղեցոյց դարձնելու—«Էական
բաներու մէջ միութիւն, երկրորդական բաներու մէջ ազատութիւն բայց, ամէն բանի մէջ
սէր»:

Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստը
Հայ Աւետարանական բոլոր եկեղեցական Միութիւնները կը հաւատան Յիսուս
Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստին: Քրիստոսի մարմնապէս «Վերստին Գալուստը»
եկեղեցւոյ երջանիկ յոյսն է: Այդ մասին, Նոր Կտակարանին մէջ աւելի քան 320
ակնարկութիններ կան: Յիսուս իր Երկրորդ Գալուստին մասին որոշապէս խօսեցաւ
ըսելով. «Ես կ'երթամ ու ձեզի տեղ կը պատրաստեմ, եւ երբ երթամ ու ձեզի տեղ
պատրասեմ, նորէն կ'ուգամ (Յովհ. 14.3):
Յիսուսի Երկրորդ Գալուստը, սակայն, զանազան իմացումնեով մեկնաբանուած է
տարբեր հայ աւետարանական եկեղեցականներէ: Ոմանք կը հաւատան թէ երբ
հաւատացեալ մը մեռնի, անոր համար Քրիստոս եկած է: Ուրիշներ կը հաւատան թէ
ամէն անգամ որ մէկը հոգեւոր փորձառութիւն ունենայ Քրիստոս իր կեանքին մէջ եկած
կ'ըլլայ: Դեռ ուրիշներ կը պնդեն թէ Հոգեգալուստը Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստն էր,
այսինքն Անոր վերստին գալստեան խոստումը իրականացաւ երբ ան Սուրբ Հոգիով
այցելեց իր հետեւորդները Պէնտէկոստէի օրը: (9) Այս տեսակ մեկնաբանութիւններ թէեւ
իմաստալից են բայց, անոնք Յիսուսի մարմինով Երկրորդ Գալուստը չեն վկայեր:
Արդեօք ե՞րբ պիտի գայ Տէրը, ինչպէ՞ս պիտի գայ—այս հարցումները շատ մտքեր
չարչրկող հարցումներ են: (10) Քրիստոսի մարմնաւոր գալուստը ստոյգ իրողութիւն մըն է:
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Ասիկա Քրիստոսի ըրած խոստումն էր, որ Յիսուսի Առաքեալներուն հաւատամքին մաս
կը կազմէր: Անոնք կը հաւատային որ Յիսուս կրկին պիտի գայ «աշխարհը դատելու»
(Գործք.17.31): Հայ Աւետարանական Եկեղեցին կը հաւատայ Յիսուսի մարմնաւոր
Երկրորդ Գալուստին, բայց ոչ ոք գիտէ անոր գալստեան ճշգրիտ ժամանակը: Ըստ Նոր
Կտակարանի վկայութեան, Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստը պիտի ըլլայ «մարմնով եւ
տեսանելի կերպով» (Գործք. 1.11, Յայտ. 1.7): Երկրորդ Գալուստը պիտի ըլլայ
«զօրութիւնով եւ մեծ փառքով» (Մատթ. 24. 30): Ան տեղի պիտի ունենայ «յանկարծակի եւ
անսպասելիօրէն» (Մատթ. 24.42,44): Այո', Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստը Եկեղեցւոյ
երջանիկ յոյսն է:

Եկեղեցական Հաղորդակցութիւն
Հայ Աւետարանական բոլոր Միութիւններն ալ անբաժան մասերն են Հայ
Աւետարանական Եկեղեցիին: Իր կարգին, Հայ Աւետարանական Եկեղեցին ալ անբաժան
մասնիկն է Քրիստոսի տիեզերական Եկեղեցիին, այսինքն Քրիստոսի Մարմինին: Թէեւ
մարմնի մը անդամները տարբեր են իրարմէ իրենց կատարած պաշտօններով, բայց
անոնք իրարու հաղորդակից են: Նոյնպէս եկեղեցիներ թէեւ իրարմէ տարբեր են, բայց
իրարու հետ կոչուած են հաղորդակից ըլլալու: Հետեւաբար, Հայց. Աւետարանական
Եկեղեցին կը հաւատայ եկեղեցական հաղորդակցութեան:
Ինչպէս անցեալին, ներկայիս ալ որոշ չափով Հայ Աւետարանական Եկեղեցական
Միութիւնները հաղորդակցական կապեր կը պահեն հայ եւ օտարազգի յարանուանական
եւ եկեղեցական կազմակերպութիւններու հետ:
Հիւսիսային Ամերիկայի եւ Ֆրանսայի Հայ Աւետ. Միութիւններու հաղորդակցական
կապը այլ եկեղեցիներու հետ տակաւ կը պակսի: Սակայն, Մերձաւոր Արեւելքի Հայ
Աւետ. Եկեղեցիներու Միութիւնը (ՄԱՀԱԵՄ) ի վաղուց հետէ զօրաւոր հաղորդակցական
կապեր ունի թէ' հայ յարանուանութեանց եւ թէ' օտարազգի եկեղեցական
կազմակերպութիւններու
հետ:
ՄԱՀԱԵՄ-ը
կ'անդամակցի
եւ
իր
գործօն
մասնակցութիւնը
կը
բերէ
շրջանային
եւ
համաշխարհային
էքիւմէնիք
կազմակերպութիւններու, ինչպէս Միջին Արեւելքի Եկեղեցիներու Ընկերակցութեան,
Բարեկարգեալ Եկեղեցիներու Համաշխարհային Դաշնակցութեան Միջին Արեւելքի
Եկեղեցիներու Խորհուրդին եւ Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդին: (11)
Դժբախտաբար, Հայ Աւետարանական միւս եկեղեցական Միութիւնները ոչ միայն
անդամ չեն Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդին, այլ նաեւ որոշ
վերապահութիւններ ունին անոր հանդէպ:
Անկասկած, Հայ Աւետարանական եւ այլ եկեղեցիներու մէջ կան որոշ
տարբերութիւններ եւ զանազանութիւններ, որոնք աղերս ունին տարբեր միջավայրի,
մշակոյթի, աւանդութիւններու, գործելակերպի ու աշխարհահայեացքի հետ, բայց
Քրիստոսի Եկեղեցին մէկ է. մէկ Տէր, մէկ նպատակ, մէկ հաւատք ու մէկ մկրտութիւն
ունի: Յիսուս Քրիստոսի կամքն է, որ իր հետեւորդները ՄԷԿ ըլլան, որպէս զի աշխարհ
գիտնայ, թէ Յիսուս Քրիստոս Տէր ու Փրկիչ է Աստուծոյ փառքին համար (Յովհ. 17): (12)
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Ծանօթագրութիւններ
1.

Վեր. Պարգեւ Տարագճեան, Անփոխարինելի Ժառանգութիւնը (Ամերիկայի
Աւետարանչական Ընկերակցութիւն, Փըրամըս, Նիւ Ճըրզի, 2004), էջ 58:

2.

Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդ (ՀԱՀԽ) հաղորդագրութիւն (ՀԱՀԽ2010), էջ 1:

3.

Վեր. Տիգրան Անդրէասեան, Քրիստոնէական (Միջին Արեւելքի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու
Միութեան, Պէյրութ, 1954), էջ 22-23, Վեր. Դոկտ. Փիթըր Պ. Տողրամճի, Մեր Հաւատքը
Հետախուզել ((Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւն, Փըրամըս, Նիւ Ճըրզի,
2015), էջ 17-18:

4.

ՀԱՀԽ, նշուած գործ, էջ 5:

5.

Նոյն:

6.

Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան, Հովուական Ձեռագիրք (Հայ Աւետարանական
Համաշխարհային Խորհուրդ, Սաութֆիլտ, Միշիկան, 2003), էջ 38:

7.

Անդրէասեան, նշուած գործը, էջ 61-63:

8.

Անդրէասեան, նշուած գործը, էջ 44-45:

9.

Վեր. Հ. Համբարձումեան, Ո՞վ եւ Ո՞ւր է Աստուած (Գահիրէ, Յուսաբեր Տպ. 1961), էջ 85:
Վեր. Դոկտ. Ա. Հալաճեան, «Վերստին Գալուստը» Հայաստանի Կոչնակ, Մայիս 1962, էջ 19:

Հայ

Յովհ. Ահարոնեան, Հայ Աւետարանական Եկեղեցին Ճանապարհներու
Խաչաձեւումին, (Մերձաւոր Արեւելքի Եկեղեցիներու Խորհուրդ, Պէյրութ, 1988) էջ 152-154:

10. Վեր.

11. Տողրամճի, նշուած գործը, էջ 63:
12. Տողրամճի, նշուած գործը, էջ 73:
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5. Հայց. Աւետարանական Եկեղեցիին
Ներդրումներն ու Ծառայութիւնները Հայ Ազգին
Հայ ժողովուրդի ծոցէն ծնած, եւ անոր կեանքի ու տառապանքի ճամբաներէն քալած՝
Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցին անցնող 175 տարիներուն կարեւոր
ներդրումներ ունեցած է մեր ժողովուրդի հաւաքական կեանքին մէջ: Ան հոգեւոր,
մշակութային, կրթական, ընկերային եւ հասարակական ծառայութիւններ մատուցած է,
եւ դեռ կը շարունակէ մատուցանել, մեր ազգին՝ մշտահոս օրհնութեան աղբիւր մը
հանդիսանալով:
Հայց. Աւետարանական Եկեղեցին աշխարհի հինգ ցամաքամասերու մէջ
տարածուած իր եկեղեցիներով, իր կիրակնօրեայ դպրոցներով, կրթական
հաստատութիւններով,
պատանեկան
եւ
երիտասարդական
միութիւններով,
աւետարանչական, բարեգործական եւ մշակութային կազմակերպութիւններով,
ճամբարներով ու մամուլով իր կենսական նպաստն ու ներդրումը ունեցած է մեր
ազգային կեանքին մէջ: Առանց մանրամասնութեան մէջ մտնելու, ստորեւ համառօտ
կերպով յիշենք հետեւեալները.1. Հոգեւոր Վերածնունդի Առաջնահերթութիւնը: Հայաստանեայց Աւետարանական
Եկեղեցիին գլխաւոր դաւանութիւններէն մին այն է, որ քրիստոնեայ ըլլալու համար
անհատ մը պէտք է հոգեւոր վերածնունդ ունենայ, կատարեալ յանձնառութիւն ունենայ
Քրիստոսի, Անոր աշակերտէ եւ իր կեանքը Անոր նուիրէ: Աւետարանական Եկեղեցիի
անդամներուն համար առաջնահերթ է Քրիստոսի պատուէրին հնազանդիլ — «Պէտք է
վերստին ծնիք» (Յովհ. 3.7):
Հայց. Աւետարանական Եկեղեցիին գլխաւոր ծառայութիւններէն մին եղած է՝
շեփորել Աւետարանի այս անյեղլի ճշմարտութիւնը: Անհատ մը հայ ընտանիքի մը մէջ
ծնելով եւ կամ հայ ազգի մեծ ընտանիքին մէջ ծնելով ինքնաբերաբար հայ քրիստոնեայ չի
դառնար: Ան անուանապէս հայ քրիստոնեայ կրնայ յորջորջուիլ, բայց ոչ ճշմարտապէս:
Ժառանգականօրէն, քաղաքացիական եւ կամ ազգագրական հասկացողութեամբ հայ
քրիստոնեայ ըլլալը բաւական չէ: Գիտակից եւ ճշմարիտ քրիստոնեայ ըլլալը կ'ենթադրէ
գիտակցական որոշում, նուիրում, հաւատարմութիւն եւ յանձնառութիւն Յիսուս
Քրիստոսը ընդունելու որպէս Տէր եւ Փրկիչ: (1)
Հայց. Աւետարանական Եկեղեցիին համար Սուրբ Գրային այս ճշմարտութիւնը կը
հանդիսանայ առանցքը իր դաւանութեան: Այդ հասկացողութեամբ է, որ ան իր
եկեղեցիներով,
կրթական
հաստատութիւններով,
Կիրակնօրեայ
դպրոցներով,
պատանեկան եւ երիտասարդական ընկերակցութիւններով կը ջանայ պատրաստել՝
Քրիստոսատիպ հոգեւոր փորձառութեան տէր հայ մարդիկ, որոնք անսակարկ կերպով
կարենան ծառայել եկեղեցիին, ազգին եւ մարդկութեան:
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2.

Քրիստոնէական Դաստիարակութիւն:

Հայց. Աւետարանական Եկեղեցւոյ

առաքելութեան ամենէն յատկանշական բնագաւառներէն մին եղած է քրիստոնէական
դաստիարակութիւնը: Ի վաղուց յետէ, հայ աւետարանական իրերայաջորդ սերունդներ
հաւատացած են անոր իւրայատուկ դերակատարութեան՝ մատղաշ սերունդներու
հոգեմտաւոր կազմաւորման մէջ: (2) Սակայն, քրիստոնէական դաստիարակութիւնը
միայն մանուկներու համար չէ, այլ ամէն տարիքի քրիստոնեաներուն համար,
որովհետեւ «վերստին ծնունդ» ունեցող ոեւէ անձ, մանուկ ըլլայ թէ չափահաս, պէտք է
մեծնայ եւ հոգեւորապէս ուռճանայ եւ զարգանայ:
Քրիստոնէական
Աստուածաշնչական

դաստիարակութեան

նպատակն

արժէքներով

եւ

(value)

է

քրիստոնեան

սկզբունքներով,

որպէս

կրթել
զի

ան

Քրիստոսանման նկարագիր ունենայ: Այդ նպատակին սատարող միջոցներն են Սուրբ
Գրոց սերտողութիւն, ընտանեկան պաշտամունք, անհատական եւ խմբական աղօթք ու
խորհրդածութիւն, մերթ ընդ մերթ տեղի ունեցող եկեղեցական համագումարներու եւ
«Վերնատան Մենիկ Օր»երու մասնակցութիւն:
Հայց. Աւետարանական Եկեղեցւոյ մէջ քրիստոնէական դաստիարակութեան համար
ամենէն կարեւոր աղբիւրը եղած է Աստուածաշունչ Մատեանը, որուն գլխաւոր
հեղինակութիւնն ու ազդեցութիւնը կը ծնին այն իրողութենէն, որ ան կը պարունակէ
Աստուծոյ Սուրբ Խօսքը, եւ կ'առաջնորդէ մարդ արարածը Տէր Յիսուս Քրիստոսի:
19-րդ

դարուն

երբ

աշխարհաբար

լեզուով

Աստուածաշունչի

մը

կարիքը

հրամայական էր, հայ աւետարանականներ, ամերիկացի միսիոնարներու օգնութեամբ,
այդ թանկագին նուէրը պարգեւեցին հայ ժողովուրդին:
«Բաց Աստուածաշունչ մը ժողովուրդին լեզուով» եղաւ հայ աւետարանականներուն
կարգախօսը:

Հայց.

Աւետարանական

Եկեղեցին

մեծագոյն

ջատագովը

դարձաւ

Աստուածաշունչը տարածելու հայ ժողովուրդի զանգուածներուն:
Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցին իր եկեղեցիներով, Կիրակնօրեայ եւ
ամէնօրեայ դպրոցներով, իր պատանեաց եւ երիտասարդաց ընկերակցութիւններով, իր
աւետարանչական եւ բարեսիրական կազմակերպութիւններով՝ միշտ ջանացած է ջամբել
քրիստոնէական դաստիարակութիւն ու այս ձեւով ազգին նուիրած է քրիստոնէական
շունչով մեծցած ու դաստիարակուած սերունդներ:
3. Կրթական Առաքելութիւն: Հայց. Աւետարանական Եկեղեցւոյ կարեւորագոյն
ծառայութիւններէն մէկը եղած է կրթական առողջ դրութեան մը մատուցումը: Այսպէս,
19րդ դարու կէսէն մինչեւ 20րդ դարու Առաջին Աշխարհամարտի նախօրեակին
հայկական

բնաշխարհի

մէջ

ծնունդ

առին

ու

ծաղկեցան

հարիւրաւոր

հայ

աւետարանական նախակրթարաններ, շուրջ քառասուն բարձրագոյն վարժարաններ,
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քանի մը գոլէճներ որոնց մէջ ուսում ստացան եւ դաստիարակուեցան հազարաւոր
հայորդիներ: Դժբախտաբար, 1915-1922 թուականներու Հայոց Ցեղասպանութեան
հետեւանքով՝ անոնք կործանուեցան: Սակայն, Աստուծոյ շնորհքով, հայ ժողովուրդը
վերապրեցաւ եւ դարձեալ կերտեց կրթական նոր հաստատութիւններ՝ ջամբելով
քրիստոնէական եւ հայեցի դաստիարակութիւն: Ներկայիս, հայ աւետարանական
համայնքը ունի երկու երկոտասանէ աւելի՝ մանկապարտեզէն մինչեւ համալսարան
բարձրացող

կրթական

օճախներ,

որոնք

ուսում

կը

ջամբեն

հազարաւոր

հայ

աշակերտներու:
Այս կրթական հաստատութիւններէն ոմանք անցեալին, ինչպէս նաեւ ներկայիս, կը
յատկանշուին

ազգին

համար

առաջնորդներ

պատրաստելու

իրենց

բարերար

դերակատարութեամբ: Յիշատակութեան արժանի են յատկապէս Մերձաւոր Արեւելքի
Աստուածաբանական Ճեմարանը, որ ակադեմական բարձր չափանիշերով յատկանշուող
ճեմարան

մըն

է,

ուր

կը

պատրաստուին

հոգեւոր

հովիւներ

եւ

կրօնական

դաստիարակներ, ինչպէս նաեւ Հայկազեան Համալսարանը, որ Հայաստանէն դուրս
միակ համալսարանն է եւ 1955-էն ի վեր օրհնութեան աղբիւր մը դարձած է Միջին
Արեւելքի հայ եւ տեղացի ժողովուրդներուն: (3)
Հայց. Աւետարանական Եկեղեցին սերունդներ դաստիարակած է, եւ տակաւին կը
շարունակէ

դաստիարակել,

որոնք

քրիստոնէական

եւ

ազգային

հոգեմտաւոր

արժէքներով թրծուած՝ բարեաց աղբիւր դարձած են ի սփիւռս աշխարհի:
4. Մշակութային Ծառայութիւն: Մշակութային արժէքներու պահպանումն ու
շարունակականութիւնը

գրաւական

է

ժողովուրդի

մը

գոյատեւումին:

Հայ

աւետարանականները, ամերիկացի միսիոնարներու օժանդակկութեամբ, մեծարժէք
ծառայութիւններ մատուցին հայ մշակոյթին բազմաթիւ կերպերով: Օրինակի համար,
գրականութեան մարզին մէջ անոնք հայ ուսումնականներուն եւ ուսանողներուն
հայթայթեցին

բազմատեսակ

աղբիւրներ:

Պարբերաթերթերու

միջոցով,

ինչպէս

«Շտեմարան Պիտանի Գիտելեաց» (1839), «Արշալոյս Արարատեան» (1840), «Աւետաբեր»
(1855) «Եփրատ» (1867), «Դիտակ» (1870), «Բիւրակն» (1882) անոնք դաստիարակեցին հայ
ժողովուրդը եւ ճոխացուցին հայ գրականութիւնը, միայնգամայն զարգացնելով 19-րդ
դարու հայերէն աշխարհաբար լեզուն: (4)
Անոնք նաեւ հրատարակեցին մեծ թիւով գիրքեր կրօնական, բարոյագիտական,
ընկերային,

գիտական

եւ

փիլիսոփայական

նիւթերու

շուրջ:

Անոնք

բազմաթիւ

թարգմանութիւններ կատարեցին անգլերէն լեզուով մշակուած գրականութենէն, եւ հայ
ժողովուրդին ծանօթացուցին արեւմտեան աշխարհի գրականութիւնը: Գիտակցելով այն
իրողութեան թէ աշխարհաբարը կարիք ունի քերականութեան գիրքերու, անոնք
պատրաստեցին շարք մը սքանչելի հատորներ

աշխարհաբարի քերականութեան
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մասին: Անոնք նաեւ կազմեցին բառարաններ հետեւելով այդ շրջանի գիտական
մակարդակին:
Հայ աւետարանականներու եւ միսիոնարներու կողմէ իրագործուած աչքառու
նուաճումներէն մէկը հանդիսացաւ բազմաթիւ դասագիրքերու հրատարակութիւնը
հայերէն լեզուով, երկրորդական վարժարանի եւ գոլէճի ուսանողներու համար: Այս
դասագիրքերը

կ'ընդգրկէին

մարդաբանութիւն,

տարբեր

նիւթեր,

մարդակազմութիւն,

ինչպէս

աստղագիտութիւն,

կենսաբանութիւն,

ընկերաբանութիւն,

հոգեբանութիւն, աշխարհագրութիւն, ուսողութիւն եւ աստուածաբանութիւն: (5)
Աւելին, անոնք գնահատելի ծառայութիւն մատուցանեցին 19-րդ դարու Թուրքիա
ապրող

հայերուն

մէջ

զարգացնելով

երաժշտութեան

գիտութիւնը:

Հաւաքական

երգեցողութիւն, պաշտամունքի ընթացքին երաժշտական գործիքներու գործածութիւն,
երգչախմբային քառաձայն երգեցողութիւն, երգարաններու եւ երաժշտական գործերու
հրատարակութիւն, ինչպէս նաեւ երաժշտութեան դասընթացքներու ներմուծումը
կրթական հաստատութիւններու ծրագրին մէջ մաս կը կազմեն այն մշակութային
կարեւոր նպաստին որ Հայ Աւետարանական Եկեղեցին մատուցանեց հայ ժողովուրդին:
(6)

Մեր օրերուն, Հայց. Աւետարանական Եկեղեցւոյ հրատարակութիւններուն մաս կը
կազմեն Ջանասէր, Բանբեր, Պատանեկան Արձագանգ, Զհաց Մեր Հանապազորդ, Լոյս,

Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս, Աւետարանչականի Լրաբեր, Հայ Աւետ. Եկեղեցիի
Համամատեան (Forum), եւ Լիւմինիոն: Հայ Աւետ. մամուլը, ի միջի այլոց, ծառայութիւն
մըն է հայ հոգեւոր գրականութեան:
5. Քրիստոնէական եւ մարդասիրական Առաքելութիւն: Հայց. Աւետարանական
Եկեղեցին եղաւ աւետարանչական, առաքելութեան հոգիով տոգորուած եկեղեցի: Անոր
համար աւետարանչութիւնը կը հանդիսանար եկեղեցիին գերագոյն առաքելութիւններէն
մէկը:
Կրնանք

անվարան

աւետարանչական,

հաստատել,

մարդասիրական

որ
եւ

Հայց.

Աւետարանական

բարեգործական

Եկեղեցիին

ծառայութիւնները

կը

հանդիսանան օրհնութեան աղբիւր մը մեր ժողովուրդի աշխարհացրիւ զաւակներուն
համար:
Հայց.

Աւետարանական

Եկեղեցին իր ծննդեան օրէն ի վեր

նուիրուած է

բարեսիրութեան եւ մարդասիրական ծառայութեան: 1850-ական թուականէն մինչեւ 1915,
իր հաստատած ծերանոց-անկելանոցներով, հիւանդանոցներով եւ դարմատուններով,
ձեռք ձեռքի տուած բարեսիրտ միսիոնարներու հետ՝ Հայ Աւետարանական համայնքը
հսկայ

ծառայութիւններ

մատուցանեց

հայ

ժողովուրդին:

Յետ-պատերազմեան

տարիներուն, հայ որբերու հաւաքումով, որբանոցներու ստեղծումով, արհեստանոցներու
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հիմնադրութեամբ, Հայ Աւետ. Եկեղեցին Միջին Արեւելեան երկիրներու մէջ «Բարի
Սամարացի»ութիւն ըրաւ մեր «Մնացորդաց»ին: (7)
Իսկ այսօր, ան տակաւին կը շարունակէ իր մարդասիրական եւ աւետարանչական
գործերը ու կը սատարէ մեր հայրենիքին ֆիզիքական եւ հոգեւոր վերելքին: Իր բազմաթիւ
եւ բազմազան նախաձեռնութիւններով ան ներկայ է ամենուրեք Սփիւռքի չորս ծագերէն
մինչեւ Հայաստան եւ Արցախ, եւ կը ծառայէ հայ դպրոցին, մամուլին եւ մշակութային
կազմակերպութիւններուն. կը ծառայէ մանուկին, երիտասարդին եւ տարեցին, որբին ու
որբեւայրիին, հիւանդին ու աղքատին, կարիքաւոր ուսուցիչին ու ուսանողին, վիրաւոր
զինուորին եւ նպաստակարօտ ընտանիքին:
6. Մտաւորական/Ղեկավարական Ներդրում: Հայց. Աւետարանական Եկեղեցին իր
ծննդեան

օրերէն

մինչեւ

այսօր

իր

մտաւորական

դասով

եւ

ղեկավարներով

հաւատարմօրէն ծառայած է հայ ժողովուրդին ու հայրենիքին, թէ' կրթական եւ թէ'
գիտութեան եւ արուեստի ճիւղերու մէջ, թէ' կազմակերպական եւ թէ' ռազմական
ճակատի վրայ:
Հայկական բոլոր կազմակերպութիւններուն մէջ, ինչպէս, Հայ Բարեգործական
Ընդհանուր

Միութեան,

Վարդանանց

Ասպետներու,

հայկական

երեք

կուսակցութիւններուն մէջ Հայց. Աւետարանական Եկեղեցին ընծայած է ընտիր
ղեկավարներ, որոնք անսակարկ կերպով ծառայած են հայ ազգին եւ հայրենիքին:
Նոյնիսկ ռազմական ճակատի վրայ ինքնապաշտպանութեան գծով՝ ան նուիրած է
քաջարի ղեկավարներ Այնթապի, Մուսա Լերան, Զէյթունի եւ այլ վայրերու մէջ, որոնք
փառքի էջերով զարդարած են հայոց պատմութեան էջերը: (8)
Ինչ կը վերաբերի իր հայրենաշէն ծառայութեան, հարկ է յիշել, թէ

1988-ի

Հայաստանի երկրաշարժի ահաւոր օրերէն, Արցախի եւ Հայաստանի անկախացումէն ի
վեր՝ Հայ Աւետ. մտաւորականութիւնը, հոգեւոր եւ աշխարհական ղեկավարութիւնը մեծ
եռանդով նուիրուած են հայրենիքի վերաշինութեան ու անոր հոգեւոր վերելքին:
7.

Համա-Եկեղեցական Հաղորդակցութիւն: Հայց. Աւետարանական Եկեղեցին իր

հիմնադրութենէն ի վեր սերտ կապեր հաստատած է այլ եկեղեցիներու եւ եկեղեցական
կազմակերպութիւններու հետ եւ իր գործօն մասնակցութիւնը բերած է միջ-եկեղեցական
համաժողովներու: Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութիւնը
հիմնադիր անդամներէն մէկն է 1948-ին հիմնուած Եկեղեցիներու
Համաշխարհային Խորհուրդին (ԵՀԽ) եւ իր ներկայացուցիչներով մասնակցած է առաջին

(ՄԱՀԱԵՄ)

համաժողովին, ինչպէս նաեւ հետագայ գրեթէ բոլոր համաժողովներուն: Մ.Ա.Հ.Ա.Ե.Մ.-ի
ներկայացուցիչներ նաեւ մաս կազմած են Ե.Հ.Խ.-ի Կեդրոնական Վարչութեան: (9)
Այստեղ հարկ է յիշել թէ Հայց. Աւետարանական Եկեղեցին Հայ Եկեղեցիներու մէջ
առաջինը եղաւ միանալու Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդին:
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Մ.Ա.Հ.Ա.Ե.Միութիւնը նաեւ իր մասնակցութիւնը բերած է այլեւայլ էքիւմենիք
կազմակերպութիւններու, որոնց կարգին յիշատակութեան արժանի են Միջին Արեւելքի

Աւետարանական Եկեղեցիներու Ընկերակցութիւնը, Բարեկարգեալ Եկեղեցիներու
Համաշխարհային Դաշնակցութիւնը, Միջին Արեւելքի Եկեղեցիներու Խորհուրդը:
Ինչ կը վերաբերի մեր միւս եկեղեցական Միութիւններուն, անոնք թէեւ որոշ
հաղորդակցական կապեր ունին հայ եւ օտար եկեղեցիներու հետ, բայց այլեւայլ
պատճառներով չեն անդամակցած Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդին: (10)
Վերջերս, սակայն, բարեյոյս նշաններ կան որ սոյն իրավիճակը փոխուի:

Ծանօթագրութիւններ

1.

Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան, Ներաշխարհիս
Ժառանգութեան Յանձնախումբ, Միշիկըն 2021), էջ 106:

Պրիսմակէն,

2.

Վեր.

3.

Ահարոնեան, նշուած գործը, էջ 92-93:

4.

Եղիա Քասունի, Բողոքականութեան Մշակութային Ծառայութիւնները Հայ Ազգին
(Պէյրութ, Շնորհօքեան Հրտ. 1946), էջ 9-11:

5.

Նոյն, էջ 14-15:

6.

Լութֆի Հայտօսթեան, «Մեր Սրբազան Երգերը» Ջանասէր, պաշտօնաթերփ Ջանից
Միութեան, Պէյրութ, 1970, էջ 505-507:

7.

Դոկտ. Երուանդ Հատիտեան, «Ամերիկեան Միսիոնարներու Նպաստը Հայկական
Մշակոյթին» (Արմինեըն/Էմէրիքըն Աութլուք, 1973), Թիւ 1, էջ 3-4:

8.

Թութիկեան, նշուած գործը, էջ 125-127:

9.

Ահարոնեան, նշուած գործը, էջ 155:

(Հայկական

Յովհ. Ահարոնեան, Հայ Աւետարանական Եկեղեցին Ճանապարհներու
Խաչաձեւումին (Մերձաւոր Արեւելքի Եկեղեցիներու Խորհուրդ, Պէյրութ, 1988) էջ 88-90:

10. Նոյն, էջ 166:
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6. Հետեւութիւն

Տարեդարձները

առիթներ

են

կատարուած

աշխատանքի

մը

գնահատումը

կատարելու, ինչպէս նաեւ պատեհ առիթներ ծրագրելու ապագան՝ նոր պայմաններու,
մտահոգութիւններու ու առաջնահերթութիւններու լոյսին ներքեւ:
Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցին, որպէս Քրիստոսի պայծառակերպիչ
ներկայութիւնը հայ ժողովուրդի կեանքին մէջ, աշխատած է պատասխանատուութեան
խոր

գիտակցութեամբ

ծառայել

Քրիստոսի

Եկեղեցիին

Աւետարանի

պատգամը

ջամբելով, եւ մասնակից դառնալով հայ ժողովուրդի եկեղեցաշէն ու ազգաշէն
ծրագիրներու իրականացման աշխատանքներուն:
Հայց. Աւետարանական Եկեղեցւոյ 175-ամեայ յոբելեանը առիթ մը պէտք է դառնայ ոչ
միայն անցեալը յիշատակելու, այլ նաեւ յառաջատեսիլ մօտեցումով ծրագրելու իր
ապագայ գործունէութիւնները՝ յստակացնելով իր առաջնահերթութիւնները ներկայ
պայմաններուն ու պահանջներուն լոյսին տակ:
Ապագան ծրագրելու նախանձախնդրութիւնը ցուցանիշ է հաւաքականութեան մը
հասունութեան: Հարց տալու ենք, թէ արդեօք անցեալէն ժառանգած մեր հոգեւոր
դրամագլուխը մեզ առաջնորդող մղիչ ուժը կը հանդիսանա՞յ: Յետադարձ ամէն ակնարկ
իրագործուած նուաճումներու վրայ կ'ենթադրէ յանձնառութիւն մը իրագործելի նոր ճիգերու:
Անտարակոյս, Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցւոյ անվթար տեւականութիւնը եւ
բարգաւաճումը պայնաւորուած է եկուոր սերունդներու հոգեւոր կոչումին եւ նուիրումին
հետ:
Հայց. Աւետարանական Եկեղեցին պէտք է զօրաշարժի ենթարկէ իր բոլոր միջոցները
Կենաց Բանին քարոզութիւնը ընելու, հաղորդակցական կապեր հաստատելու քոյր
եկեղեցիներու հետ եւ Քրիստոսի վկան ըլլալու ու Անոր անունով ծառայելու հոն ուր
կարիք կայ:
Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցին պէտք է յարատեւ հաւատարիմ մնայ
Եկեղեցւոյ Տիրոջ, Յիսուս Քրիստոսի, եւ պէտք է Աւետարանին ճշմարտութիւնները
ապրող ու շեփորող Եկեղեցի մը ըլլայ: Ան իր Աւետարանական անունին վայել
օրհնութեան մշտահոս աղբիւր մը պէտք է դառնայ՝ ի փառս Աստուծոյ, ի պայծառութիւն
Քրիստոսի Ընդհանրական եւ Սուրբ Եկեղեցիին եւ յօգուտ մեր ազգին ու մարդկութեան:
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Մաս Բ.
Հայ Աւետարանական Համաշխարհային
Խորհուրդի Անդամ Եկեղեցական Միութիւններն
ու Կազմակերպութիւնները

Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աետարանական Եկեղեցիներու Միութիւն
-- Տիկին Ռոզէթ Ալեմեան-Մահսերեճեան
Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Միութիւն
-- Վեր. Սերոբ Մկրտիչեան
Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցի
-- Պատուելի Արամ Բաբաջանյան
Եւրասիայի Հայ Աւետարանական Միութիւն
-- Վեր. Դոկտ. Ռընէ Լեւոնեան
Ֆրանսայի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միութիւն
-- Վեր. Դանիէլ Սահակեան
-- Վեր. Յովէլ Միքայէլեան
Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւն
-- Վեր. Դոկտ. Ժան Խանճեան
Ստեփան Փիլիպոսեան Հիմնարկութիւն
-- Տիար Ճոզէֆ Սթայն
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7. ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ
ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
-- Համադրեց՝ Տիկին Ռոզէթ Ալեմեան-Մահսերեճեան

Ամփոփ Ակնարկ Անցեալի եւ Ներկայ Վիճակի Մասին
Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութիւնը, նախապէս
ծանօթ որպէս Սուրիոյ եւ Լիբանանի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութիւն,
շարունակութիւնն է նախկին Կիլիկիոյ Աւետարանական Միութեան: 1915-էն 1922
հալածանքի տարիներու մութ եւ դժոխային պայմաններուն տակ ապրած հին՝ եւ
անոնցմէ ծնած նոր սերունդները կազմեցին այն ատաղձը, որով կերտուեցաւ եւ
վերակազմուեցաւ Հայ Աւետարանական հաւաքականութիւնը, Աւետարանական
Միութիւնը: 1920-24-ի միջոցին, զանազան քաղաքներու եւ գիւղերու մէջ հաստատուած
հայ ժողովուրդը սկսաւ կազմակերպել իր եկեղեցական-կրթական կեանքը:
30 Ապրիլէն - 3 Մայիս 1924-ին տեղի կ'ունենայ Միութեան առաջին ժողովը՝
Հալէպի մէջ: Մինչեւ 1948՝ տեղի կ'ունենան 20 համաժողովներ:
1937-ին՝ Լիբանանի եւ Սուրիոյ Աւետարանական համայնքը պետական
ճանաչում կը ստանայ: 1938-էն սկսեալ՝ Միութեան ժողովներու խորհրդակցութիւններն
ու ատենագրութիւնները կ'ըլլան հայերէն, նկատի առնելով օտար միսիոնարներու թիւի
նուազումով կը դադրին խառն ժողովները:
Միութեան իրաւասութեան եւ պարտականութեան մէջ կը մտնեն անդամակցող
եկեղեցիներու գործակցութեան եւ հոգեւոր եռանդուն կեանքի պահպանման հարցերը:
Իսկ իւրաքանչիւր Եկեղեցի ինք կը տնօրինէ իր եւ իրեն կից դպրոցի հարցերը:
1942-ի համաժողովին կ'առաջարկուի, փոխանակ՝ երկու անջատ Շրջանային
Յանձնախումբերու, ունենալ մէկ ընդհանուր Կեդրոնական Մարմին:
Առաջարկը
կ'ընդունուի 1944-ին՝ եւ կ'ընտրուին անդամները:
Միութեան 1926-ի համաժողովին՝ կ'որոշուի նախապէս Կիլիկիոյ մէջ
գործածուող Եկեղեցական Կանոնագրի սերտողութիւնը կատարել:
Տարբեր
համաժողովներու կատարած սրբագրութենէն ետք՝ 1944-ին կ'ընդունուի Կանոնագրի
հիմնական վարչաձեւը, որ Ժողովական է: Աստիճանաբար կը ձեւաւորուի Մերձաւոր
Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութիւնը: Եկեղեցիներու կողքին կը
գործեն Տիկնանց Յանձնախումբերը, Ջանից Երիտասարդաց եւ Պատանեաց խումբերը ու
Կիրակնօրեայ վարժարանները:
Երկար տարիներ ՄԱՀԱԵՄիութեան նախագահ եղած են Վեր. Յովհաննէս
Ահարոնեան, Վեր. Յովհաննէս Գարճեան. ներկայիս՝ Միութեան նախագահն է Վեր.
Մկրտիչ Գարակէօզեան, իսկ Կեդրոնական Մարմնի ատենապետն է Վեր. Դոկտ. Փօլ
Հայտօսթեան:
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Յաջորդաբար կ'անդրադառնանք Մ. Ա. Հ. Ա. Ե. Միութեան պատկանող
խմբաւորումներուն:

Ա. ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ
Սուրիոյ Եւ Լիբանանի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիները
(Ըստ 1929-ի տուեալներուն)
Հիմնադրութիւն

Հալէպ Ազիզիէ
Հալէպ Համիտիէ
Հալէպ Սիւրիանի
Ճարապլուս
Գըրըգ Խան
Պէյլան
Իսքէնտէրուն
Ֆարթըսլը
Պիթիաս
Եօղուն Օլուգ
Քեսապ
Գալատուրան
Էքիզ Օլուգ
Քէօրքիւնէ
Պէյրութ Ա.
Պէյրութ Քէմփ(Էշրեֆիէ)
Դամասկո
Զահլէ
Թրիփոլի
Լաթաքիա
Ճիւնի
Հոմս

1929-ին Պաշտօնավարող Հովիւներ

1855
1924
1929
1923
1924
1877
1905
1881
1848
1870
1860
1870
1860
1860
1921
1926
1922
1922
1922
1922
1922
1923

Վեր. Ս. Աղպապեան
Վեր. Ն. Սարեան
Վեր. Կ. Ալթունեան
Վեր. Հ. Տարագճեան
Վեր. Գ. Թումայեան
Վեր. Յ. Կիւրլէքեան
Վեր. Կ. Գըրգեաշարեան
Վեր. Ս. Ժամկոչեան
Վեր. Տ. Անդրէասեան
Վեր. Անսըրեան
Վեր. Յ. Շնորհօքեան
Վեր. Բ. Գալֆայեան
Վեր. Ա. Հատիտեան
Վեր. Ա. Հատիտեան
Վեր. Ե. Կէօքկէօզեան
Վեր. Ե. Հատիտեան
Վեր. Ե. Քասունի
Վեր. Յ. Աբգարեան
Աստուածաբանական Աշակերտ
Վեր. Վ. Քէօթէքլեան
Վեր. Ա. Պէրպէրեան
Աստուածաբանական Աշակերտ

Ըստ 1944-ի տուեալներուն՝ վերոյիշեալ անուններուն վրայ կ՝աւելնան
Ազէզի, Սուրի, Շթորայի եկեղեցիները:

ՀԱՅ ԱՒԵՏ. ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԸ ԱԼԵՔՍԱՆՏՐԷԹԻ ՍԱՆՃԱԳԻՆ ՄԷՋ
Մինչեւ 1938՝ Ալեքսանտրէթի շրջանը կը կազմէր Սուրիոյ մէկ ինքնավար
Սանճագը: 1939-ին կցուեցաւ Թուրքիոյ:
Ալեքսանտրէթի մէջ գործած են Պէյլանի, Ֆարթըսլըի, Գրըգ Խանի Հայ Աւետ.
Եկեղեցիները: Իսկ Մուսա Լերան տարածքին՝ գործած են Պիթիասի, Եօղուն-Օլուգի,
Հաճի-Հապիպլիի Հայ Աւետ. եկեղեցիները:
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ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԵԱՆ
ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԻՍ
Տարբեր Երկիրներու Մէջ
(երկիրներու այբբենական կարգով).-

ԱՒՍՏՐԱԼԻԱ- ՍԻՏՆԻ
12 Մայիս 1966-ին, Աստուծոյ շնորհքով եւ օգնութեամբ ծնունդ առաւ Սիտնիիի
Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցին «NARENBURN» թաղամասին մէջ (30
GLENMORE STREET, NAREMBURN), Խաչիկ Եղբայր Խաչիկեանի առաջնորդութեամբ:
1975-ին, Եկեղեցին Լիբանանէն հրաւիրեց Վեր. Յովհաննէս Գըվրըգեանը:
Հոկտեմբեր 18-ին տեղի ունեցաւ Եկեղեցւոյ՝ Միութեան կողմէ ղրկուած առաջին հովիւ՝
Վեր. Յովհաննէս Գըվրըգեանի ձեռնադրութեան եւ պաշտօնակոչութեան պաշտամունքը:
1985-ի
վերջաւորութեան,
եկեղեցին
«NAREMBURN»
թաղամասէն
տեղափոխուեցաւ «32 FRENCH'S ROAD, WILLOUGHBY»:
1988-ին, Եկեղեցին
Եկեղեցիներու Միութեան նախագահ՝ Վեր. Դոկտ. Յովհաննէս Գարճեանը:
1993-ին, Եկեղեցիին հրաւէրով, Վեր. Դոկտ. Գրիգոր Եումուշագեան եկեղեցւոյ
հովուական պարտականութիւնը ստանձնեց:
1996
Փետրուարին,
նոր
եկեղեցաշէնքի
հիմնաքարի
օրհնութեան
«Արարողութիւնը» տեղի ունեցաւ: 1996-ին, Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական
Եկեղեցիներուն Միութեան համաժողովին՝ Սիտնիյի եկեղեցիին անդամակցութիւնը
վաւերացուեցաւ Միութեան կողմէ: 1996 Նոյեմբեր 10-ին, նորակառոյց եկեղեցիին
նաւակատիքը տեղի ունեցաւ: Լիբանանէն՝ սոյն առիթին համար հրաւիրուեցաւ
Մ.Ա.Հ.Ա.Ե.Միութեան ներկայացուցիչ Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեան. ներկայ էին նաեւ
հովիւներ Uniting Church-էն, Գերաշնորհ Տ. Աղան Արքեպիսկոպոս Պալիօզեան՝
Աւստրալիայի եւ Նոր Զելանտայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ, ներկայացուցիչներ Armenian
Missionary Association of America-էն եւ հաւատացեալ Սիտնաբնակ հոծ ժողովուրդ: Նոյն
օրը, պաշտամունքի պահուն, Եկեղեցին անուանուեցաւ Սիտնիի Հայաստանեայց
Աւետարանական Եկեղեցի:
2003 Փետրուար 9-ին, Երիցատան պաշտօնական բացումը տեղի ունեցաւ:
Կարելի եղաւ Եկեղեցիին կողքի սրահի հիմնովին վերանորոգութիւնը, որ անուանուեցաւ
«Սողոմոնեան Սրահ»: 2010 Հոկտեմբեր 27-ին, եկեղեցիին հրաւէրով, Վեր. Յակոբ
Սարգիսեան ստանձնեց եկեղեցւոյ հովուական պաշտօնը:
2016 Մայիս 1-ին, եկեղեցիին Յոբելենական 50-ամեակի պաշտամունքը տեղի
ունեցաւ: Եկեղեցական հրաւիրեալն էր Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան. ներկայ էին նաեւ
Գերաշնորհ Տ. Հայկազուն Եպիսկոպոս Նաճարեան՝ Առաջնորդ Հայոց Աւստրալիոյ եւ
Նոր Զելանտայի, Գերյարգելի Հայր Բարսեղ Ծ.Վ. Սուսանեան՝ Պատրիարքական
փոխանորդ Աւստրալիոյ Կաթողիկէ Հայոց, Վեր. Դոկտ. Գրիգոր Եումուշաքեան եւ այլ
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հոգեւոր հովիւներ ու պաշտօնական հիւրեր, ներկայութեամբ հաւատացեալներու հոծ
բազմութեան մը:

ԵԳԻՊՏՈՍ
Օսմանեան Կայսրութեան հալածանքներու պատճառաւ 19-րդ դարէն սկսեալ
Հայ Աւետ. Համայնքը կը սկսի կազմաւորուիլ Եգիպտոսի մէջ, որ Մեծ Եղեռնէն ետք աւելի
կ'ուռճանայ: 1936-ին կը հաշուէ շուրջ 800 անհատներ:
Գահիրէի Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ առաջին հովիւը եղած է պատուելի
Մկրտիչ Գնաճեան, որ ծառայած է 1899-էն մինչեւ 1911, որմէ ետք մինչեւ 1930-ական
թուականներուն որպէս հովիւ ծառայած են պատուելինէր Արմենակ Սիրականեան,
Հայկազուն Խանդամուր, Համբարձում Համբարձումեան եւ Կիրակոս Ֆարաճեան:
1933-ին եկեղեցին երկուքի կը բաժնուի դաւանական հարցերով: Բաժնուող
հատուածին հովիւ՝ Վեր. Համբարձումեան եւ իր համախոհները կը հիմնեն Հայ
Աւետարանական Ժողովական Եկեղեցին դուրս մնալով Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետ.
Եկեղեցիներու Միութենէն: Միութեան հաւատարիմ եկեղեցին կը շարունակէ իր
գոյութիւնը մինչեւ 1948 հովիւ ունենալով Վերապատուելիներ Կարապետ
Յարութիւնեան, Սարգիս Գոնսուլեան եւ Թէոտոր Տաղլեան: 1948-ին երկու եկեղեցիները
կը միանան՝ հովիւ ունենալով Վեր. Համբարձումեանը: Սակայն միացեալ եկեղեցին
դարձեալ դուրս կը մնայ Միութենէն մինչեւ հովիւին հանգստեան կոչուիլը, որմէ ետք
Վեր. Վահան Թութիկեանի պաշտօնավարութեան տարիներուն (1960-1965), եկեղեցին կը
վերամիանայ Միութեան: Վեր. Թութիկեանի Ամերիկա մեկնելէն յետոյ, յաջորդաբար
եկեղեցիին կը ծառայեն Վեր. Մանուէլ Ճինպաշեան եւ Տիար Վահրամ Խունկանեան
մինչեւ 1980-ական թուականներ: Ապա, եկեղեցին կը փակուի հաւատացեալներու
արտագաղթին պատճառով:
Աղեքսանդրիոյ Հայ Աւետարանական Եկեղեցին ալ, Գահիրէի Հայ Աւետ.
Եկեղեցւոյ նման, հիմնուած է 19-րդ դարու վերջաւորութեան: Անոր ալ
հիմնադիր/կազմակերպիչ հովիւը եղած է Վեր. Միհրան Գնաճեան: Անոր յաջորդած են
հետեւեալ հովիւները.- Վեր. Ա. Նուսխաճեան, Վեր. Ք. Ճէճիզեան, Վեր. Ս. Մելքոնեան,
Վեր. Օ. Թապագեան, Վեր. Թ. Տաղլեան, Վեր. Պ. Կէօքկէօզեան, Վեր. Ս. Նիւյիւճիւքեան,
որմէ ետք եկեղեցին հովուած է շրջան մը Վահրամ եղբայր Խունկանեան: Եկեղեցւոյ
ներկայ շէնքը կառուցուած է 1949-ին:
Անցնող քանի մը տարիներուն, արտագաղթի պատճառով եկեղեցիին
անդամակցութիւնը չափազանց նուազած է: Ներկայիս, խումբ մը անդամներ կը
հաւաքուին առաջնորդութեամբ՝ Տոքթ. Սամուէլ Խունկանեանի, Ս. Գրոց սերտողութիւն
եւ պաշտամունք ունենալու համար:

ԹՈՒՐՔԻԱ - ՊՈԼԻՍ
Բերայի Հայ Աւետարանական Եկեղեցին
Պոլիսի Բերա թաղին մէջ, 1 Յուլիս 1846-ին կը կազմուի Պոլսոյ եւ աշխարհի
առաջին Հայ Աւետարանական Եկեղեցին 40 անդամներով: Եկեղեցիին հովիւը կ'ըլլայ
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Վեր. Աբիսողոմ Խաչատուրեան (Իւթիւճեան): Աստիճանաբար եկեղեցին կ'աճի ու կը
զօրանայ, այնպէս որ 1848-ին անդամներուն թիւը կը հասնի 99-ի: Պաշտամունքները
1846-1905 կը կատարուին գերմանական, ապա՝ հոլանտական դեսպանութիւններու
մատուռներուն մէջ: 1904-ի աշնան՝ Եկեղեցիի կառուցման հրովարտակը կը շնորհուի, եւ
այն կը կառուցուի Բերա-Այնալը Չէշմէ թաղին մէջ:
Երկար ժամանակ է որ այս Եկեղեցին մնայուն հովիւ չունի. ան կը կառավարուի
հոգաբարձութեան կողմէ, մինչ Կիրակի օրերու պաշտամունքները եւ աղօթաժողովները
կ'առաջնորդէ Տիկ. Սոնա Էօզբէմպէ:
Կէտիկ Փաշայի Սբ. Աւետարանիչ կամ Սուրբ Աւետարան Եկեղեցին
Մինչ Բերայի մէջ պաշտամունքը տեղի կ'ունենայ կէսօրէ առաջ, Պոլսոյ կողմը
տեղի կ'ունենայ կէսօրէ ետք, Հիսար Տիպի՝ Քէրէսթէճեանի տունին մէջ: Պաշտամունքը
Լանկայի նոր շէնքը փոխադրուելէն ետք, 1850-ին կը կազմուի Պոլսոյ երկրորդ եկեղեցին:
16 Յունուար 1921-ին՝ նուիրման հանդէսով բացում կը կատարուի Կէտիկ
Փաշայի Սրբ. Աւետարանիչ Եկեղեցւոյ գետնայարկ բաժնին՝ իբրեւ ժողովատեղի: Ապա
կ'ամբողջանայ ներկայ կառոյցը, իր յարակից բոլոր մասերով: Վերջին տարիներուն,
հակառակ կառավարական շատ մը սահմանափակումներու՝ Եկեղեցին եւ
ներքնայարկերը ամբողջապէս նորոգուած են աստիճանաբար: Այս նորոգութիւնները
գործադրուեցան եւ եկեղեցւոյ աշխոյժ կեանքը արդիւնաւորուեցաւ եկեղեցւոյ հովիւ՝ Վեր.
Գրիգոր Աղապալօղլուի ջանքերով:
Անոր կարգադրութեամբ նաեւ կը գործէ
ուսումնական յատուկ յայտագիր մը, Հայաստանէն Պոլիս աշխատանքի համար գաղթած
ընտանիքներու
զաւակներուն
համար,
Հայաստանցի
դասատուներով:
Վեր.
Աղապալօղլու Եկեղեցւոյ հովիւն է 1990-ական տարիներէն է վեր:
Ժամանակ մը՝ այս երկու Եկեղեցիներուն կողքին, Հայ Աւետարանական
պաշտամունքներ կը կատարուին նաեւ Bible House-ի մէջ, որ Միութեան մէջ
արձանագրուած է որպէս Պոլսոյ երրորդ Եկեղեցին
Պատանեկան Տուն եւ «Քէմփ Արմէն»
Եկեղեցական
գործունէութեան
կողքին՝
Կէտիկ
Փաշայի
Եկեղեցիին
հոգաբարձութեան ատենապետ՝ Տիար Հրանդ Կիւզէլեանի առաջնորդութեամբ կը
կազմակերպուի Պատանեկան Տունը: Ան նաեւ կը գնէ ընդարձակ հողատարածք մը,
«Թուզլա» կոչուող շրջանին մէջ, Սեւ Ծովու ափէն ոչ շատ հեռու, ուր կը հիմնէ «Քէմփ
Արմէն»-ը:
«Պատանեկան Տան» եւ «Քէմփ Արմէն»-ի ծաւալած գործունէութիւնը,
գլխաւորաբար Տիար Հրանդ Կիւզելեանի առաջնորդութեամբ, կը կայանար գաւառներէն
կարելի եղածին չափ հաւաքել օտարանալու ենթակայ Հայ մանուկներ, եւ հայեցի ու
քրիստոնէական դաստիարակութիւն ջամբել անոնց:
Շատ մը պատանիպատանուհիներ, կամ՝ ինչպէս կը կոչուէին Հրանդ Կիւզէլեանի կողմէ՝ «ԱրմէնԱրմէնուհիներ» փրկուած են թրքացումէ, ձմեռը Եկեղեցիին ներքնայարկը՝ «Պատանեկան
Տան» մէջ, իսկ ամառը՝ «Քէմփ Արմէն»-ի մէջ պատսպարուելով եւ հայկական վարժարան
յաճախելով: Այս սաներէն եղած են Հրանդ Տինք ու տիկինը՝ Ռաքելը:
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ԻՐԱՆ- ԹԵՀՐԱՆ
Իրանի Հայ Աւետ. Եկեղեցիին առաջին կեդրոնը եղած է Թաւրիզը, ուր
Ամերիկացի միսիոնարներու հետ կ'աշխատէին գլխաւորաբար Սուրբ Գրոց
ընկերութեան պաշտօնեաներ:
Եկեղեցիներ հիմնուած են Ռաշտի, Թեհրանի,
Համատանի եւ Սուլթանապատի մէջ:
1940-ին Թեհրանի Ֆիշերապատ փողոցին մէջ կազմակերպուեցաւ Հայ Աւետ.
Եկեղեցին, մինչ գոյութիւն ունէր այլ եկեղեցի մը Ղաւամ-Էս-Սալթանէ փողոցին մէջ: Այս
անջատ երկու եկեղեցիները 1970-ին գործնականապէս միացան ու կազմեցին Հայ Աւետ.
Ս. Յովհաննէս Եկեղեցին, որ միակ գործող եկեղեցին էր Թեհրանի մէջ, շուրջ 200 անհատ
հետեւորդներով:
Թեհրանի Հայ Աւետ. Համայնքը իր եկեղեցիին կողքին ունի նաեւ
նախակրթարան մը՝ Մեսրոպեան Գոհար դպրոցը, որ հիմնուած է 1949-ին: Ներկայիս
դպրոցը կը գտնուի Ազգային Թեմական Դպրոցներու ցանցին մէջ:
Թեհրանի մէջ կան երկու այլ եկեղեցիներ. մին՝ Մաճիտիէ փողոցին մէջ՝
«Հոգեշունչ» անունով, իսկ երկրորդը՝ Զարքէշի փողոցին վրայ՝ «Շնորհալի» անունով:
Եկեղեցին ունի իր պարբերաթերթը «Սուրհանդակ», որ կը հրատարակուի եռամսեայ
դրութեամբ (հիմնուած 1980-ին, ունի «Մուտոյեան» գրադարանը եւ Կիրակնօրեայ դպրոց:
Թեհրանի Հայ Աւետ. Եկեղեցիի առաջին ձեռնադրուած հովիւը եղած է Վեր.
Միհրան Տամպուրճեանը, որ 1888-ին Խարբերդէն եկած է եւ Իրանի զանազան
քաղաքներու մէջ ապրած եւ գործած է՝ մօտ 29 տարի:
Թեհրանի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիին եւ Աւետարանական ընդհանուր
համայնքին օրհնեալ ծառայութիւն մատուցած է Վեր. Թադէոս Միքայէլեան,
աւետարանչական, դաստիարակչական եւ կազմակերպչական իր աշխատանքը
տանելով անձնուիրաբար: Ան նահատակուեցաւ իր այդ ծառայութեան մէջ: Ներկայիս՝
երեք եկեղեցիներու մէջ կը գործեն Վեր. Սերգէյ Շահվերտեան, Վեր. Դոկտ. Միշէլ
Աղամալեան եւ Վեր. Վազրիկ Սաֆարեան:

ԻՐԱՔ-ՊԱՂՏԱՏ
Իրաքի մէջ անցեալին գործած են տարբեր Հայ Աւետարանական եկեղեցիներ,
որոնք դադրած են երկրին քաղաքական փոփոխութիւններուն եւ արտագաղթի
պատճառաւ:
Պաղտատի Հայ Աւետ. եկեղեցին վերահաստատուեցաւ իրաքեան 2003-ի
պատերազմի ժամանակ, ժողովուրդին յոյս եւ հոգեւոր խաղաղութիւն տալու
նպատակաւ: Մօտ 110 անհատներ ամէն Կիրակի ներկայ կ'ըլլան պաշտամունքին, որ
կ'առաջնորդէ Նորեկ Եղբայր Յովսէփեան: Նաեւ խումբ մը ներկայ կ՝ըլլայ Ուրբաթ օրերու
պաշտամունքին: Եկեղեցիին կողքին կը գործէ Կիրակնօրեայ Դպրոցը եւ Ջանիցական
երիտասարդներու խումբը: Կը գործէ նաեւ Մօր եւ Մանկան ընկերային ծառայութեան
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ընկերակցութիւնը, շնորհիւ՝ Մ. Ա. Հ. Ա. Ե. Միութեան, Ամերիկայի Հայ
Աւետարանչական Ընկերակցութեան եւ այլ գործակից կազմակերպութիւններու
նուէրներուն:
Դժբախտաբար, 28 Սեպտեմբեր 2008-ին, ահաբեկիչներու եւ տեղւոյն
ոստիկանութեան միջեւ եղած բախումներու ընթացքին, հրդեհ յառաջ գալով վնասուեցան
եկեղեցին եւ վարձուած յարակից բաժինները: Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական
Ընկերակցութեան կողմէ եղած օժանդակութիւններուն շնորհիւ, վերանորոգուեցաւ շէնքը
եւ շարունակուեցան պաշտամունքները Պաղտատի Հայ Աւետ.Եկեղեցիէն ներս:

ԼԻԲԱՆԱՆ
19-րդ դարու սկիզբը՝ Հայ Աւետարանական ընտանիքներ կայք կը հաստատեն
Պէյրութի մէջ: 1848-ին՝ Պէյրութի մէջ հաստատուող ընդհանուր Աւետարանական
Եկեղեցիի 27 անդամներէն հինգը Հայեր էին: 1914-1918 տարիներուն՝ Հայ
Աւետարանականներ պաշտամունքներ կը կատարէին «Տէյլ Յիշատակի Սրահ»-ին մէջ:
1922 Փետրուարին, Դոկտ. Սալիպեան, Պատուելի Կայծակեան, Գրգեաշարեան եւ Լ.
Սալիպեան կ'ընտրուին եկեղեցիի հոգաբարձու: 19 Փետրուար 1922-ին, Վեր. Ենովք
Հատիտեան կ'ընտրուի որպէս Եկեղեցիին հովիւը: 1922-1926 երկու եկեղեցիներ կը
գործեն որպէս Պէյրութի Հայ Աւետ. Առաջին Եկեղեցի:
Պէյրութի հայութիւնը օրէ օր կ'աւելնար նորեկ գաղթականներով, որոնք՝ ցրուած
ընդարձակ տարածութեան մը վրայ՝ մեծ դժուարութիւններու առջեւ կը դնէին
եկեղեցական մարմինները եւ մանաւանդ հովիւը: 1925-ին, Ֆրանսական իշխանութեան
դէմ Տիւրզիներու ապստամբութեան առթիւ, Դամասկոսէն 3000, եւ անգործութեան
պատճառով ալ՝ Լաթաքիայէն բազմաթիւ հայեր կը գաղթեն Պէյրութ: Ասոնց մէջ կը
գտնուէին 600-ի մօտ Աւետարանականներ: Այսպիսով, Պէյրութի «Քէմփ»-ի
Աւետարանական ժողովուրդը բաւական ստուարացած ըլլալով, նոյն տարուան վերջը
փափաք կը յայտնէ անկախ եկեղեցի մը կազմելու:
1926-ին, նոյն եկեղեցիին երկու ճիւղերը կը դառնան երկու անկախ եկեղեցիներ:
Վեր. Ենովք Հատիտեան կը ստանձնէ «Քէմփ»-ի եկեղեցիին հովւութիւնը:
Քառասուն տարիներ աշխատած է Վեր. Ենովք Հատիտեան՝ շրջան առ շրջան
իրեն օգնական ունենալով Վեր. Կարապետ Հասէսեանը, Պատ. Յովհաննէս Աբգարեանը,
Վեր. Եդուարդ Թովմասեանը եւ ուրիշներ: Հիւղաւանի (Քէմփ) անունով սկսած սոյն
եկեղեցին Սուրիոյ եւ Լիբանանի Հայ Աւետ. եկեղեցիներուն մէջ՝ բնակութիւններու
տեսակէտէն ամենատարածունը եւ, միանգամայն ամենէն այլազան տարրերէ
բաղկացեալ համայնք եղած է:

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ Ա. ԵԿԵՂԵՑԻ- ՊԷՅՐՈՒԹ
Վեր. Ս. Մանուկեան տրամադրելի իր ամբողջ ժամանակը կը յատկացնէ
«Քաղաք»-ի Եկեղեցիին, անոր օգնելու համար: Պէյրութի Կրօնական Գործիչներու
Դպրոցէն երկու հայ աշակերտներ՝ Յակոբ Շնորհօքեան եւ Ենովք Կէօքկէօզեան, յաճախ
Կիրակնօրեայ պաշտամունքներ կ'առաջնորդեն եւ կը քարոզեն:

66
____________________________________________________________________________________________________

1927-ին, «Քաղաք»-ի Եկեղեցին միաձայնութեամբ կ'որոշէ իբր քարոզիչ հրաւիրել
Ենովք Կէօքկէօզեանը, որ նոյն տարուան Յունիսին կը սկսի իր երկարատեւ
պաշտօնավարութեան:
Ժողովուրդը գոհ կը մնայ իր քարոզիչէն, եւ անոր
ձեռնադրութեան համար կը դիմէ Հայ Աւետարանական Միութեան, ինչ որ կը կատարուի
8 Մայիս 1928-ին, Պէյրութի մէջ:
Կէօքկէօզեանի պաշտօնավարութեան շրջանը գրեթէ կը բովանդակէ Եկեղեցիին
հիմնադրութեան պատմութիւնը: Երիտասարդ հովիւը իր ամբողջ ուժով, խանդով եւ
յոյսով կը գործէ շատ արդիւնաւորութեամբ: Եկեղեցիին զարգացման մեծապէս կ'օգնէ
տեւականօրէն դուրսէն եկող եւ անոր վրայ աւելցող նոր անդամներու եւ ընտանիքներու
որակը՝ դէպի Պէյրութ գաղթի պատճառաւ:
1926-ին, Եկեղեցին ունէր 103 ընտանիքներէ կամ 488 անձերէ բաղկացեալ
ժողովուրդ մը եւ 150 հաղորդական անդամներ, որոնց 40-ը՝ այրեր եւ 110-ը՝ կիներ էին:
Քսան տարի ետք, զանց առնելով դուրս կամ արտասահման մեկնողները, ընտանիքներու
թիւը կը բարձրանայ 271-ի, անձերունը՝ 1135-ի: 1946-ի եւ 1947-ի միջոցին՝ Հայաստան կը
ներգաղթեն 15 ընտանիք կամ 62 անձեր, Միացեալ Նահանգներ կը մեկնին 5 ընտանիք
կամ 16 անձեր, իսկ Հարաւային Ամերիկա՝ 2 ընտանիք կամ 8 անձեր:
Այս
շրջանին
Եկեղեցիի
կեանքին
կարեւոր
հարցերը
եղած
կազմակերպչական,
կրթական,
շինարարական,
հովուական,
լեզուական
բարեպաշտական:

են՝
եւ

Եկեղեցին, որ սկիզբը միայն մէկ պաշտօնական վարչական մարմին ունէր,
շուտով կ'ունենայ իր եկեղեցական հոգաբարձութիւնը եւ խնամակալութիւնը, դպրոցի
հոգաբարձութիւնը եւ այս երեքին միացումով՝ ընդհանուր խառն ժողովը: Ասոնցմէ զատ՝
եկեղեցական զանազան գործունէութիւններ յառաջ տանելու համար Եկեղեցին կը
կազմակերպէ ընկերութիւններ եւ տեղական յանձնախումբեր: 1925-ին գոյութիւն կ'առնէ
Ջանից Ընկերութիւնը, որուն առաջին նախագահն է Վեր. Ս.Ս. Մանուկեան:
Եկեղեցին իր ամենէն արդիւնաւոր գործը ցոյց տուած է իր կրթական մարզին մէջ:
1926-ին, երբ Աւետ. Եկեղեցիի երկու ճիւղերը «քաղաք»-ի եւ «քէմփ»-ի մէջ երկու անկախ
եկեղեցիներու վերածուեցան, քաղաքին մէջ կը գտնենք երկու դպրոցներ, մանչերու եւ
աղջկանց համար զատ բարձրագոյն վարժարաններ, որոնցմէ առաջինին տնօրէնն էր
Պետրոս Քարծայր, եւ երկրորդինը՝ Օր. Էլիզապէթ Ուէպ: Իւրաքանչիւր դպրոց ունէր իր
սեփական հոգաբարձութիւնը, մէկը ենթակայ՝ Եկեղեցիին իսկ միւսը՝ «Ամերիկեան
Պորտ»-ին: Այս երկուքը նախակարապետներն են Հայ Աւետ. Գոլէճին:
Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցիի կողքին երկար ժամանակ գործած է Հայ
Աւետարանական Միութեան Կեդրոնը:
Առաջին Եկեղեցիի հովիւներ եղած են.Վերապատուելիներ Կարապետ Թիլքեան, Սողոմոն Նիւյիւճիւքեան, Արտաշէս
Գերպապեան, Մանուէլ Ճինպաշեան, Ռոպէր Սարգիսեան, Յովհաննէս Գարճեան,
Յակոբ Սաղրեան, Յովհաննէս Սվաճեան, Յակոբ Սարգիսեան: Ներկայիս՝ եկեղեցիին
հովիւն է Վեր. Հրայր Չոլաքեան 2010-էն ի վեր:
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Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին մեծ վնասներու ենթարկուեցաւ
Եկեղեցին, սակայն վերանորոգուեցաւ: Նաեւ 4 Օգոստ. 2020-ի Պէյրութի նաւահանգիստի
պայթումին պատճառաւ վնասուեցան եկեղեցին եւ դպրոցը: Ամերիկայի Հայ
Աւետարանչական Ընկերակցութեան եւ այլ նուիրատուներու օժանդակութեամբ կարելի
եղաւ իրականացնել անհրաժեշտ վերանորոգումները:

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ- ԷՇՐԷՖԻԷԻ
Վեր. Հէնրի Հ. Րիկզի հանգուցեալ տիկնոջ եւ դուստրին անունով պահուած
հիմնադրամ մը 1931-ին նուիրուեցաւ Պէյրութի «Քէմփ» կոչուած թաղի Հայ Աւետ.
Եկեղեցիին, Էշրէֆիէ թաղի բարձրահայեաց դիրքով ընդարձակ վայրի մը մէջ
եկեղեցական-դպրոցական հոյակապ շէնքի մը կառուցման համար, որուն նաւակատիքը
կատարուեցաւ 1932-ին: 1934-ին, համայնքի Նահր Էլ Պէյրութէն անդին՝ «Պուրճ Համուտ»
անուն նորակազմ քաղաքամասի մէջ հաստատուած մասը կազմեց զատ եկեղեցի մը.
բայց եւ այնպէս Էշրէֆիէի եկեղեցիին մնացած ընտանիքները բազմաթիւ են: Զահլէէն եւ
ուրիշ տեղերէն եւս շատ Հայ Աւետարանականներ եկած միացած են համայնքին:
Եկեղեցին, արտակարգ ջանքերով, վերջապէս բոլորովին ինքնաբաւ դարձած է: Հոգեւոր
կեանքը բաղդատաբար միշտ եռանդուն եղած է: Եկեղեցին լուսաւորեալ եւ հոգեւորապէս
ալ գործօն երիտասարդներ ունեցած է: Համայնքին կրթական գործը տարուէ տարի
ընդարձակուած եւ զարգացած է:
Ըստ 1948-1949-ի վիճակագրական տուեալներուն, եկեղեցիին հովիւն է Վեր.
Ենովք Հատիտեան, օգնական հովիւը Վեր. Վահրամ Սալիպեան: Ընտանիքներու թիւը՝
312 է, անձերու՝ 1156, հաղորդական անդամներու՝ 223, Քրիստոնէական Ջանից
Ընկերութեան անդամներու՝ 157, Տիկնանց Միութեան անդամուհիներու՝ 291:
Կիրակրօրեայ Դպրոցն ունի երկու սեռէ 642 աշակերտներ եւ 46 ուսուցիչներ:
Յետ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին՝ եկեղեցին տուժած է
անդամներու մեծաթիւ արտագաղթին եւ Լիբանանի մէջ այլ շրջաններ փոխադրուելուն
պատճառաւ: Եկեղեցիին կողքին հաստատուած՝ Հայ Աւետարանական Կեդրոնական
Բարձրագոյն Վարժարանը բերած է եւ տակաւին կը բերէ իր օրհնեալ ծառայութիւնը:
Վերջին տարիներուն՝ Էշրէֆիէի Հայ Աւետ. Եկեղեցիին մէջ իրենց հովուական
ծառայութիւնը բերած են Վեր. Յակոբ Սաղըրեան, Վեր. Դոկտ. Գրիգոր Եումուշաքեան,
Վեր. Նշան Պագալեան. իսկ երկարամեայ հովիւը եղաւ Վեր. Սողոմոն Քիլաղպեան,
մինչեւ իր հանգստեան կոչուիլը (1997 - 2019):

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ- ՆՈՐ ՄԱՐԱՇ
Ցեղասպանութենէն վերապրող հայու բեկորներ Լիբանան հասնելով, մինչեւ
1920-ական թուականներու վերջերը բնակած են Պէյրութ քաղաքի սահմաններուն մէջ:
1929-ի Նոյեմբերին, կառավարութեան կողմէ որոշուած ըլլալով հիւղաւաններուն
քանդումը, հայ գաղթականներ կը սկսին ցրուիլ եւ նոր թաղամասեր շինելով՝ հոն
հաստատուիլ:
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Առաջին աւանը կը շինուի Մարաշցիներու կողմէ, որոնք մասնաւոր ընկերութիւն
հաստատած՝ այս նպատակով, Պէյրութ գետի արեւելեան ափին վրայ, «Պուրճ Համուտ»
ըսուած շրջանին մէջ ընդարձակ գետին մը գնելով կը հիմնեն Նոր Մարաշը: 1930-1932-ի
միջոցին, 2200 հայ ընտանիքներ կը հաստատուին Նոր Մարաշի եւ շուրջը կառուցուող
նոր թաղամասերու մէջ:
Աւետարանական գործը 1930-ին կը սկսի Պուրճ Համուտի մէջ: Կը շինուի փայտէ
առժամեայ սրահ մը իբր մանկապարտէզ գործածուելու, ուր քիչ ետք՝ կը սկսին նաեւ
իրիկնային աղօթաժողովները: Քիչ ժամանակ ետք, ընդարձակ հողաշերտի մը վրայ, 9
Յուլիս 1931-ին՝ նախնական աշխատանքներէ ետք՝ դպրոցի շէնքին հիմը կը դրուի Վեր.
Կարապետ Հասէսեանի աղօթքով: Առաջին առիթով կը շինուին սրահն ու երեք
սենեակները, որոնք կը ծառայեն թէ՛ կրթական եւ թէ՛ հոգեւոր նպատակներու:
16 Դեկտեմբեր 1934-ին, Եկեղեցին պաշտօնապէս եւ պատշաճ հանդիսութեամբ
կը կազմակերպուի 105 հաղորդական անդամներով, Հայ Աւետարանական
Եկեղեցիներու Միութեան համաժողովի որոշումին համեմատ եւ կը հռչակուի իբր անոր
մէկ անդամը:
Յունուար 1934-էն մինչեւ 1942-ի աշունը, եկեղեցիին հովիւն է Վեր. Կարապետ
Հասէսեան: Երկրորդ հովիւը կ'ըլլայ Վեր. Սիսակ Ս. Մանուկեան Յուլիս 1942-էն մինչեւ
Յուլիս 1943, գործակցութեամբ Պատ. Ասատուր Սատագեանի:
1946-1947, ներգաղթի տարիներուն, 42 ընտանիքներ կը մեկնին Հայաստան:
Հովիւի պաշտօնը կը ստանձնէ Վեր. Արամ Հատիտեան: Շրջան մը կարճ ժամկէտով
իրենց ծառայութիւնը կը բերեն տարբեր հովիւներ: Ապա՝ որպէս մնայուն հովիւներ,
Եկեղեցին յաջորդաբար կը հովուեն Վեր. Աբրահամ Ճիզմէճեան, Վեր. Յովհաննէս
Ակներեան եւ Վեր. Պերճ Ճամպազեան:
Երկար տարիներ Վեր. Աբրահամ Սարգիսեան կը հովուէ եկեղեցին, ապա՝ 1998էն մինչեւ 2014 տարիները Միութեան Կեդրոնական Մարմինը կը ստանձնէ Եկեղեցիին
հոգեւոր եւ վարչական կեանքին հոգատարութիւնը: Իսկ 2015-էն մինչեւ օրս՝ Վեր. Րաֆֆի
Մսըրլեան, հովիւն է այս եկեղեցիին:

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆ- ԱՅՆՃԱՐ
1940-ին, հիմը կը դրուի Այնճարի Հայ Աւետարանական Վարժարանին, իսկ 1941ին կը կառուցուի Եկեղեցին: Այնճարի մէջ գործող առաջին Հայ Աւետարանական հովիւը
կ'ըլլայ Վեր. Արամ Հատիտեան, որ նաեւ Մուսա Լերան Աւետարանական համայնքի
հովիւն էր եւ ժողովուրդին հետ միասին եկած էր Այնճար:
1953-ին, վարժարանը կ'ունենայ իր երկրորդական բաժինը՝ «Հիլֆսպունտ»
Զուիցերիական եւ Գերմանական Բարեսիրական Միութեան օժանդակութեամբ,
տնօրինութեամբ Քոյր Հետուիկ Էնիսհէնզլինի, որ անձնուիրաբար կը վարէ աշխատանքը,
օժանդակութեամբ Աննա եւ Մարի քոյրերուն:
Վարժարանը կ'ունենայ նաեւ իր
գիշերօթիկի բաժինները՝ աղջկանց եւ տղոց առանձին շէնքերով:
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1947-ին Քոյր Հետուիկ կը սկսի իր նուիրեալ աշխատանքին, որ կ'ընդգրկէ
ուսուցում, բժշկութիւն, Կիրակնօրեայ դպրոց, Աստուածաշունչի սերտողութիւն եւ ապա
վարժարանի տնօրէնութիւն: 1976-ին Տոքթ. Բիւզանդ Գրիգորեանի նուիրատուութեամբ
կը կառուցուի «Քոյր Հետուիկ» սրահը,՝ ի յարգանս Քոյր Հետուիկի տարած անձնուէր
ծառայութեան: Հետագային անոր կիսանդրին կը կանգնեցուի բակին մէջ՝ ժողովրդային
հանդիսութեամբ մը: Միսիոնարութիւնը կը կառուցէ նաեւ իր նոր կեդրոնը 1996-ին, հին
կառոյցին փոխարէն:
1941-ին, համայնքը կը հիմնէ իր «Քրիստոնէական Ջանից» Երիտասարդական եւ
Պատանեկան
Ընկերակցութիւնը,
որ
կը
տանի
կրօնական,
ազգային
եւ
դաստիարակչական բնոյթի աշխատանք: Նոյն տարիներուն կը կազմակերպէ նաեւ
Կիրակնօրեայ Դպրոցն ու Տիկնանց Միութիւնը: 1985-ին կը կազմակերպուի նաեւ
դպրոցի Շրջանաւարտից Միութիւնը:
Վերջին տասնամեակներուն համայնքի հոգեւոր հովիւի պարտականութիւնը կը
տանին Վերապատուելիներ Յովհաննէս Սարմազեան, Ներսէս Պալապանեան եւ Րաֆֆի
Մսըրլեան, ներկայիս՝ Պատ. Յակոբ Ագպաշարեան:
Եկեղեցւոյ մուտքին դիմացի փողոցը կ'անուանուի Վեր. Մովսէս Ճանպազեանի
անունով: Այնճարի հիմնադրութեան 65-ամեակին առիթով, Եկեղեցւոյ կողքին կը
տեղադրուին Վեր. Տիգրան Անդրէասեանի աճիւնները, իսկ Եկեղեցին՝ իր երիցատունով,
հիմնական վերանորոգութեան կ'ենթարկուի քարապատուելով եւ զանգակատունով:
Յիշատակութեան արժանի երեւոյթ է նաեւ որ Եկեղեցին, ի յարգանս Այնճարի
մէջ ծառայող Գերմանացի միսիոնարներուն, Այնճար հայկական աւանին
հաստատուելուն 80-ամեակին առիթով, վերականգնեց «Ժամացոյցի Աշտարակ»-ը: Այդ
ժամացոյցը դրուած էր Այնճարի կեդրոնական գլխաւոր փողոցի եզերքը, ժամը
յայտարարելու համար բոլորին, երբ տակաւին բոլորը չունէին ժամացոյցներ...: Փողոցին
լայնցուելուն առթիւ վերցուած էին ժամացոյցն ու անոր աշտարակը. աշտարակը
վերականգնուեցաւ եւ ժամացոյցը դարձեալ հնչեցուց ժամերը 1 Սեպտեմբեր 2019-ին,
նոյն վայրին մէջ, եւ կոչուեցաւ «Ժամանակի Հրաշալիքը»:

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԷՄՄԱՆՈՒԷԼ ԵԿԵՂԵՑԻ - ՆՈՐ ԱՄԱՆՈՍ
Կիրակի, 15 Փետրուար 1970, ժամը 9.30-ին տեղի ունեցաւ Նոր Ամանոս թաղի
(Տորա) Հայ Աւետ. Էմմանուէլ Եկեղեցւոյ հիմնադրութեան եւ կազմակերպութեան
պաշտամունքը: Պէյրութի Աւետարանական այս չորրորդ նորահաստատ Եկեղեցին
սեփական շէնք չունենալուն՝ իր պաշտամունքները կը կատարէ Հայ Աւետ. ՓիթըրԷլիզապէթ Թորոսեան Վարժարանի մատուռին մէջ: Հայ Աւետ. քոյր եկեղեցիներէն
ներկայացուցիչներ իրենց սէրն ու համակրանքը բերած էին լեցնելով սրահը՝ պայծառ ու
խնդուն առաւօտ մը:
Բեմին վրայ կը գտնուէին Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու
Միութեան նախագահը՝ Վեր. Յ. Ահարոնեան, Լիբանանի Հայ Աւետ. համայնքապետը՝
Վեր. Արամ Հատիտեան եւ եկեղեցւոյ հովիւը՝ Վեր. Վահրամ Սալիպեան:
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Երգչախումբը երգեց տպաւորիչ երգ մը, որմէ ետք Էմմանուէլ Եկեղեցիին
փոխանցուեցան թուով 18 հաղորդական անդամներ որոնք կը միանային այս եկեղեցիին՝
բնակարանային մերձաւորութեան պատճառաւ:
Միութեան նախագահը կարդաց Միութեան պաշտօնական Յայտարարութիւնը
որ կը հաստատէր նոր եկեղեցիի մը կազմութիւնը: Աղօթքէ ետք, ներկաներ միասնաբար
կարդացին Անդամակցութեան Ուխտը:
Վեր. Սալիպեանէն ետք՝ Եկեղեցին հովուած են Վեր. Եսայի Սարմազեան, Վեր.
Մկրտիչ Գարակէօզեան, Վեր. Ներսէս Պալապանեան եւ Վեր. Յովհաննէս Սվաճեան:
Վերջին տարիներուն՝ եկեղեցիին հովիւն էր Պատ. Սեւակ Թրաշեան, 2014-էն մինչեւ իր
վաղահաս մահը Հոկտ. 2020-ին:

ՍՈՒՐԻԱՆԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ
Պէյրութի արուարձաններէն՝ Պուշրիյէ թաղի մօտ, Սուրիանիներու «Քէմփ»-ին
մէջ բնակութիւն հաստատած Սուրիանի Աւետարանականներ աղօթաժողովներու կը
հաւաքուին տուներու մէջ: 1960-ական թուականներուն այս խմբակներու թիւը կ'աւելնայ
Հալէպէն եւ այլ շրջաններէ Լիբանան փոխադրուող Սուրիանի Աւետարանականներով:
1965-ին կը կառուցուի Եկեղեցին, որուն առաջին հովիւը կ'ըլլայ Վեր. Հապիպ
Տարագճեան: Եկեղեցին հովուած են նաեւ Վեր. Եագուպ Շաքարճի եւ Վեր. Ճորճ Իւվէզ:
Ներկայիս Եկեղեցիի հովիւն է Վեր. Սէլիմ Սապունճի:

ԿԻՊՐՈՍ
1878-ին՝ Բրիտանացիներուն կղզի մուտքին զուգահեռ՝ Հայ Աւետարանականներ
կը հասնին Կիպրոս, բայց շուտով կը միանան Հայ Առաքելական Եկեղեցիին:
Աստիճանաբար Աւետարանականներու թիւի աճ կ'արձանագրուի, որոնք կը միանան
«Reformed Presbyterian» Եկեղեցիին, 1887-ին: Կիպրոսի տարբեր քաղաքներու մէջ տեղի
կ'ունենան պաշտամունքներ, մինչեւ որ 28 Յուլիս 1946-ին՝ Հայ Աւետարանականներ,
գլխաւորութեամբ Վեր. Եոհաննա Տէր Մկրտիչեանի, հին Նիկոսիոյ մէջ հիմնարկէքը
կ'ընեն Հայ Աւետ. Եկեղեցիին, իսկ նաւակատիքը տեղի կ'ունենայ 1 Յունիս 1947-ին, ապա
կը նորոգուի 1955-ին: Դժբախտաբար, 1973-74 թուականներու թրքական արշաւանքին
հետեւանքով եկեղեցին կը գրաւուի, մինչ 1973-էն ետք՝ Ամերիկեան Ակադեմեայի
մատուռին մէջ կը շարունակուին պաշտամունքները: Մօտ 30 տարի անգործութեան
մատնուելէ ետք՝ Տիկ. Նուարդ Քասունի-Փանաիոթիսի, Տիկ. Լիտիա Կիւլեսէրեանի եւ
Աստուածաշունչի Ընկերութեան Գործադիր Տնօրէն՝ Դոկտ. Հրայր Ճեպեճեանի
ջանքերով, Լառնաքայի մէջ կը վերակազմուի Հայ Աւետարանական Եկեղեցին 2002-ին,
Յոյն Աւետարանական Եկեղեցիի կառոյցին մէջ:
Կիպրոս հովուական ծառայութեան մատուցած են Վեր. Յակոբ Սաղրեան (194654), քարոզիչներ Մանուէլ Քասունի (1954-62), Նշան Հելվաճեան (1954-64), Միհրան
Ճիզմէճեան (1967-73), Լուտեր Եղբայր Նասանեան (2000-էն), եւ Դոկտ. Հրայր Ճեպեճեան
(2005-էն):

71
____________________________________________________________________________________________________

ՅՈՐԴԱՆԱՆ
Հայ Աւետարանականութեան ներկայութիւնը Յորդանանի մէջ կապուած է
Նազովրեցի Եկեղեցիին հետ, որ որպէս շարունակութիւն Կիլիկիոյ Աւետարանական
Եկեղեցիին, մեծապէս կը նպաստէր հոգեւոր եւ կրթական կեանքի տարածման:
Նազովրեցիի Եկեղեցիի հովանաւորութեամբ գործած է Ամմանի Հայ Աւետ. Եկեղեցին,
պահելով իր հայկական դիմագիծը:
1948-իՊաղեստինեան աղէտէն առաջ Երուսաղէմի մէջ գործունէութիւն ծաւալած
են Հայ Աւետարանական քարոզիչներ եւ վերապատուելիներ, գլխաւորաբար
Նազովրեցիի Եկեղեցիին հետ: 1920-ին Վեր. Սամուէլ Գրիգորեանի ջանքերով Հայ
Աւետարանականներ Երուսաղէմի մէջ կը համախմբուին եւ կը կազմեն Հայ Նազովրեցիի
Եկեղեցին (1924), շուրջ երեսուն ընտանիքներով:
Աւելի ուշ, Պաղեստինէն գաղթողներ Ամմանի մէջ կ'ունենան իրենց Եկեղեցին,
Վեր. Սամուէլ Տոքթորեանի առաջնորդութեամբ: Նազովրեցիի եկեղեցի/դպրոց կը
կառուցուի ուր կը յաճախեն Հայ Աւետարանականներ: Պէյրութէն կը հրաւիրուի Վեր.
Անուշաւան Էօրէճեանը: Ամմանի Հայ Աւետ. կեանքին մէջ մեծ դերակատարութիւն
կ'ունենայ Համբարձում Ճամպազեանի ընտանիքը:
Արտագաղթի պատճառաւ՝ 1960-70 տարիներուն նօսրացաւ Յորդանանի հայ
գաղութը: Նաեւ Հայ Աւետարանականներու թիւը նուազեցաւ եւ դադրեցաւ Հայ Աւետ.
եկեղեցական կեանքը:

ՅՈՒՆԱՍՏԱՆ
1924-ի սկիզբը Հայ գաղթականներու թիւը Յունաստանի եւ կղզիներուն մէջ կը
հաշուէ 52,000 անձ, ներառեալ 7000 որբեր:
Աւետարանական հայերը, թիւով 3000, 1922-ին իսկ՝ կանոնաւոր եկեղեցիներ կը
կազմեն Աթէնքի չորս գաղթակայաններուն՝ Տէրկութիի, Սինկրուի, Գոգինիայի,
Լիփազմայի մէջ, ինչպէս նաեւ Սելանիկի մէջ:
Երկրին տնտեսական եւ քաղաքական աննպաստ պայմաններուն պատճառով
հայերը կ'արտագաղթեն, առաւել 1946-47-ին՝ մեծ թիւով կը ներգաղթեն Սովետական
Հայաստան: 1948-ի սկիզբը միայն 120 Հայ Աւետարանական ընտանիքներ կը մնան
Յունաստանի մէջ:
Ներկայիս կը գործէ Գոգինիոյ Եկեղեցին, որուն առաջին պաշտօնական գործիչը
եղած է Պատ. Ռուբէն Գայայեան (1923-27): 1928-ին Եկեղեցին կ'ունենայ իր սեփական
դպրոցական շէնքը եւ սրահը: 1936-ին կը շինուի երկյարկանի երկրորդ շէնք մը,
ծառայելու իբր մանկապարտէզի սրահ (Ա. յարկ) եւ երիցատուն (Բ. յարկ):
1946-ին Եկեղեցին ունի 300 անձերէ բաղկացած ժողովուրդ, իսկ վեցամեայ
նախակրթարանը ունի 200 աշակերտ:
Մինչեւ 2017 գործած է Գոքինիոյ Հայ
Աւետարանական մանկապարտէզը:
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Ամերիկեան Պորտի միսիոնարներուն հրաւէրով, Վեր. Վարդան Երանեան
Կ.Պոլսէն ընտանիքով Սելանիկ կը փոխադրուի եւ 1922-ին կը կազմակերպէ
Աւետարանական Եկեղեցին: Սելանիկի Եկեղեցին երկար տարիներ օգտագործած է Յոյն
Աւետ. Եկեղեցիի շէնքը, մինչեւ 1934, երբ գնած է եռայարկ շէնք մը եւ վերանորոգումներ
կատարելէ ետք 1935-էն սկսեալ կառոյցը կը գործածուի որպէս ժողովարան եւ
երիցատուն: Ներկայիս Հայ Աւետարանական պաշտամունք եւ գործունէութիւն կը
շարունակուի փոքրաթիւ խումբով մը:
Սեփական դպրոց չէ ունեցած Սելանիկի եկեղեցին, իր զաւակները ղրկած է
միսիոնարներու կամ Հայ Առաքելական համայնքի պատկանող դպրոցներ:
Եկեղեցին հովուած են Վեր. Գրիգոր Տէմիրճեան, Վեր. Մհեր Խաչիկեան:
Ներկայիս հովիւն է Վեր. Վիգէն Չոլաքեան:

ՍՈՒՐԻԱ
ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԲԵԹԷԼ ԵԿԵՂԵՑԻ-ՀԱԼԷՊ
Հալէպի Հայ Աւետարանական Բեթէլ Եկեղեցիին հիմնադիրները նուիրեալ այն
մարդերն էին, որոնք իրենց հօտին նման երկրէն անճիտուած՝ եկած էին Արաբական
Սուրիոյ հիւրընկալ ափը:
Մինչ անոնք կը ծառայէին վասն մեր ժողովուրդին
մխիթարութեան, ունէին երկիր վերադարձի յոյսը իրենց հոգիներուն մէջ:
Հալէպի գաղթօճախին մէջ, Հայ Աւետարանական պաշտամունքներ սկսած են
կատարուիլ 1922 թուականին: Այդ օրերուն՝ Համիտիէի հիւղաւանին մէջ կրօնական ու
կրթական նպաստներու համար տախտակաշէն սրահ մը կը կառուցուի Ամերիկեան
Պորտ միսիոնարութեան նախաձեռնութեամբ:
Նոյն տարին՝ Բեթէլ Եկեղեցիի
հովուական պաշտօնին կը կոչուի Վեր. Կարապետ Քէթէնճեանը: Հայ Աւետարանական
Բեթէլ Եկեղեցիի հիւղաւանային շրջանը կ'ընդգրկէ 1923-1932 տարիները, որոնց
ընթացքին առաջին հովիւներուն պարտականութիւնը կ'ըլլայ հաւաքել հայ խլեակները
Աստուծոյ խօսքին շուրջ եւ մխիթարել զանոնք գալիք լաւ օրերու հեռանկարով, օգնելով
անոնց նիւթապէս, կարելի միջոցներով: 1932-ին՝ եկեղեցի յաճախողներու թիւը կը հասնի
1600 հոգիի: Բեթէլ եկեղեցւոյ առաջին հովիւները մտայղացումը կ'ունենան ձեռնարկելու
դրամահաւաքի մը, որպէսզի կարելի ըլլար հիւղաւանները օժտել քարաշէն եկեղեցիով
մը:
1932-1934 տարիներուն, Հայ Աւետ. Բեթէլ Եկեղեցիի հովիւ կը նշանակուի Վեր.
Ներսէս Սարեանը, որ եղած էր Այնթապի Գոլէճի ջանասէր ուսանողներէն մէկը:
Վերապատուելին,
վերահասու
դառնալով
իր
նախորդներու
ճիգերուն,
եկեղեցաշինութեան գործին կը նուիրուի, եւ ահա ժողովուրդէն հանգանակուած
գումարով եւ Ամերիկեան Պորտ միսիոնարութեան նիւթական աջակցութեամբ կարելի
կ'ըլլայ գնել Բեթէլ Եկեղեցիի այժմու հողը Հալէպի Ճապրիէ թաղամասի բարձրունքին
վրայ: 1934–ին տօնական մթնոլոտի մը մէջ կը կատարուի եկեղեցիի հիմնարկէքը, որ յար
եւ նման էր Մարաշի Հայ Աւետարանական առաջին եկեղեցիին:
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1935-1937 Վեր. Եղիա Քասունի Հայ Աւետ. Բեթէլ Եկեղեցիի հովիւը ինք կ'ըլլայ եւ
իր օրերուն է որ Բեթէլ եկեղեցիի կառուցումի գործը կը հասնի իր լրումին:
Վերապատուելիին ջանքերով կը կանգնի նաեւ Բեթէլ Եկեղեցիին երիցատունը: Վեր.
Ահարոն Շիրաճեան Հալէպի հայագաղութին առաջին մէկ ու կէս տասնամեակին կազմող
տարիներու ընթացքին կը ծառայէ եկեղեցիին:
1949-1956 տարիներու Եկեղեցւոյ հովուական պաշտօնը կը վարէ Վեր. Տիգրան
Անդրէասեան, որ անցեալին եղած է Զէյթունի հոգեւոր հովիւը եւ մեծ դեր ունեցած Մուսա
Լերան ինքնապաշտպանութեան ընթացքին:
1956-1957 տարիներուն եկեղեցական գործունէութիւններն ու բեմը ստանձնած են
Պատուելիներ՝ Յովհաննէս Գարճեան եւ Լութֆի Հայտօսթեան:
Իսկ՝1957-1963 Վեր.
Վահան Պետիկեան: Վեր. Եսայի Սարմազեանին հովուական գործունէութիւնը կը սկսի
Բեթէլ եկեղեցիէն 1963-ին: 1947-1963 թուականի հովիւներու փոխանցման շրջաններուն,
եղած են ամիսներ երբ եկեղեցիին բեմը մնացած է թափուր: Ահա այդ միջոցներուն բեմին
ծառայած է Տիար Սարգիս Մալաքեան:
1969-ին Բեթէլ Եկեղեցիի եկեղեցական
պատասխանատուութիւնը յօժարակամ ընդունած են Վեր. Պարգեւ Աբարդեան ու Տիար
Պետրոս Քէլլիկեանը: Այդ տեւած է մինչեւ 1972:
1973-1975 թուականներուն Վեր. Մանասէ Շնորհօքեան կը ստանձնէ եկեղեցիին
հովուական պաշտօնը: 1975-1978 Վեր. Յովհաննէս Սարմազեան, Վեր. Արտաշէս
Գերպապեան, Վեր. Զարիֆեան եւ Տիար Իսահակ Սարաֆեան կարճ շրջաններով
ծառայած են եկեղեցւոյ բեմին: 1978-1981 այս եկեղեցիին ծառայած է Վեր. Պարգեւ
Օրջանեանը: 1982-1988 Բեթէլ եկեղեցիի հովուական ծառայութեան կը հրաւիրուի Վեր.
Հաննա Սարմազեան: 1990-1992 թուականներուն՝ իբրեւ աշխարհական քարոզիչ կը
ծառայէ Տիար Մելքոն Մելքոնեան: Իսկ 1992-էն ի վեր Եկեղեցւոյ հովիւն է Վեր.
Յարութիւն Սելիմեանը, որ կը դառնայ եկեղեցւոյ 19-րդ հովիւը, եւ որուն հովուական
ծառայութեամբ Եկեղեցին մեծապէս կը վերաշխուժանայ:
Բեթէլ եկեղեցւոյ շրջափակին մէջ՝ 1995 թուականին զետեղուած է Ապրիլեան
նահատակաց նուիրուած յուշակոթող, նախագիծ եւ իրագործում՝ Նորայր Քարկայեանի:

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԷՄՄԱՆՈՒԷԼ ԵԿԵՂԵՑԻ – ՀԱԼԷՊ
Էմմանուէլ եկեղեցին հիմնուած է 1852 -ին, Յունիսի երկրորդ Կիրակին,
Տաուտիէի շրջանը Մուղարպէլիէ թաղամասին մէջ, վարձու տան մը մէջ: Ապա 1923
թուականին տեղափոխուած է Մունշիէ: Հալէպի Հայ Աւետարանական Էմմանուէլ
եկեղեցին արժանացած է կոչուելու Հայ Աւետարանական Միութեան Մայր Եկեղեցի:
1855 թուականին եկեղեցին աշխոյժ կը գործէ եւ եկեղեցիին կից կը գործէ փոքրիկ դպրոց
մը՝ իբրեւ մանչերու վարժարան (նախակրթարան), մէկ ուսուցիչով: Այս պայմաններուն
մէջ, Եկեղեցին իր փոքրաթիւ՝ 50-ի մօտ անդամներով կայուն վիճակ մը կը ստանայ: Կը
կազմուին ժողովները եւ Եկեղեցին կը ղեկավարուի Միացեալ Ժողովի կողմէ:
Հետագային՝ Հալէպի «Սուգ էլ-Նահհասին» (Ղազանճի պազար) թաղին մէջ
գտնուող «Պէյթ Մախլութա» կոչուող շէնքը նորոգուելով, աղօթատեղիի կը վերածուի,
այնուհետեւ դրացի շէնքերու գնումուվ նաեւ կ’ընդարձակուի մասամբ: Եկեղեցին այս
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շէնքին մէջ մինչեւ 1890-ական թուականներ կը գործէ կանոնաւոր ընթացքով, անոր հետ
զուգահեռ նաեւ նախակրթարանի երեք դասարաններէ բաղկացած դպրոցը:
1920-ականներուն Էմմանուէլ Եկեղեցիի կարեւորագոյն խնդիրներէն մէկը կը
մնայ նոր շէնքի շինութեան հարցը: Վեր. Կարապետ Յարութիւնեան կը հրաւիրուի
որպէս հովիւ եւ իր պաշտօնը ստանձնելէ ետք, առաջին իսկ առիթով ձեռնամուխ կ'ըլլայ
եկեղեցին «Գասթէլ Ճուրա» թաղի նոր շէնքով օժտելու ծրագրին: 28 Յունիս 1923-ին, Բժ.
Ալթունեանի կատարած նուիրատուութեամբ եւ շինութեան գործին հսկելու հրաւիրուած՝
Վեր. Ահարոն Շիրաճեանի ջանքերով, յատուկ պաշտամունքով մը, հանդիսաւորապէս կը
դրուի շէնքին հիմնաքարը:
Եկեղեցին 1925-ի Նոր Տարին կը դիմաւորէ Հալէպի Ազիզիէ թաղամասին մէջ
կառուցուած իր նոր շէնքին մէջ:
Սուրիոյ 2011-ի ներքին պատերազմի օրերուն, Հալէպի ամէնէն անապահով
վիճակին մէջ հանդիսանալով՝ եկեղեցին յաճախ հրթիռարձակումի թիրախ դարձաւ:
Իսկ, 17 Յունուար 2016-ին, Էմմանուէլ եկեղեցւոյ տանիքը հռթիռի մը ուղղակի թիրախը
եղաւ, որուն պայթումին պատճառով տանիքը փուլ եկաւ եւ մեծ վնասներ
արձանագրուեցան, սակայն հետագային եկեղեցւոյ
ժօղովուրդը շարունակեց
պաշտամունքները եւ այլ գործունէութիւնները կատարել եկեղեցւոյ ներքնասրահը:
Շուտով օգնութեան ձեռք երկարեցին Եկեղեցիին Հալէպ թէ արտասահման գտնուող
զաւակները, Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը եւ նուիրատու
գործակից եկեղեցիներ, եւ՝ Սուրիոյ Համայնքապետ՝ Վեր. Յարութիւն Սէլիմեանի
առաջնորդութեամբ
եւ
Եկեղեցւոյ
ժողովականներուն
գործակցութեամբ
վերանորոգուեցաւ Եկեղեցին ամբողջութեամբ եւ վերանորոգուած Եկեղեցիին
նաւակատիքը տեղի ունեցաւ Դեկտ. 2018-ին:
Հայ Աւետ. Էմմանուէլ եկեղեցւոյ բեմին ծառայած են 18 հովիւներ եւ քարոզիչներ,
ինչպէս նաեւ այցելու հովիւներ եւ քարոզիչներ:
Տարիներ իրենց հովուական
ծառայութիւնը մատուցած են Վեր. Սիրական Աղպապեան, Վեր. Սողոմոն
Նիւյիւճիւքեան, Վեր. Սողոմոն Քիլաղպեան. իսկ վերջին շրջանին (1997-2016) հոն
ծառայած է Վեր. Սերոբ Մկրտիչեան:

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ ԵԿԵՂԵՑԻ – ՀԱԼԷՊ
31 Մայիս 1932-ի ժողովի որոշումով, մեծամասնութեամբ Այնթէպէն
տեղահանուած Աւետարանականներու անդամակցութեամբ, կը կազմուի Հայ Աւետ.
Նահատակաց Եկեղեցին Հալէպի մէջ: Հիմնադիր հովիւը եղած է Վեր. Դոկտ. Յակոբ
Չաքմաքճեան:
Հիմնադրութեան պաշտամունքին ներկայ էին Վերապատուելիներ՝
Կարապետ Յարութիւնեան, Ահարոն Շիրաճեան, Կարապետ Քէթէնճեան, Սիսակ
Մանուկեան, Սիրական Աղպապեան եւ ուրիշներ:
Շուտով կը կազմուին եկեղեցիին հոգաբարձու եւ խնամակալ ժողովները, ինչպէս
նաեւ զանազան մարմինները, Աւետարանչական, Կրօնական դաստիարակութեան,
Կիրակնօրեայ Դպրոցի, Ք. Ջ. Ընկերակցութիւններու, Մշակութային Յանձնախումբի,

75
____________________________________________________________________________________________________

Տիկնանց եւ այլ օժանդակ յանձնախումբերու, որոնք աշխոյժ գործունէութիւն կը ծաւալեն
եկեղեցիի շրջանակէն ներս:
Սկզբնական
շրջանին
պաշտամունքները
կը
կատարուին
Սալիպէ՝
քրիստոնէական թաղամասին մէջ գտնուող հին բակի մը մէջ: Ապա, 1936 թուականին՝
Եկեղեցին կը տեղափոխուի Սուլէյմանիէ շրջանը գտնուող վարձու շէնք մը, որ կը
ճանչցուէր իբրեւ «Հայ Կարմիր Խաչի Շէնք»:
1960 թուականին՝ Եկեղեցիի Խորհուրդը կը գնէ նոր հողաշերտ մը Սուլէյմանիէի
մէջ եւ հարկաւոր գումարները ապահովելով կը կառուցէ սեփական եկեղեցաշէնք մը,
որուն հիմնադրութեան պաշտամունքը կը կատարուի 14 Մարտ 1965 թուականին:
Նահատակաց Եկեղեցին ներկայիս կը գտնուի Սուլէյմանիէ փողոցի «Հաժ
Հապիպ» ճանչցուած թաղամասին մէջ, ունի երիցատուն մը, «Լեւոնեան» սրահը եւ
Կիրակնօրեայ դպրոց՝ յատուկ դասարաններով:
Հայ Աւետ. Նահատակաց եկեղեցւոյ բեմին մինչեւ 2017 ծառայած են 20 հովիւներ
եւ քարոզիչներ, ինչպէս նաեւ այցելու հովիւներ եւ քարոզիչներ:
Տարիներ իրենց ծառայութիւնը մատուցած են Վեր. Ասատուր Սատագեան, Պատ.
Նորայր (Յակոբ) Օրջանեան, Վեր. Մհեր Խաչիկեան, Վեր. Աւետիս Պօյնէրեան , Վեր.
Վաչէ Էքմէքճեան. իսկ ներկայիս՝ հովիւն է Պատ. Սիմոն Տէր Սահակեան:

ԱՍՈՐԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆ - ԷՄՄԱՆՈՒԷԼ (ՀԱԼԷՊ)
Ուրֆայէն գաղթած մօտ 500 տուն հայախօս Ասորիներ, 1925-ին կը հաստատուին
Հալէպի Պաղտատ երկաթուղիի կայարանին մերձակայ բլուրին վրայ:
Այս
հաւաքականութեան մաս կը կազմէին 30 Աւետարանական ընտանիքներ, մնացորդացը
Ուրֆայի Բ. Աւետ. (Ասորի) Եկեղեցիին: Համեստ Եկեղեցի մը կ'ապահովեն եւ առաջին
քարոցիչը կը դառնայ Վեր. Տիգրան Խրլոբեան որ 1927-31 իր պաշտօնավարութեան
ընթացքին կը կազմակերպէ Եկեղեցին: Եկեղեցին իր գործունէութիւնը կը շարունակէ
մինչեւ օրս, իր կողքին ունենալով նաեւ նախակրթարան մը:
Եկեղեցիին հովիւները եղած են նաեւ Վեր. Հապիպ Տարագճեան, Վեր. Եուհաննա
Թօրօ եւ Վեր. Եուսէֆ Ուստա Ճապպուր:
ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԵԿԵՂԵՑԻ –ՀԱԼԷՊ
Քրիստոսի Եկեղեցին հիմնուած է 1922-ին: Կը գտնուի Սիւլէյմանիէի «Վեր.
Ահարոն Շիրաճեան» թաղամասի, նախկին «Միս Պիւլի Դարմանատան» շէնքը:
Եկեղեցւոյ մէջ ընդհանրապէս կը կատարուի Աստուածաշունչի սերտողութիւն: Կիրակի
օրերը պաշտամունք կը կատարուի Արաբերէն լեզուով եւ Կիրակնօրեայ դպրոց՝ Հայերէն:
Ունի նաեւ իր երիցատունը: Եկեղեցւոյ հովանիին տակ կը գործէ «Բեթ Հեզդա»
դարմանատունը, ոը կը վայելէ Մ. Ա. Հ. Ա. Ե. Միութեան հովանաւորութիւնը:
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Եկեղեցիի որպէս հովիւ ծառայած են Վեր. Ներսէս Խաչատուրեան, Վեր. Պարգեւ
Աբարդեան (Սուրիոյ Հայ Աւետարանական համայնքի Համայնքապետ) եւ ներկայիս կը
ծառայէ Վեր. Պշարա Մուսա Օղլի:

ՀՈՄՍԻ ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ
Ըստ 1949 Նոյեմբերի վիճակագրութեան, հովիւը եղած է Վեր. Հապիպ
Տարագճեան: Եկեղեցւոյ ժողովուրդը բաղկացած է 15 ընտանիքներէ, շուրջ 72
անհատներ: Ան ունեցած է Կիրակնօրեայ դպրոց, առօրեայ դպրոց՝ կազմուած երեք
դասարաններով (23 աշակերտ, մէկ ուսուցչուհի): 1970-ական տարիներուն հոն ծառայած
է Վեր. Պարգեւ Օրջանեանը, որմէ ետք՝ Վեր. Հաննա Սարմազեան: Եկեղեցիին
առաջնորդութեան մէջ մեծ դեր ունեցած է տոքթոր Մկրտիչեանը անոր հիմնադրութենէն
մինչեւ իր մահը: Մինչեւ 2011, կիրակնօրեայ պաշտամունքներ տեղի կ՝ունենային
համայնքապատկան ժողովարանին մէջ, որոնք դադրեցան Սուրիոյ ներքին
պատերազմին պատճառով:

ԴԱՄԱՍԿՈՍԻ ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ
Ըստ 1922 թուականի տուեալներուն՝ Դամասկոսի Հայ Աւետարանական
Եկեղեցին կը հաշուէր 450 հոգի, որոնք մեծաւ մասամբ տարագրուած էին Արեւմտեան
Հայաստանէն եւ Կիլիկիոյ շրջաններէն: 26 օգոստոս 1922 թուականին՝ Վերապատուելի
Կարապետ Հասէսեան կը ստանձնէ Դամասկոսի Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ ղեկը,
մինչեւ 1 նոյեմբեր 1923:
1924 թուականին, Վեր. Ներսէս Սարեան կը ստանձնէ եկեղեցւոյ բեմը:
Վերապատուելի Սարեան Կիրակի օրերը պաշտամունքը կը կատարէր Դամասկոսի
Արաբ Աւետարանական Եկեղեցւոյ մէջ ժամը 8-ին, իսկ 10-ին՝ դպրոցին մէջ կ’ունենային
Կիրակնօրեայ դպրոցը:
Հաւատացեալներու համար տեղի կ’ունենային նաեւ
աղօթաժողովներ եւ Ս. Գիրքի սերտողութիւններ, եւ հովիւը նաեւ տիկնանց
աղօթաժողովներ կը կ'առաջնորդէր տիկիններուն համար:
1930 թուականին համայնքը մօտ 125 ընտանիք ունեցած է: 1933-ին Վեր. Եղիա
Քասունի կը ստանձնէ Դամասկոսի Եկեղեցիի գործը եւ տիկնոջ հետ՝ դպրոցի
պատասխանատուութիւնը եւս:
1943 թուականին Վեր. Յարութիւն Պալեօզեան կը ստանձնէ բեմը, սակայն 1946
թուականի ներգաղթի շրջանին՝ բաւական մեծ թիւով ընտանիքներ կը մեկնին Հայրենիք
ու մաս մըն ալ Լիբանան, եւ տարիներու ընթացքին՝ նաեւ մաս մըն ալ կը գաղթեն դէպի
Միացեալ Նահանգներ, Գանատա եւ Եւրոպա, մեծ բաց մը թողելով Եկեղեցիի կազմին
մէջ: Այդ շրջանին Վեր. Յարութիւն Պալեօզեան պատասխանատու էր, թէ՛ եկեղեցիին եւ
թէ՛ դպրոցին:
Երկու Հայ Աւետ. Եկեղեցիներ գործած են՝ Պապ Թումայի եւ Սալհիէի մէջ:
Ընդհատումներով՝ շատ մը հովիւներ որոշ ծառայութիւններ մատուցած են այս
Եկեղեցիին: Վեր. Յարութիւն Պալեօզեանի մահէն ետք Եկեղեցւոյ բեմը կը ստանձնեն
յաջորդաբար՝ Պատ. Ճեյմս Գարնուզեան, Պատ. Արմենակ Սարաճեան, Պատ. Մանուէլ
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Անսըրլեան, Վեր. Ասատուր Պէրպէրեան, Պատ. Վահան Թութիկեան, Պատ. Մանուէլ
Ճինպաշեան, Վեր. Էմմանուէլ Տարագճեան, Վեր. Արամ Հատիտեան, Վեր. Աբրահամ
Ճիզմէճեան, Վեր. Յովհաննէս Ակներեան, Տիար Յովհաննէս Եագուպեան, Տիար
Կարապետ Խաչգըզեան (շուրջ 15 տարի) եւ Տիար Զօհրապ Սէմէրճեան:
Աւելի ուշ՝ Եկեղեցին կը հաշուէր մօտ 20 ընտանիք, եւ կը պատկանէր Մերձաւոր
Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութեան: Աւետարանական հօտը
շրջան մը մնացած է առանց հովիւի եւ այս բացը գոցած է Այնճարի եկեղեցւոյ հովիւը,
ամիսը անգամ մը այցելելով:
Դամասկոսի Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ վերջին հովիւը եղած է Պատ.
Տաթեւ Պասմաճեանը, որ հովուած է իր հօտը 2005-2010 տարիներուն:
Երկար
տարիներ,
համայնքը
սեփական
եկեղեցաշէնք
չունենալով,
պաշտամունքը կատարած է տեղացի Աւետարանականներուն եկեղեցաշէնքին մէջ:
Պաշտամունքները ընդհանրապէս կատարուած են հայերէն լեզուով, բայց եղած են օրեր,
երբ տեղացիներու յաճախակի ներկայութեան պատճառով՝ տեղի ունեցած են նաեւ
Արաբերէն լեզուով պաշտամունքներ:
Կ’արժէ նշել, որ Տիար Յովհաննէս Սերոբեան եւ անոր ընտանիքի անդամներ
օգտակար եղած են Եկեղեցիին եւ դպրոցին գործերուն մէջ: Նաեւ յիշարժան է որ Ջանից
Ընկերակցութեան գործունէութեան մէջ մեծ դերակատարութիւն ունեցած է Օր. Պրիսկէ
Լուսարարեանը, որ ծառայած է եօթը տարի, որմէ ետք՝ առաջնորդութիւնը ստանձնած է
Սերոբ Սերոբեանը:

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԸ ՔԵՍԱՊԻ ԵՒ ՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ
ՔԵՍԱՊԻ ԵԿԵՂԵՑԻՆ եւ դպրոցը Միութեան դաշտի, ինչպէս նաեւ Կիլիկեան
Միութեան ամենէն հին եկեղեցիներէն է, եւ Հայ Աւետարանականութեան բերդը եղած է:
Անցնելով համաշխարհային երկու պատերազմներու բովէն, նաեւ նորագոյն
իրադարձութիւններէն ետք, ի գին մեծ զոհողութեան կը պահէ իր ինքնութիւնը:
Այսպէս, 1853-ի Մարտէն սկսեալ, Աւետարանականներ Օսմանեան տուրքերու
Տոմարին մէջ՝ տեղական իշխանութիւններու կողմէ կը զատուին Առաքելականներէն, եւ
կը ճանչցուին որպէս զատ եւ անջատ համայնք: 23 Մայիս 1853-ին, ծնունդ կ'առնէ
Քեսապի Հայ Աւետ. Եկեղեցին՝ 12 հաղորդական անդամներով:
Այդ տարի՝
Աւետարանական համայնքին արձանագրուած թիւը 200 է:
1853-ին 12 անդամներով սկսող Եկեղեցին՝ 1868-ին կ'ունենայ 192 գործօն
անդամներ, որոնք շատ արդիւնաւոր եւ պատասխանատու բաժին կ'ունենան
Աւետարանական Շարժումի տարածման եւ զարգացման մէջ: Այստեղ յիշենք թէ՝
Գայաճըգի, Չինարճըգի, ՔԷօրքիւնէի, Էքիզ Օլուգի, եւ Գալատուրանի Հայ
Աւետարանական ժողովուրդը, իւրաքանչիւր ամսուան առաջին Կիրակին՝ իրենց
պաշտամունքը կ'ունենային Քեսապի մէջ:
1860-ին Եկեղեցին կ'ունենայ 41 հաղորդական եւ 400 անդամներ: Նոյն տարուան
Փետրուարին տեղի կ'ունենայ Եկեղեցիին առաջին պաշտամունքը՝ նոր եկեղեցաշէնքին
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մէջ: Քանի մը ամիսներ ետք կը կատարուի նաւակատիքի պաշտամունքը, որուն կը
մասնակցին շուրջ 1000 հոգիներ:
1873-ին տեղի կ'ունենայ Կիլիկիոյ Միութեան տարեժողովը Քեսապի եկեղեցիին
մէջ: 1874-ին կը ձեռնադրուի Վեր. Ստեփան Մահշիկեան (Քեսապցի առաջին
ձեռնադրեալ հովիւը):
1909-ին, Վեր. Տիգրան Գունտագճեան՝ նոր եկեղեցաշէնքի կառուցման համար
Կայսերական հրովարտակ մը կը ստանայ, Եկեղեցին օժտելու համար արդիական
շէնքով մը: 1909-ի Աղէտին՝ կը հրկիզուին Քեսապի եւ Էքիզօլուքի եկեղեցիները: 1909-ին
կը սկսի Քեսապի Ս. Երրորդութիւն, իսկ 1911-ին Էքիզօլուքի Էմմանուէլ Եկեղեցիներու
կառուցումը: Երկուքն ալ կիսաւարտ կը մնան Մեծ Եղեռնի պատճառով:
1929-ին Սուրիոյ եւ Լիբանանի
տարեժողովը կը գումարուի Քեսապի մէջ:

Հայ

Աւետ.

Եկեղեցիներու

Միութեան

1967-1968 թթ. արդէն աշխատանքները կը սկսին եւ Եկեղեցիին կառուցումը
կ'ամբողջանայ 1970-ին: Այս գործին յաջողութեան մեծ բաժինը կը պատկանի Վեր.
Արտաշէս Գերպապեանի: Բարերար բարեկամներ եւ եկեղեցիին ժողովուրդը չեն
խնայեր աշխատանք եւ օժանդակութիւն:
1970-ի Յուլիս 7-12, Քեսապի մէջ տեղի կ'ունենայ Միութեան 38-րդ Համաժողովը,
որուն ընթացքին կը կատարուի նորաւարտ Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցիի
Նաւակատիքը (Քեսապցիները այս եկեղեցին կը կոչեն «Ճերմակ Եկեղեցին») :
Քեսապի Հայ Աւետ. Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցին, որ 21 Մարտ 2014-ին
գրաւուած, թալանուած եւ ապա հրկիզումի ենթարկուած էր, վերընծայման օրը իր
վերանորոգ եւ պայծառ սրահներուն մէջ կ'ընդունէր բազմահարիւր հաւատացեալներ,
որոնք եկած էին առ Աստուած փառաբանութեան եւ շնորհակալութեան աղօթքներ ու
երգեր բարձրացնելու: Հովանաւորութեամբ Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական
Եկեղեցիներու Միութեան, Կիրակի 9 Յուլիս 2017-ին տեղի ունեցաւ վերընծայումը
Քեսապի Հայ Աւետարանական Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցիին: Այս Առթիւ Պէյրութէն
Քեսապ ժամանած էին ՄԱՀԱԵ-Միութեան Նախագահ՝ Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեան,
ՄԱՀԱԵ-Միւթեան Կեդրոնական Մարմինի Ատենապետ՝ Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան,
Հալէպէն՝ Սուրիոյ Հայ Աւետարանական Համայնքապետ՝ Վեր. Յարութիւն Սելիմեան եւ
Կեդրոնական Մարմինի անդամներ, ինչպէս նաեւ պետական եւ կրօնական
բարձրաստիճան անձնաւորութիւններ:

ՀԱՅ ԱՒԵՏ. ԵԿԵՂԵՑԻ – ԷՔԻԶՕԼՈՒՔ
1855-էն մինչեւ 1960-ական թուականներուն գիւղի ողջ բնակչութիւնը եղած է
Աւետարանական: Վեր. Յովհաննէս Էսքիճեան (1888-1913) կը ձեռնարկէ նոր եկեղեցիի
մը շինութեան 1911-ին, որ յաջորդող պատերազմներու եւ ժողովուրդի գաղթի
պատճառաւ կ'իրականացուի 1956-ին, եւ կը կոչուի Էմմանուէլ Եկեղեցի, կողքին
ունենալով իր դպրոցը:
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ՀԱՅ ԱՒԵՏ. ԵԿԵՂԵՑԻ ՔԷՕՐՔԻՒՆԷ
Քէօրքիւնէի շրջանին մէջ կայ մէկ եկեղեցի՝ Հայ Աւետ. Եկեղեցին, հիմնուած 1860ին: Անոր կողքին գործած է Հայ Աւետ. Վարժարանը 1898-1915, ապա՝ 1930-81:

ՀԱՅ ԱՒԵՏ. ԵԿԵՂԵՑԻ ԳԱՐԱՏՈՒՐԱՆ
Գարատուրանի նախկին 1870-ի ժողովարանի փոխարէն 1908-ին կը կառուցուի
ներկայի եկեղեցին, որ վերանորոգուած է 1986-ին: Հոն գործած է նաեւ Հայ Աւետ.
Վարժարանը (1873-1915), ապա՝ Նահատակաց Վարժարան (1924-1981):
Տարբեր ժամանակներ Միութեան տարբեր հովիւներ ծառայած են Քեսապի եւ
շրջակայքի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներուն մէջ վերջին տարիներուն, ինչպէս, Վեր. Հաննա
Սարմազեան, Տիար Արամ Լափաճեան, Վեր. Սողոմոն Քիլաղպեան, Վեր. Մհեր
Խաչիկեան, Վեր. Գրիգոր Եումուշաքեան, Վեր. Սամուէլ Աղաբէկեան, Վեր. Յարութ
Սելիմեան, Վեր. Յովհաննէս Սվաճեան, Վեր. Սերոբ Մկրտիչեան, Վեր. Յակոբ
Սարգիսեան, Վեր. Վաչէ Էքմէքճեան, Պատուելիներ Սեւակ Թրաշեան եւ Ժիրայր
Ղազարեան:
Ներկայիս, տնտեսա-քաղաքական պատճառներով արտագաղթի ալիքով մը կը
փոխուի Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու ժողովրդագրական
ընդհանուր համայնապատկերը: Կը պարպուին նախապէս գործունեայ եկեղեցական
հաստատութիւններ եւ կը դադրին պաշտամունք եւ գործունէութիւն կարգ մը
եկեղեցիներու մէջ: Այսպէս, դադար առած են օրինակ՝ Սուրիոյ մէջ Հոմսի, Դամասկոսի,
Յունաստանի մէջ՝ Տէրղութիի, Թուրքիոյ մէջ՝ Պայպըլ Հաուսի Եկեղեցիները, ինչպէս
դադար առին Թրիփոլիի, Զահլէի Եկեղեցիները, քանի մը տասնամեակ առաջ: Ասոնց
փոխարէն՝ «նոր եկողներով» կը զարգանան Հիւսիսային Ամերիկայի եւ Եւրոպայի Հայ
Աւետարանական եկեղեցիները, եւ Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցիները
Հայաստանի մէջ:

Բ. ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔ
Եկեղեցական կեանքի զուգահեռ՝ Հայ Աւետարանականներ մեծ կարեւորութիւն
ընծայած են կրթական կեանքին: Աստուածաշունչի ոգիով դաստիարակուած
սերունդներ, հետագային՝ իրենց ներդրումը ունեցած են հայ ժողովուրդի հոգեւոր,
մշակութային եւ կրթական մարզերէն ներս:
Յատկապէս պէտք է ընդգծել թէ
տասնամեակներ շարունակ՝ Մերձաւոր Արեւելքի շրջանակներէն պատրաստուած եւ
դաստիարակուած երիտասարդներ հովիւներ ձեռնադրուած եւ ծառայած են իրենց
ծննդավայրերուն եւ ապա՝ ովկիանոսներէն անդին եւս տէր կանգնած են իրենց
ժողովուրդին:

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՉԱՑ ՄԻՈՒԹԻՒՆ ՊԷՅՐՈՒԹ
Մինչեւ 1934՝ Լիբանանահայ Աւետարանական վարժարաններ ներքին
կազմակերպչական եւ ծրագրային մարզերուն մէջ իրարմէ անկախ վիճակ մը կը
ներկայացնէին: Իւրաքանչիւր Հայ Աւետ. Եկեղեցի, իր կողքին հիմնած իր վարժարանը
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բարձր ու նախանձելի մակարդակի մը հասցնելու մտադրութեամբ՝ ոգի ի բռին
կ'աշխատէր, ամէն կարգի զոհողութիւններ յանձն առնելով:
Ուստի, 1935-ին, Պէյրութի Հայ Աւետ. վարժարաններու պատասխանատու մի
քանի դաստիարակներու նախաձեռնութեամբ գոյութիւն առաւ «Լիբանանահայ Աւետ.
Ուսուցչաց Միութիւնը»: Գործակցութեան ոգին էր որ յարութիւն կ'առնէր յուսալքման ու
վհատութեան մոխիրներուն ներքեւէն: Գործակցութեան ոգիէն մղուած՝ կրթական
մշակներ միանալով, միութիւն կազմելով նուիրուեցան Հայ Աւետ. մշակոյթը վերաշինելու
նուիրական գործին: Ուսուցչաց Միութեան կազմութեան օրէն մինչեւ այսօր Պէյրութի
Հայ Աւետ. վարժարաններու պատուարժան հոգաբարձութիւնները մասնաւորապէս
նեցուկ եղած եւ քաջալերած են զայն ամէն կարելի միջոցներով: Սոյն Միութիւնը, իր
համառօտ ներքին կանոնագիրը գրի առնելէ յետոյ, ձեռնարկած է դպրոցներէ ներս
ծրագրի նոյնութեան եւ դասագիրքերու միաձեւութեան, ու որոշ չափով ալ յաջողած է:
Ներկայիս, Լիբանանի մէջ կը գործէ Լիբանանի Կրթական Խորհուրդը որուն
առաքելութիւնն է պատրաստել տիպար հայորդիներ եւ քաղաքացիներ, անոնց ջամբել
ազգային, հոգեւոր, մտաւոր ու բարձրորակ արժէքներ, զինել զանոնք գիտութեան բարձր
մակարդակով, որպէսզի անոնք առաւելագոյն չափով կարենան յաղթահարել ապագայի
մարտահրաւէրները:
Խորհուրդը կը տնօրինէ Հայ Աւետ. վարժարաններու ընդհանուր հարցերը, կը
կազմակերպէ յատուկ ձեռնարկներ՝ խրախուսելու համար աշակերտներու եւ
ուսուցիչներու միացեալ աշխատանքները: Օրինակի համար, տարիներ շարունակ
կազմակերպած է գնահատանքի երեկոներ Պրըվէի եւ Պաքալորիայի պետական
քննութիւններուն մէջ յաջողած եւ յատկապէս՝ բարձր նիշ հաւաքած աշակերտներու:
Նաեւ, 1970-էն ի վեր , ոսկեայ մետալով պարգեւատրած է Հայ Աւետ. Դպրոցներու մէջ 25
տարի ծառայած 144 ուսուցիչ-ուսուցչուհիներ: Բոլոր մեր վարժարաններու
ուսուցիչներուն համար միասնական վարժանիստներ կազմակերպած է զանազան
կրթական հարցերու շուրջ: Հայ Աւետ. Կրթական Խորհուրդի նախաձեռնութիւններէն
եղած է նաեւ Աստուածաշունչի դասագիրքերու պատրաստութիւնը, որուն առաջին վեց
տարիներու դասագիրքերը արդէն հրատարակած է: Ներկայիս՝ Խորհուրդին
Ատենապետուհին է Դոկտ. Արտա Էքմէքճի:
Թէեւ Հայ Աւետարանական վարժարանները ինքնուրոյն գործունէութիւն կը
վարեն եւ ուղղակիօրէն կապուած են իրենց եկեղեցիներուն, սակայն Կրթական
Խորհուրդը ստեղծուած է հսկելու կրթական ընդհանուր ռազմավարութեան վրայ: Այս
մարմնին կ'օժանդակէ Կրթական Համադրող Յանձնախումբը, որ կը բաղկանայ
վարժարաններու
տնօրէններէն:
Ներկայիս՝
Համադրող
Յանձնախումբին
Ատենապետուհին է Տիկ. Սօսի Պալեան:
Ապագայի առնչութեամբ կը ծրագրուի կազմել միացեալ Մարմին մը, բոլոր
դպրոցներու
եւ
եկեղեցիներու
հոգաբարձութիւններու
եւ
եկեղեցիներու
խնամակալութիւններու գործակցութեամբ, որպէս Հայ Աւետ. Վարժարաններու ցանց մը
Լիբանանի մէջ, որ կրթական աշխատանքներու կողքին՝ յատկապէս օժանդակէ
դրամահաւաքի հարցին:
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ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐ (1960-61) ԼԻԲԱՆԱՆ
Վարժարանի Անուն

Հիմնադրուած Թուական

1- Հայ Աւետ. Վարժարան
2- Հայ Աւետ. Կերթմենեան Վարժարան
3- Հայ Աւետ. Կեդր. Բարձր. Վարժարան
4- Հայ Աւետ. Վարժարան
5- Հայ Աւետ. Բեթանիա Վարժարան
6- Հայ Աւետ. Վարժարան
7- Հայ Աւետ. Բարձր. Վարժարան
8- Հայ Աւետ. Վարժարան
9- Հայ Աւետ. Վարժարան
10- Հայ Աւետ. Կրտսեր Բարձր. Վարժարան
11- Հայ Աւետ. Կրտսեր Բարձր. Վարժարան
12- Հայ Աւետ. Վարժարան
13- Հայ Աւետ. Վարժարան
14- Հայկազեան Գոլէճ

1923, Պէյրութ
1931, Նոր Հաճըն
1922, Էշրէֆիէ
1936, Նոր Ատանա
1949, Սէն Միշէլ
1929, Հայաշէն
1934, Նոր Մարաշ
1922, Զահլէ
1938, Շթորա
1940, Այնճար
1936, Թրիփոլի
1951, Տորա
1953, Սին Էլ Ֆիլ
1955, Պէյրութ

Դպրոցներ գործած են նաեւ Սուրի եւ Ճիւնիի մէջ:
Ներկայիս
Վարժարանները.-

Լիբանանի

մէջ

կը

գործեն

հետեւեալ

չորս

Հայ

Աւետ.

ՀԱՅ ԱՒԵՏ. ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՅՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ
Մանկապարտէզէն մինչեւ 12-րդ դասարան, այս վարժարանը հիմնուած է 1922ին: Տնօրէններ եղած են՝ Օրդ. Ճէմիլէ Գարտաշեան, Օրդ. Լուսիա Քէշիշեան, Տիար
Յարութիւն Հմայեան, Օրդ. Սէնէմ Սաաթճեան, Տիկ. Մաքրուհի Կարապետեան, Տիար
Ճորճ Կայծակեան, Տիար Հայկազուն Ղազարեան, Տիար Յակոբ Պուճիգանեան, Տիկ.
Արաքսի Փոլատեան, Վեր. Եդուարդ Թովմասեան, Վեր. Մանասէ Շնորհօքեան, Տիար
Գեղամ Միսիսեան, Վեր. Տիգրան Խնդրունի, Տիար Յակոբ Լուսարարեան, Տիար
Յովհաննէս Հաւունճեան, Տիար Արամ Պուլղուրճեան, Տիար Արթուն Համալեան, Օրդ.
Սոնա Նաշեան, Օրդ. Սոնիա Սիսլեան: 2007-էն ի վեր տնօրէնուհին է Տիկ. Մարալ
Տէյիրմենճեան

ՀԱՅ ԱՒԵՏ ԳՈԼԷՃ
Մանկապարտէզէն մինչեւ 12-րդ դասարան, այս երկրորդական վարժարանը
հիմնուած է 1923-ին: Դպրոցը, որ գործնականին մէջ՝ միացումն էր աղջկանց եւ մանչերու
վարժարաններուն, հետագային օժտուեցաւ նոր եւ արդիական շէնքով, որ
բարերարներուն անունով կը կոչուի Եփրեմ եւ Մարթա Փիլիպոսեան վարժարան:
Վարժարանին մէջ որպէս տնօրէն ծառայած են Տիար Պետրոս Քարծայր, Վեր. Եղիա
Քասունի, Տիար Խաչեր Գալուստեան, Վեր. Տիգրան Խրլոբեան, Տիար Նազար Տաղլեան,
Դոկտ. Դանիէլ Ոսկեան, Վեր. Աբրահամ Ճիզմէճեան, Տիար Յակոբ Գասպարեան:
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Վարժարանին երկարամեայ տնօրէնը եղած է Դոկտ. Զաւէն Մսըրլեան (1967-2017), իսկ
ներկայիս՝ տնօրէնն է Դոկտ. Արմէն Իւրնեշլեան:

ՀԱՅ ԱՒԵՏ. ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՅՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ - ՊՈՒՐՃ ՀԱՄՈՒՏ
Մանկապարտէզէն մինչեւ 10.րդ դասարան այս վարժարանը հիմնուած է 1934-ին:
1936-ին՝ Վեր. Կարապես Հասսէսեան մեծ ներդրում ունեցած է դպրոցի դասարաններու
աւելացման մէջ: Նոյն գործը շարունակած է Վեր. Արամ Հատիտեան: 1964-ին դպրոցը
անուանուած
է
Շամլեան-Թաթիկեան,
որպէս
շնորհակալութիւն
եղած
նուիրատուութեան:
Որպէս տնօրէն՝ վարժարանը առաջնորդած են Տիար Յակոբ
Պուճիգանան, Տիար Բիւզանդ Եղիայեան, Վեր. Լութֆի Հայտոսթեան, Վեր. Աբրահամ
Ճիզմէճեան, Տիկ. Ժոզէֆին Մերճանեան, Պատ. Զենաս Իլանճեան, Վեր. Էմմանուէլ
Տարագճեան, Տիար Արամ Պուլղուրճեան, Տիար Արամ Սարգիսեան, Վեր. Աբրահամ
Սարգիսեան, Տիար Եսայի Եսայեան, Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեան եւ Վեր. Հրայր
Չոլաքեան: Ներկայիս տնօրէնուհին է Օրդ. Վարդուկ Պալըգճեան:

ՀԱՅ ԱՒԵՏ. ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ - ԱՅՆՃԱՐ
Մանկապարտէզէն մինչեւ 12-րդ դասարան այս վարժարանը հիմնուած է 1940ին: 1953-ին, վարժարանը կ'ունենայ իր երկրորդական բաժինը՝ «Հիլֆսպունտ»
Զուիցերիական եւ Գերմանական Բարեսիրական Միութեան օժանդակութեամբ,
տնօրէնութեամբ Քոյր Հետուիկ Էնիսհէնզլինի, որ անձնուիրաբար կը վարէ աշխատանքը,
օժանդակութեամբ Աննա եւ Մարի Քոյրերուն:
Վարժարանը կ'ունենայ նաեւ իր
գիշերօթիկի բաժինները՝ աղջկանց եւ տղոց առանձին շէնքերով, որ օրհնութիւն եղած է
յատկապէս
կարիքաւոր
ընտանիքներու
զաւակներուն,
նաեւ՝
Լիբանանի
քաղաքացիական պատերազմի օրերուն ապահով ապաստանարան եւ կրթօճախ
Պէյրութաբնակ ընտանիքներու զաւակներուն: Տնօրէններ եղած են Քոյր Հէտուիկ
Էնիսհէնզլինշ, Վեր. Յակոբ Ճանպազեան, Վեր. Մանասէ Շնորհօքեան, Վեր. Յովհաննէս
Սարմազեան, Վեր. Ներսէս Պալապանեան, Վեր. Րաֆֆի Մսըրլեան: Ներկայիս տնօրէնն
է Պատ. Յակոբ Ագպաշարեան:

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐ - ՍՈՒՐԻԱ
Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցիի սկզբունքին համաձայն՝ Սուրիոյ
մէջ հաստատուած Եկեղեցիները եւս հաստատեցին դպրոցներ, Աւետարանական
դաստիարակութիւն ջամբելու համար նոր սերունդներուն:
Այսպէս՝ դպրոցներու
մեծամասնութիւնը հաստատուեցաւ 1922-23 տարիներուն, Կիլիկիոյ վերջնական
հայաթափումէն ետք:
Սուրիոյ տարածքին գործեցին հետեւեալ Հայ Աւետ. Վարժարանները.Անուն Վարժարանի
1- Հայ Աւետ. Վարժարան
2- Հայ Աւետ. Բեթէլ Վարժարան
3- Ուսումնասիրաց-Լեւոնեան Վարժ.
4-Հայ Աւետ. (Կենաց) Վարժարան

Հիմնադրուած
Տաուտիէ, Հալէպ 1939
Սուլէյմանիէ, Հալէպ 1923
Շապուրա, Հալէպ
Պապ Թումա, Դամասկոս 1922
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5- Հայ Աւետ. Նահատակաց Վարժարան
Վրժ.
6- Հայ Աւետ. Աղջկանց Բարձրագոյն
7- ՀայԱւետ. Մանչերու Բարձրագոյն Վրժ.
8- Հայ Աւետ. Էմմանուէլ Վարժարան
9- Հայ Աչազուրկներու Վարժարան
10- Հայկազեան Վարժարան
11- Ճարապլուսի Հայ Աւետ. Վարժարան
12- Հոմսի Հայ Աւետ. Նախակրթարան
13- Հայ Աւետ. Վարժարան
14- Հայ Աւետ. Վարժարան
15- Հայ Աւետ. Վարժարան
16- Հայ Աւետ. Էմմանուէլ Վարժարան
Ներկայիս Սուրիոյ մէջ կը
միութենապատկան Վարժարանները.-

Քեսապ 1852, ապա՝ 1924
Հալէպ 1922-1936
Հալէպ 1923-1938
Շէյխ Մագսուտ 1940
Տաուտիէ Հալէպ 1923
Հալէպ
1923-1945
1949
Քէօրքիւնէ
Գարատուրան
Պաղճաղազ
Հալէպ 1921

գործեն

հետեւեալ

Հայ

Աւետետարանական

Հայ Աւետ. Էմմանուէլ Վարժարան (Հալէպ), Հայ Աւետ. Բեթէլ Երկրորդական
Վարժարան (Հալէպ), Սուրիանի Էմմանուէլ Վարժարան (Հալէպ), Հայ Աւետ.
Նահատակաց Վարժարան (Քեսապ) եւ Հայ Աւետ. Վարժարան (Դամասկոս):
Յատուկ պարագայ կը ներկայացնէ Աղջկանց Երկրորդական Վարժարանը
(Հալէպ Գոլէճ):

ՀԱՅ ԱՒԵՏ ԷՄՄԱՆՈՒԷԼ ՎԱՐԺԱՐԱՆ -ՀԱԼԷՊ
Հալէպի Աւետ. Եկեղեցիի կազմաւորման ժամանակներէն՝ 1855-էն ի վեր կը
գործէր Հայ Աւետարանական դպրոց մը, սակայն Համաշխարհային Ա. պատերազմի
տարիներուն փակ մնացած է: 1921-ի աշնան, վերստին իր դռները կը բանայ Հայ Աւետ.
վարժարանը՝ Գասթէլ Ճուրա թաղի եկեղեցիին պատկանող շէնքին մէջ: Այնուհետեւ,
որոշում կ’առնուի մանկապարտէզի բաժինը եւ նախակրթարանի չորս կարգերը
փոխադրել Մուպալլաթ թաղի վարձու շէնքը, իսկ Ե. եւ Ը. Կարգերու 80-85 երկսեռ
աշակերտները կը տեղաւորուին Սուգ ալ-Նահհասին (Ղազանճի պազար) թաղի
եկեղեցիին մէջ: 1925-1926 ուսումնական տարեշրջանին դպրոցը ունեցած է 400 երկսեռ
աշակերտ: 1927-1928 ուսումնական տարեշրջանին դպրոցը կը գործէ երեք տարբեր
շէնքերու մէջ: Քանի մը տարի ետք՝ անյարմարութեան պատճառով շէնքը կը վաճառուի
ու կը գնուի «Friends of Armenia» միսիոնարական կազմակերպութեան Աչազուրկներու
Վարժարանը, Քուէյք գետի ձախ ափին: 1931-էն սկսեալ Էմմանուէլ վարժարանը կը
գործէ այդ շէնքին մէջ: Աւելի ուշ՝ ան կը տեղաւորուի Ալէփփօ Գոլէճի շէնքերէն մէկուն
մէջ:
Տարիներու ընթացքին վարժարանը բաւական լուրջ դժուարութիւններու կը
հանդիպի, ինչպէս շէնքի, աշակերտութեան թիւերու նուազումի, եւ այլն: Կը փոխուի
աշակերտութեան ընդհանուր դիմագիծը, սակայն մինչեւ օրս կը գործէ այս վարժարանը:

ՀԱՅ ԱՒԵՏ. ԲԵԹԷԼ ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ -ՀԱԼԷՊ
Հայ Աւետարանական Բեթէլ եկեղեցւոյ կրթական ու մշակութային կեդրոնը եղած
է նոյնանուն (Բեթէլ) վարժարանը, որ հիմնուած է 1923 թուականին եւ այդ օրերուն
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ունեցած՝ 200 երկսեռ աշակերտ: Այսօրուան Համիտիէ եւ Ճապրիէ թաղամասերուն միջեւ
տարածուող ու Ռամ կոչուած հիւղաւանին (քէմփ) մէջ ծնունդ առած է Բեթէլը, որու
հիմնադիրը եղած է տիար Յովհաննէս Հայտօսթեան, որ պաշտօնավարած է մինչեւ 1941:
Քառանկիւն փայտաշէն սրահ մըն էր այս, որ կը ծառայէր թէ՛ իբրեւ եկեղեցի եւ թէ' իբրեւ
դպրոց: Հաստ կտաւէ իր վարագոյրներով անջատուած «դասարան»ներուն մէջ՝
ոտաբոպիկ հայ որբ աշակերտները կը նստէին հողածածկ գետինը փռուած «խսիր»-ներու
վրայ՝ գրել-կարդալ սորվելու մարմաջով տարուած:
Տասներկու տարիներ շարունակ, մինչեւ 1935, դպրոցը կը գոյատեւէ հայկական
այդ հիւղաւանին մէջ, 250-350 երկսեռ աշակերտներով:
1944-1955 տարիները բոլորելէ ետք, կ’ունենայ ինը դասարաններ, տարի մըն ալ
10-րդ դասարան մը: Այս տարիներուն դպրոցի տնօրէնն է Տիար (Վեր.) Լութֆի
Հայտօսթեան (1948-59): 1959-էն ետք դպրոցը վերածուած է նախակրթարանի:
2004-2005 ուսումնական տարեշրջանին վարժարանը դարձեալ կ’օժտուի
միջնակարգ դասարաններով: 2006-2007 ուսումնական տարեշրջանին միջնակարգը իր
առաջին հունձքը կու տայ: Աստիճանաբար կ'աւելցուին դասարանները: Ապա, Սուրիոյ
Հայ Աւետարանական Կրթական Խորհուրդի ատենապետ՝ Վեր. Յարութիւն Սելիմեանի
ջանքերով, Բեթէլ Վարժարանի շէնքին վրայ կը կառուցուի երկրորդ յարկաբաժին մը,
որու պաշտօնական բացումը տեղի կ’ունենայ 11 Հոկտեմբեր, 2009 թուականին:
Այնուհետեւ, 2009-2010 տարեշրջանին՝ դպրոցը կու տայ Երկրորդականի իր անդրանիկ
հունձքը: Այս շրջանին, դպրոցին երկարամեայ տնօրէնը եղած է Տիկ. Պէթի ԳրաճեանԵփրեմեան:
2011 տարեշրջանի սկիզբը, վարժարանին աշակերտութեան թիւը կը հաշուէր
շուրջ 330 հոգի: Սակայն վերջին շրջանին՝ Սուրիոյ մէջ տիրող անապահովութեան ու
տնտեսական
ճգնաժամի
ծանր
պայմանները
պատճառ
կը
հանդիսանան
աշակերտութեան թիւի նուազումին:
Ներկայիս տնօրէնն է Տիկ Արուսեակ Արթինեան - Հալլաճեան:

ՍՈՒՐԻԱՆԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ
Սուրիանի Աւետարանական Վարժարանը, Սուրիանի Աւետարանական
Եկեղեցիին կից, իր ծառայութիւնը շրջանի ժողովուրդին կը մատուցէ 1932-էն ի վեր:
Եկեղեցւոյ հովիւները ծառայած են այս նախակրթարանին եւս, որպէս տնօրէններ՝ մինչեւ
1985: Այսպէս, Վեր. Եուհաննա Թորօ առաջնորդած է դպրոցը մինչեւ 1975,Վեր. Եուսէֆ
Ուստաժապպուր մինչեւ 1985: Տիար Պետրոս Արսլան ստանձնած է տնօրէնութիւնը
1985-2001, Տիար Անդրանիկ Ինճէճիկեան՝ 2001-2014, իսկ 2015-էն ի վեր տնօրէնուհին է
Տիկ. Սոնալի Ղազալ:

ՀԱՅ ԱՒԵՏ.ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ ՎԱՐԺԱՐԱՆ -ՔԵՍԱՊ
Քեսապի Հայ Աւետարանական Վարժարանը հիմնուած է 1848-1852
ժամանակաշրջանին, միսիոնարուհի Միս Չէյմպըրսի ջանքերով:
Ըստ 1852-ի
տուեալներուն՝ ունեցած է 20 աշակերտներ, տղոց եւ աղջկանց զատ բաժիններով: 1853
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թուականին երբ Եկեղեցին պետական ճանաչում կը ստանայ, աշակերտութեան թիւը կը
կրկնապատկուի ու կը հասնի 45-ի: 1874-84 դպրոցի տնօրէն կը նշանակուի Վեր.
Ստեփան Մահշիկեան, 1899-1905՝ Վեր. Ստեփան Թովմասեան, իսկ 1905-1915՝ Վեր.
Տիգրան Գունտագճեան:
1905-1915 տարիներու միջեւ դպրոցը կը բանայ գիշերօթիկի բաժին մը, ու 1911
թուականին կը ճանչցուի իբր բարձրագոյն վարժարան: 1908-ին, տղոց եւ աղջկանց
վարժարանները ունեցած են 472 աշակերտներ-աշակերտուհիներ:
1909-ի ջարդերուն, Թուրքերը կը քանդեն ու կ’այրեն դպրոցի շէնքերը:
Տարագրութենէն ետք, 1924 թուականին կը վերաբացուի Քեսապի Աւետ.
վարժարանը մանկապարտէզի եւ նախակրթարանի երկսեռ բաժիններով:
1953-ին դպրոցին կառավարական արտօնութիւնը կը վերանորոգուի
մանկապարտէզ, նախակրթարան եւ միջնակարգ բաժիններով եւ կ’ունենայ 84 աշակերտ:
1959-ին կը վաւերացուի անոր անունը՝ «Հայ Աւետ. Նահատակաց Վարժարան»,
եւ կ’ունենայ 95 աշակերտ: 1970 թուականին կ’ամբողջանայ 1912 թուականին կիսատ
մնացած եկեղեցւոյ շէնքը, ու հին եկեղեցւոյ շէնքը կը վերածուի դպրոցի: 1971-1972
ուսումնական տարեշրջանին վարժարանը կ’ունենայ 143 աշակերտ, իսկ 1981-1982-ին՝ 94
աշակերտ: Այս տարեշրջանին, շրջանի գիւղերու Հայ Աւետ. վերջին մանկապարտէզներն
ալ կը փակուին (Գալատուրան, Էքիզօլուգ, Պաղճաղազ եւ Քէօրքիւնէ) ու կը միանան
Քեսապի Նահատակաց վարժարանին, որ կը վերանուանուի Քեսապի Հայ Աւետ.
Նահատակաց Միացեալ Վարժարան: Այս վարժարանին որպէս տնօրէն ծառայած են
շատ մը հովիւներ, կարճ շրջաններով. Հինգ տարիներ եւ աւելի ծառայած են.- Տիար
(Վեր.) Յովհաննէս Ահարոնեան (1933-1937), Տիար. (Վեր.) Կարապետ Թիլքեան (19411946), Վեր. Ասատուր Սատագեան (1947-1955), Վեր. Արտաշէս Գերպապեան (1958-1976):
Նաեւ ծառայած է Տիկ. Անի Աբէլեան (1981-2009) եւ Պատուելի Սեւակ Թրաշեան (20092014):
1988-1990 տարիներուն՝ կը կառուցուի նոր դպրոցաշէնքը: Սուրիական
պատերազմի օրերուն եւ յատկապէս Քեսապի վրայ եղած յարձակումի հետեւանքով
ժողովուրդի մեծ մասը տեղափոխուեցաւ կամ արտագաղթեց, հայ բնակչութեան թիւը
նօսրացնելով: Ներկայիս դպրոցը կը գործէ աշակերտներու փոքր թիւով եւ տնօրէնն է
Տիկ. Անի Պոյմուշաքեան:

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ -ԴԱՄԱՍԿՈՍ
1923-ին դպրոցը մէկ մեծ սենեակի մէջ եղած է, ուր համախմբուած են 40-50
աշակերտներ, առանց տախտակամածի հողին վրայ քանի մը նստարաններ գործածելով:
1925-ին ունեցած է 90 աշակերտ: 1928-ին, աշակերտութեան թիւը կրկնապատկուած է եւ
եղած 178: Աւետարանական համայնքը մեծ տուն մը վարձած է «Ապպարա» թաղին մէջ,
ուր կը փոխադրուի դպրոցը 250 աշակերտներով: Դպրոցի տնօրէնի պաշտօնը կը վարէ
Պրն. Տիգրան Մեսրոպեան, իսկ Վեր. Ներսէս Սարեան կը դասաւանդէ Աստուածաշունչը:
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1930-ին դպրոցին ղեկը յանձն կ’առնէ Վեր. Սարեան: 1950-ին Մերձաւոր
Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութեան օժանդակութեամբ եւ
տեղական վարչութեան աշխատանքով դպրոցը կ’ունենայ իր սեփական այժմու շէնքը,
քաղաքին արեւելեան կողմը գտնուող շրջանին մէջ: Վեր. Յարութիւն Պալեօզեանի
առաջնորդութեամբ եւ Վեր. Ենովք Հատիտեանի նախաձեռնութեամբ, անոր շուրջ կը
համախմբուին 50 Աւետարանական ընտանիքներ:
Հայ
Աւետարանական
երկսեռ
Վարժարանի
մանկապարտէզի
եւ
նախակրթարանի բաժիններու աշակերտութեան թիւը 1950-ական թուականի առաջին
կիսուն կը հաշուէր մօտ 100 աշակերտ, 1970-ին՝ 250: Վարժարանը արաբերէնով կը
կոչուի ալ-Հայաթ: Դպրոցի հովանաւորութիւնը հետագային կը ստանձնէ Սուրիոյ Հայ
Աւետարանական
Համայնքը,
համայնքապետ՝
Վեր.
Պարգեւ
Աբարդեանի
առաջնորդութեամբ:
Ըստ 1989 թուականի տուեալներուն, աշակերտութեան թիւն էր 408 երկսեռ
աշակերտ, որոնց աւելի քան երկու երրորդը ոչ-հայեր էին: Հայերէնի ուսուցման համար
հայ ուսանողները կը մէկտեղուին դասարանի մը մէջ, ուր յատուկ կը դասաւանդուի
իրենց հայերէն լեզու: Ներկայիս՝ժողովրդագրական փոփոխութիւններու պատճառով ոչ
մէկ հայ աշակերտ կը յաճախէ հոն:

ԱՂՋԿԱՆՑ ՀԱՅ ԱՒԵՏ. ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ (Հալէպ Գոլէճ)
Յատուկ պարագայ կը ներկայացնէ Աղջկանց Երկրորդական Վարժարանը
Հալէպի մէջ. ասիկա նախկին «Հալէպի Գիտական Գոլէճ»-ի աղջկանց բաժինն է (Ալէփփօ
Գոլէճ): Հալէպ Գոլէճ շարունակութիւնն է Այնթէպի նախկին Կեդրոնական Թուրքիոյ
Գոլէճին, որ սերտօրէն կ'առնչուէր Կիլիկիոյ Հայ Աւետարանական Միութեան: Հալէպ
փոխադրուած է ջանքերովը տնօրէն՝ Դոկտ. Ճան Մէրիլի:
1923-ին, Կիլիկիոյ ամբողջական հայաթափումէն ետք, Այնթապի Գոլէճի
աւանդոյթը կը շարունակուի Հալէպի մէջ: Ֆրանսական հոգատար եւ տեղական
կառավարութենէն 1930-ին պաշտօնապէս ստացուած արտօնագիրով կը հաստատուի
Կեդրոնական Թուրքիոյ Գոլէճի օրինակով վարժարանը, որ կոչուեցաւ «Հալէպ Գոլէճ»:
Տղոց եւ աղջկանց զատ բաժիններով, երկրորդական վարժարանի եւ գոլէճի «Ֆրէշմէն եւ
Սոֆոմոր» դասարաններով կը գործէ «Գոլէճ»-ը, Ամերիկացի միսիոնարներու
տնօրինութեամբ: Հալէպի արուարձանին մէջ կառուցուած շէնքը ի գործ կը դրուի 1936ին, կ'ամբողջանայ 1939-ին: 1952-ին կը կառուցուի Աղջկանց Բաժինի շէնքը:
Սկիզբի շրջանին՝ աշակերտութեան մեծամասնութիւնը հայեր են. նաեւ
ուսուցչական կազմին մէջ բարձր է Հայ ուսուցիչ ուսուցչուհիներու տոկոսը: Այսպէս,
մինչեւ 1967-68 տարեշրջանը, երբ Ամերիկացիներ կը ստիպուին թողուլ Սուրիան, գործին
պատասխանատուութիւնը յանձնելով տեղական երկու Եկեղեցիներու՝ Մերձաւոր
Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութեան եւ Սուրիոյ եւ Լիբանանի
Ազգային Աւետարանական (Արաբ) Սինոդին: «Գոլէճ»-ը կը ղեկավարուի այս երկու
համայնքներու ներկայացուցիչներով կազմուած հոգաբարձութիւնով, մինչեւ վարչական
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եւ տարածքային բաժանումը երկուքին միջեւ. Աղջկանց
Աւետարանական Միութեան, իսկ Տղոց Բաժինը Արաբ Սինոտին:

Բաժինը՝

Հայ

Հարիւրաւոր Հայ եւ տեղացի շրջանաւարտներ տուած է «Ալեփփօ Գոլէճ»-ը,
որոնք հասած են մինչեւ միջազգային հարթակներ: Վերջին երկու տասնամեակներուն՝
«Հալէպ Գոլէճ»-ի աղջկանց երկրորդական վարժարանը մաս կը կազմէ Սուրիոյ Հայ
Աւետ. Վարժարաններու ընդհանուր կազմին: Վերջին տարիներուն՝ որպէս տնօրէն
ծառայած են Օրդ. Լորա Սանոսեան, Տիկ. Հէլէն Եսայեան, իսկ՝ 2005-2012 Վեր. Յարութիւն
Սէլիմեան եւ 2013-էն մինչեւ օրս կը ծառայէ Օրդ. Թամար Սողոյեան:

ԲԱՐՁՐԱԳՈՅՆ ՈՒՍՄԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ -ՊԷՅՐՈՒԹ
Սփիւռքի միակ հայկական համալսարանը, Հայկազեան անունը կը կրէ ի
յիշատակ Դոկտ. Արմենակ Հայկազեանի, որ Գոնիայի «Ճենանեան Առաքելութեան
Հիմնարկ»-ի տնօրէնն ու դաստիարակն էր: Դոկտ. Արմենակ Հայկազեան 1921-ին կը
նահատակուի Խարբերդի բանտին մէջ:
Համալսարանը հիմնուած է 1955-ին Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական
Ընկերակցութեան եւ Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միութեան կողմէ, որպէս ուսուցչանոց եւ
կոչուած՝ «Հայկազեան Գոլէճ»: Առաջին տարին ան ունեցած է 43 ուսանող: Հետագային՝
1996-ին կ'անուանուի Հայկազեան Համալսարան:
Համալսարանի հիմնադիր նախագահը եղաւ Վեր. Դոկտ. Ճան Մարգարեան,
որուն յաջորդեցին Վեր. Դոկտ. Ժիլպէր Պիլէզիկեան, Դոկտ. Ուոլթըր Պանտազեան եւ
Վեր. Դոկտ. Վըրն Ֆլէչըր կարճ շրջաններով: 1987-էն 1996, Լիբանանի քաղաքացիական
պատերազմի տարիներուն, Գոլէճը գործեց Ժէյթաուիի կեդրոնին մէջ, վարչական
առաջնորդութեամբը Օրդ. Ուիլմա Չոլագեանի: Ապա, որպէս նախագահ պաշտօնի
հրաւիրուեցաւ Վեը. Դոկտ. Ճան Խանճեան, որ պատերազմէն ետք՝ Հայկազեանը
վերադարձուց իր նախկին վայրը, եւ իրականացուց որ ան կոչուի «Հայկազեան
Համալսարանական Գոլէճ» եւ ապա՝ «Հայկազեան Համալսարան»:
Ներկայիս,
մշակութային արժէք ներկայացնող իր տարբեր շէնքերով, համալսարանը կը գտնուի
Պէյրութի Մեքսիք եւ Մէյ Զիատէ փողոցներուն միջեւ: 2002-էն ի վեր՝ նախագահն է Վեր.
Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան:
Իր հազարաւոր շրջանաւարտներով, Հայկազեան Համալսարանը մեծ ներդրում
ունեցած է Լիբանանի եւ շրջակայ երկիրներու կրթական, տնտեսական եւ հոգեւոր
կեանքէն ներս: Ան սերտ կապեր մշակած է նաեւ Հայաստանի, Արցախի եւ զանազան
երկիրներու համալսարաններու հետ:
1970-էն ի վեր կը հրատարակուի «Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսը»:
Խմբագիրներ եղած են Դոկտ. Երուանդ Քասունի, Անդրանիկ Ծ. Վրդ. Կռանեան, իսկ
ներկայիս՝ Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան: Հայկազեան Համալսարանը 2011-ին հիմնեց
«Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան Կեդրոն»-ը: Վերջին տարիներուն՝
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համալսարանական ուսուցման կողքին՝ «Կեդրոն»-ը նաեւ կազմակերպեց Միջին
Արեւելքի երկիրներու հայկական գաղութներու նուիրուած գիտաժողովներ:

ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ՃԵՄԱՐԱՆ - ՊԷՅՐՈՒԹ
1915-22 տարիներու Հայոց ջարդերէն, քանդումներէն եւ տարագրութենէն ետք՝
վերապրողներ կազմեցին 20 եկեղեցիներ եւ Սուրիոյ եւ Լիբանանի Աւետարանական
Միութիւնը 1924-ին, որպէս շարունակութիւն Կիլիկիոյ Աւետարանական Միութեան:
Եկեղեցականներու մեծ մասը սպաննուած էր. մնացած էին աշխատող 9 հովիւներ:
Քարոզիչներ պատրաստելու նկատառումներով՝ կրօնական վարժարան մը սկսաւ Պոլիս,
որ յետոյ աւելի ապահով վայր՝ Աթէնք փոխադրուեցաւ, ապա Պէյրութ:
1930-ին միսիոնարներ Մերձաւոր Արեւելքի մէջ աստուածաբանական
կրթութիւնը ամրապնդելու համար, յարմար վայր մը կը փնտռեն: 11 Նոյ. 1932-ին Աթէնքի
«Կրօնից Դպրոց»-ը, Սուրիոյ Երիցական Միսիոնարներու «Կրօնական Դպրոց»-ին կը
միանայ եւ կը կոչուի «Մերձաւոր Արեւելքի Աստուածաբանական Ճեմարան»: Նախագահ
կը նշանակուի Ուիլեամ Կրինսլէյտ, իսկ ակադեմական տեսուչ՝ Լութֆի Լեւոնեան:
Ճեմարանը կը գործէ «Անգլօ-Ամերիքըն» Եկեղեցիի կողքին գտնուող,
միսիոնարութեան պատկան շէնքերու մէջ: 1971-ին՝ Ճեմարանը կ'օժտուի նոր եւ
արդիական կառոյցով Ռաս Պէյրութ շրջանին մէջ: Մեծ եղած է նախագահ՝ Վեր.
Յովհաննէս Ահարոնեանի ներդրումը (1959-1978) Ճեմարանի զարգացման եւ
բարգաւաճման գործին մէջ: Հանգստեան կոչուելէ ետք Պատւոյ Նախագահի կոչում կը
տրուի իրեն:
Այս Ճեմարանին մէջ պատրաստուած են Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու
Միութեան հովիւներուն մեծամասնութիւնը: Ներկայիս Աստուածաբանական Ճեմարանը
կը հովանաւորուի Ազգային Աւետարանական Սինոտի (Սուրիա եւ Լիբանան),
Եպիսկոպոսական Եկեղեցիի (Երուսաղէմ եւ Միջին Արեւելք), Լուտերական
Աւետարանական Եկեղեցիի (Յորդանան եւ Սուրբ Հողեր) եւ Մերձաւոր Արեւելքի Հայ
Աւետ. Եկեղեցիներու Միութեան կողմէ: Ներկայիս՝ նախագահն է Դոկտ. Ճորճ Սապրա,
իսկ Հոգաբարձութեան ատենապետն է Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեան

Գ. ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ
Եկեղեցիի, դպրոցներու, կրթական օճախներու կողքին հոգեւոր տպագիր խօսքը
եւ երգը մեծ դեր ունեցած են Հայ Աւետարանականներու կեանքին մէջ:
Հրատարակչական աշխատանքները առաջնորդած են մեծ թիւով մտաւորական
հովիւներ եւ տարբեր ասպարէզի անձեր: Իսկ Հայ Աւետարականը եղած է լաւ ընթերցող:

«ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ԱՐՁԱԳԱՆԳ» ԵՒ «ՋԱՆԱՍԷՐ»
Գաղթէն վերապրող հայ ժողովուրդը դժուար պայմաններու մէջ կը հասնի
Սուրիոյ՝ Հալէպ, ապա Լիբանանի՝ Պէյրութ քաղաքները: Գոյատեւման պայքարի դժնդակ
օրերուն իսկ, հայ մարդը կառչած կը մնայ իր եկեղեցիին, դպրոցին եւ մամուլին:

89
____________________________________________________________________________________________________

Աստիճանաբար, կը վերակազմաւորուին մեր ազգային կառոյցները եւ կը
վերականգնուի
մամուլի
աշխատանքը:
Յատկապէս,
հայատառ
Թրքերէնով
հրատարակութիւնները իրենց տեղը կը զիջին հայերէն լեզուով հրատարակուած
թերթերու եւ գիրքերու:
Սուրիոյ եւ Լիբանանի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միութեան 1926-ին գումարած
համաժողովի ընթացքին կ'որոշուի յատուկ հոգեւոր թերթ մը հրատարակել,
գլխաւորապէս հայերէն լեզուով: «Նոր Աւետաբեր» երկշաբաթեայ հանդէսին առաջին
թիւը լոյս կը տեսնէ 5 Նոյեմբեր 1927-ին, խմբագրութեամբ Պատ. Տիգրան Խրլոբեանի,
արտօնատէր՝ Վեր. Կարապետ Յարութիւնեան: Հոգեւոր խօսքի կողքին՝ հանդէսը
կ'ունենայ մանուկներու բաժին մը եւ կ'անդրադառնայ Սուրիոյ եւ Լիբանանի Հայ Աւետ.
Եկեղեցիներու պատմական անցեալին:
Վեր. Կարապետ Յարութիւնեանի վաղահաս մահուան պատճառով, 1935-ին
«Նոր Աւետաբեր»ը կը դադրի:
Մինչ Սուրիոյ մէջ, Վեր. Ենովք Կէօքկէօզեան կը հրատարակէր «Եկեղեցիներու
Լրատու»ն, Պէյրութի մէջ արդէն 1936-ին Պրն. (հետագային՝ Վեր.) Մանասէ Շնորհօքեան
Ամերիքըն Փրես-ի մէջ հայերէն հրատարակութեանց բաժին մը հաստատած էր եւ իր
ջանքերով կը հրատարակէր «Պատանեկան Արձագանգ» երկշաբաթաթերթը, որ մինչեւ
այսօր լոյս կը տեսնէ:
1937-ի աշնան, Քրիստոնէական Ջանից Միութիւնը կը սկսի հրատարակել
«Ջանասէր» Պարբերաթերթը, նախ իբր եռամսեայ, ապա՝ երկամսեայ, եւ վերջապէս՝
ամսօրեայ դրութեամբ: «Պատանեկան Արձագանգ»ի որպէս յաւելուած՝ «Ջանասէր»
ամսաթերթը հրատարակուած է Սուրիոյ եւ Լիբանանի Քրիստոնէական Ջանից
Միութեան կողմէ, նպատակ ունենալով՝ հոգեւոր եւ բարոյաշունչ յօդուածներ հրամցնել
ընթերցողներուն, յատկապէս՝ երիտասարդներուն, եւ զանոնք տեղեակ պահել
կրօնական աշխարհի եւ Հայ Աւետ. Եկեղեցիի գործունէութեանց, առանց մոռնալու
ազգային դաստիարակութեան նուիրուած յօդուածներու անհրաժեշտութիւնը:
«Ջանասէր»ի 75-ամեայ երթին ընթացքին, արձանագրուած են փոքր դադարներ
յատկապէս լիբանանեան քաղաքացիական պատերազմի օրերուն: Այսօր, «Ջանասէր»ը
կը հրատարակուի երկամսեայ դրութեամբ: Ան պաշտօնաթերթն է Մ.Ա.Հ.Ա.Ե.Միութեան:
2008-էն ի վեր խմբագիրն է Մ.Ա.Հ.Ա.Ե.Միութեան նախագահ՝ Վեր. Մկրտիչ
Գարակէօզեան, իսկ 2009-ին խմբագրութեան կը միանայ Տիկ. Ռոզէթ ԱլեմեանՄահսերեճեան, որպէս տնօրէն հրատարակչական գրասենեակի:
«Ջանասէր»ի պատասխանատու խմբագիրներ եղած են Վեր. Բիւզանդ
Գալֆայեան, Վեր. Տոքթ. Տիգրան Քասունի, Վեր. Բիւզանդ Ռուպեան, Վեր. Մանասէ
Շնորհօքեան, Վեր. Պարգեւ Տարագճեան, Վեր. Եսայի Սարմազեան, Տիար Արամ
Սարգիսեան, Դոկտ. Երուանդ Քասունի: Փրոֆ. Լեւոն Լեւոնեան, Վեր. Յովհաննէս
Ահարոնեան, Վեր. Յովհաննէս Գարճեան, Վեր. Ենովք Կէօքկէօզեան, Բժ. Բիւզանդ
Գրիգորեան, Վեր. Տիգրան Խրլոբեան, Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեան, Վեր. Դոկտ. Փօլ
Հայտօսթեան, Վեր. Յարութիւն Սելիմեան, Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան, Վեր. Րաֆֆի
Մսըրլեան, եւ շատ ուրիշ հովիւներ ու աշխարհականներ, իրենց ժամանակին մէջ,
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գործեցին գրեցին եւ դաստիարակեցին, ու ոմանք տակաւին կը շարունակեն նոյն
աստուածահաճոյ առաքելութիւնը «Ջանասէր»ի էջերուն ընդմէջէն:
«Ջանասէր»
իր
հոգեւոր,
ազգային,
եկեղեցական,
հասարակական
բովանդակութեամբ կը գնահատուի Միջին Արեւելքի, Եւրոպայի, Ամերիկայի,
Հայաստանի ընթերցողներուն կողմէ: Ան իր ուրոյն դերն ու տեղը ունեցած է Հայ Մամուլի
պատմութեան մէջ եւ կը սատարէ Սփիւռքի Հայ մարդու առողջ դաստիարակութեան,
ջատագովելով
Եկեղեցիի,
Ազգի
եւ
Հայրենիքի
շուրջ
համախմբումն
ու
համերաշխութիւնը:

ԼՈՅՍ
Հայերէն լեզուով հոգեւոր խօսքի եւ ընթերցումի անհրաժեշտութիւնը, 1939-էն
սկսեալ, Միութիւնը մղած է հրատարակելու «Լոյս» առօրեայ հոգեւոր ընթերցումներու եւ
խորհրդածութիւններու գրքոյկը: Ներկայիս, «Լոյս»ը կը հրատարակուի որպէս «UPPER
ROOM» առօրեայ ընթերցումներու եւ անձնական խորհրդածութիւններու գրքոյկի
թարգմանութիւն, տարեկան չորս թիւերով:
Սաղմոս 119.105 համարի թելադրանքով, «Քու խօսքդ իմ ոտքերուս ճրագ է, ու իմ
շաւիշներուս՝ լոյս» կոչուած է այս գրքոյկը: Անոր մէջ՝ ընթերցողը կ'առաջնորդուի
կեանքէն առնուած պատումներու միջոցով, Տէրոջ սէրն ու օրհնութիւնը վայելելու եւ զԻնք
փառաւորելու:

ՀԱՅ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑԸ
Առաջին անգամ ըլլալով, 1934-ին կը մտածուի պատի օրացոյցի մը մասին եւ
1935-ին կը հրատարակուի առաջին օրինակը, որ կ'ընդգրկէ Աստուածաշունչէն
ընտրուած համարներ, ամենօրեայ ընթերցումի համար: 1937-ի աշնան, երբ կը
հրատարակուի «Ջանասէր»ի առաջին թիւը, կը սկսի կանոնաւորաբար հրատարակուիլ
նաեւ «Հայ Քրիստոնեայ Ընտանիքին Օրացոյցը»:
Տարիներու ընթացքին, օրացոյցին նկարներու բաժինը ընդգրկած է
Աստուածաշունչի դրուագներու գծանկարներ, հայ նշանաւոր նկարիչներու հոգեւոր եւ
այլ գործերու պատկերներ. վերջին տարիներուն՝ երիտասարդ լուսանկարիչներու
հոգեւոր խորհուրդ բովանդակող լուսանկարները: 2021 տարուան օրացոյցը նուիրուած է
Հայց. Աւետ. Եկեղեցիի հիմնադրութեան 175-ամեակին, հին ու նոր Հայ Աւետարանական
Եկեղեցիներու գծանկարներով:
Վերջին տասնամեակին, մեծ եղած է Վեր. Վիգէն Չոլագեանի ներդրումը
Օրացոյցի պատրաստութեան արհեստագիտական աշխատանքներուն, Տիկ. Սեդա
Քիւփէլեանի
օժանդակութեամբ,
յատկապէս՝
Աստուածաշնչեան
ամենօրեայ
համարներու ընտրութեան եւ տողաշարումին մէջ:

ԳԱԼՖԱՅԵԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱՏՈՒՆ: Հրատարակչատան մը հիմնումի առաջին
ծրագիրեները կը սկսին մշակուիլ 1948-էն սկսեալ: 1950-ին ծախու կ'առնուի Ամերիկեան
Տպարանի հայերէն բաժինը (տառեր եւ կազմածներ): 1959-ի վերջաւորութեան, Հայ Աւետ.
Միութեան Կեդրոնական Մարմինը, խորհդակցաբար եւ գործակցաբար Հայ
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Աւետարանչական Ընկերակցութեան հետ, որոշում կ'առնէ յաւերժացնել Վեր. Բիւզանդ
Գալֆայեանի յիշատակը, որ իր երիտասարդական տաղանդին լաւագոյնը տուած էր
«Ջանասէր»ին, Հայ Աւետարանական Միութեան եւ Հայ Աւետարանչական
Ընկերակցութեան:
Այսպէս, 1 Օգոստոս 1964-էն սկսեալ՝ Գալֆայեան Հրատարակչատունը իր
սեփական շէնքով կը հիմնուի Լիբանանի ՔՋԱԿ-ի մուտքին, ունենալով տպարան,
մատենադարան եւ բնակելի յարկաբաժին: Բացումը կը կատարեն Տիար Օգոստին
Պետիր, Տիար Եդուարդ Ճանճիկեան, Տիկ. Էնն Գալֆայեան, Վեր. Սողոմոն
Նիւյիւճիւքեան:
1965-ին, արդէն Քրիստոնէական Ջանից Ընկերակցութեան երեք պաշտօնական
հրատարակութիւնները կը տպուին Գալֆայեան Տպարանին մէջ: Բազմաթիւ թերթեր եւ
գիրքեր հրատարակելէ ետք, Լիբանանի ներ-քաղաքացիական պատերազմի ընթացքին,
կը կողոպտուի եւ անգործութեան կը դատապարտուի Գալֆայեան Հրատարակչատունը:

ԳԻՐՔԵՐ: Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութիւնը եւ Հայ
Աւետարանական Քրիստոնէական Ջանից Միութիւնը հրատարակած են բազմաթիւ
գիրքեր: Այս երեւոյթը փաստն է այն համոզումին,թէ՝ գրուած խօսքը, յատկապէս՝
աստուածաշնչական եւ եկեղեցական բովանդակութիւնով Խօսքը ազդու միջոց է հոգեւոր
դաստիարակութեան եւ սնունդի:
Հայց. Աւետ. Եկեղեցիի հաստատման հարիւրամեակին առթիւ՝ Մերձ. Արեւելքի
Հայ Աւետ. Միութեան անունով, 1950-ին Պէյրութի մէջ կը հրատարակուի
«Ոսկեմատեան»-ը (1846-1946), որ երկասիրած է Վեր. Տիգրան Ք. Խրլոբեան: Կը
հրատարակուին բազաթիւ գիրքեր, որոնց շարքին՝ «Պատանի Ասպետ» գրքոյկը,
«Աղանդներ Քրիստոնէական Ճշմարտութեան Պրիսմակէն», «Քրիստոս եւ Իր Խաչը»,
Հոգեւոր Երգերու երգարաններ, եւայլն:
Աւելի
ուշ
կը
հրատարակուին
հովիւներու
պատգամները
կամ
սերտողութիւնները բովանդակող գիրքեր, հոգեւոր երգարաններ, «Նոր Երգ Երգեցէք»
երգարանը, դասագիրքեր եւ հաւաքածոներ: 2019-ին հրատարակուեցաւ Վեր. Յարութիւն
Սելիմեանի Աւետախօս Քարոզագիրքը:
2016-ին կարելի եղաւ հրատարակել Տիկ. Մարալ Հայտօսթեանի պատրաստած
Աստուածաշունչի դասագիրքերու շարքը նախակրթարանի Դ.-Ե.-Զ. դասարաններու
աշակերտներուն համար, իսկ 2020-ին հրատարակուեցաւ Տիկ. Կարինէ Չոլաքեանի
պատրաստած գիրքը Գ. դասարանի համար:

Դ. ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔ Մեր հոգեւոր երգերը Հայ Աւետ. Եկեղեցիի եւ համայնքի
մշակոյթին մէկ անբաժան մասը կազմած են, Տէր Յիսուս Քրիստոսով փրկութիւն,
Աւետարանով դաստիարակութիւն, աղօթք եւ հոգեւոր երգեր Աւետարանական
յատկանիշ կը նկատուին:
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ՀՈԳԵՒՈՐ ԵՐԳԱՐԱՆ
Հայերէն հոգեւոր Երգերը, որոնց մեծ մասը միջազգային հոգեւոր երգերու
թարգմանութիւններ եղած են, մերը դարձած են 1850-էն սկսեալ: Հոգեւոր երգերու
երգարաններ պատրաստուած են եկեղեցիներու, պատանիներու կամ երիտասարդներու
համար: Մեզի հասած են 19-րդ դարուն հրատարակուած երգարաններ, Հայերէն եւ
Հայատառ Թրքերէն երգերով, ձայնագրեալ եւ ոչ-ձայնագրեալ: Կարելի է յիշել, «Հոգեւոր
Երգեր Եղանակներով» երգարանը (1884), «Էօմիւրեան Երգարան»-ը, զուտ հայկական
ծագումով երգերով (քառաձայն, 1914), եւայլն:
Մ. Ա. Հ. Ա. Ե. Միութեան նախաձեռնութեամբ 1971-ին հրատարակուած
ձայնագրեալ երգարանը կը գործածուի մեր պաշտամունքներուն մէջ: Երեք տարբեր
յանձնախումբեր աշխատած են անոր հրատարակութեան մէջ. առաջին յանձնախումբը,
կազմուած 1945-ին, կատարած է երգերու ընտրութիւնը եւ ծրագրած թարգմանութիւնը.
երկրորդ յանձնախումբը, կազմուած 1953-ին, զայն հրատարակած է փոխասաց
ընթերցումներ ներմուծելով. իսկ երրորդ յանձնախումբը, 1971-ին՝ կարգ մը
սրբագրութիւններով վերահրատարակած է
«Հոգեւոր Երգեր» երգարանը, որպէս
Միութեան երգարանը:
1973-ին հրատարակուած է նաեւ ձայնագրեալ «Հոգեւոր Երգեր Նոր Սերունդին
Համար» երգարանը, Հայ Աւետ. Քրիստոնէական Ջանից Միութեան կողմէ: Ասիկա
ձայնագրեալ եւ ճոխացուած ձեւն է 1939-ին հրատարակուած «Պատանեաց Երգեր»
երգարանին: Ձայնանիշերու գծագրութիւնը կատարած է Պատուելի Զենաս Իլանճեանը,
մինչ անոր դասաւորումին աշխատած են շատեր: Կը պարունակէ «Կոչ Պաշտամունքի»,
«Հաւատոյ Հանգանակներ»-ու, «Ուխտ՝ Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Երիտասարդաց
Քրիստոնէական
Ջանից
Ընկերակցութիւններու»,
«Աղօթքնեը»-ու,
«Փոխասաց
Ընթերցումներ»-ու եւ «Հիմնական Գիտելիքներ Հայ Աւետ. Եկեղեցիի Պաշտամունքի
Ձեւին եւ Յայտագիրին Շուրջ» բաժինները:
Մեր Եկեղեցիները կը գործածեն նաեւ «Հոգեւոր Երգեր Պաշտամունքի», Վեր.
Էֆլաթոն Էլմաճեանի կազմած ձայնագրեալ երգարանը, որ նախապէս Անգլերէն,
Թրքերէն եւ Հայերէն լեզուներով հրատարակուած էր: Իսկ վերջին հրատարակութիւնը
եղաւ Հայերէն եւ Անգլերէն տարբերակներով:
Գործածութեան մէջ է նաեւ «Նոր Երգ Երգեցէք Տէրոջ» երգարանը, կազմուած՝
Վեր. Ներսէս Պալապանեանի կողմէ:

ԼԻԲԱՆԱՆ
ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲ
Պէյրութի Սրբազան Երգեցողութեան Խմբակը Հայ Աւետ. Շարժման 100ամեակին առթիւ ելոյթ ունեցած է 12 Ապրիլ 1946-ին, Ամերիկեան Համալսարանի
Էսեմպլի Հոլին մէջ, ներկայացնելով Հանտէլի Մեսիան: Նաեւ գործած է Վեր. Տիգրան
Քասունիի ղեկավարած «Sacred Music Singers» երգչախումբը:
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Հոս պէտք է յիշել ատամնաբոյժ Էմմանուէլ Էլմաճեանի ներդրումը
երգչախումբերու կազմութեան եւ ղեկավարութեան մէջ: Յատկապէս «Հայ Աւետ.
Միացեալ Երգչախումբ»-ը անոր խմբավարութեամբ, 60-ականներու վերջէն սկսեալ
մինչեւ 70-ականներու վերջը մնաց ամենէն փնտռուած երգչախումբը:
Ներկայիս, մեծ թիւով Ջանիցականներ, յատկապէս տօնական առիթներով
երաժշտական ելոյթներ կու տան իրենց եկեղեցիներէն ներս, երգչախումբով կամ
նուագախումբով ընկերակցելով պաշտամունքներուն:

ՀԱՅ. ԱՒԵՏ. «ԱՐՄԻՍ» ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲ
«ԱՐՄԻՍ» Երգչախումբը կը կոչուի Հայ Աւետ. հովիւի, յօրինողի, բանաստեղծի եւ
գեղանկարիչի՝ Վեր. Արմենակ Միսիրեանի գրչանունով. Միսիրեանը կարեւոր դէմք կը
նկատուի Ի. դարու Սփիւռքահայ գեղանկարիչներու շարքին։
«Արմիս»
Երգչախումբը
շարք
մը
Լիբանանահայ
Աւետարանական
երգչախումբերու շարունակութիւնն է։ Ան hիմնուած 1980ին Պէյրութի մէջ՝ Մաէսթրօ
Վաչէ Պարսումեանի կողմէ, որ խմբավարեց մինչեւ 1981, որմէ ետք՝ երգչախումբը
դադրեցաւ ներքին պատերազմին պատճառաւ:
Պարսումեանէն ետք՝ յաջորդաբար խմբավարներն էին Վեր. Ներսէս
Պալապանեան (1987-89, 2001-05, 2015), Վեր. Նշան Պագալեան (2005-2006), Տիար Նապիլ
Մելքի (2007-2008) եւ Մաէսթրօ Կարօ Աւեսեան (2011-2012)։ Պալապանեանի
խմբավարութեամբ՝ երգչախումբը ելոյթներ ունեցած է Ամերիկեան Համալսարանի եւ
Պէյրութի Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցւոյ մէջ, երբեմն մեներգիչներու մասնակցութեամբ,
որոնցմէ են Լենա Քիւրքճեան (2002, 2003) եւ հայրենի արուեստագէտ Աննա Մայիլեան
(2004, 2015)։ Աւեսեանի խմբավարութեամբ՝ «Արմիս»,ը ելոյթ ունեցած է «Beirut Chants»
2012ի հիւրախաղին:
2018-էն ի վեր Վեր. Նշան Պագալեանը «Արմիս»-ի խմբավարն է, եւ ի միջի այլոց՝
իր առաջնորդութեամբ խումբը ելոյթ ունեցած է Լիբանանի մէջ տեղի ունեցող Հայց.
Աւետ. Եկեղեցւոյ 160-ամեակի (2006) եւ Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան 100ամեակի (2018) հանդիսութիւններուն։

«ԾԻՐԱՆԻ» ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲ
2003-2006 տարիներուն՝ Լիբանանի Հայ Աւետարանական Երիտասարդաց
Միութեան հովանաւորութիւնով գործեց մանկապատանեկան «Ծիրանի» երգչխումբը,
Վեր. Նշան Պագալեանի հիմնադրութեամբ եւ ղեկավարութեամբ:
Երգչախումբին
մանուկ-պատանիները Հայ Աւետ. Վարժարաններու աշակերտներ էին: Այս փորձը
նպատակ ունէր փոքր տարիքէն խմբերգային փորձառութիւն տալ նոր սերունդին:
«Ծիրանի»-ն ելոյթներ ունեցաւ մասնակցելով «Արմիս» Երգչախումբի ելոյթին (2004),
Համազգայինի «Կարկաչ» Երգչախումբին մէկ ելոյթին (2004), միջ-երգչախմբային
փառատօնին (2006) եւ առանձին կատարումով (2005):
Ցաւօք՝ չշարունակուեցաւ այս աշխատանքը մինչեւ օրս:
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ՍՈՒՐԻԱ
«ԱՐՄԻՍ» ԵՐԱԺՇՏԱՆՈՑ – ՀԱԼԷՊ
Հայ Աւետարանական «Արմիս» երաժշտանոցը կը գործէ Բեթէլ եկեղեցւոյ
շրջափակէն ներս: «Արմիս» երաժշտանոց կը յաճախեն թիւով քանի մը տասնեակ
փոքրիկներ, որոնք Հայ Աւետ. Բեթէլ եկեղեցիի զաւակներ եւ Բեթէլ վարժարանի
աշակերտներ են: Երաժշտանոցէն ներս կը դասաւանդուին «սոլֆէժ», դաշնամուր,
ջութակ, կիթառ եւ սրինգ: «Արմիս» երաժշտանոցին նպատակն է աշակերտութեան
ջամբել երաժշտական գիտութիւն, որպէսզի անհատը ազնուանայ եւ երաժշտական
խմորումը շինուի եւ զարգանայ անոր մէջ: Երաժշտանոցին մէջ մեծ ներդրում ունեցած
են Շողակ Աբարդեան- Սելիմեան եւ Հուրի Աբարդեան-Ֆրեյտլի:

«ՄԻՍԱՔԵԱՆ» ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ կԵԴՐՈՆ – ՔԵՍԱՊ
Քեսապի մէջ կը գործէր «Միսաքեան Մշակութային Կեդրոն»ը, ուր տեղի
կ’ունենային դաշնամուրային, օտար լեզուներու, պալէի եւ այլ դասընթացքներ:
Կեդրոնը ամբողջովին այրեցաւ եւ անոր աշխատանքը դադրեցաւ 2014ին՝ Քեսապի վրայ
յարձակման պատճառով։ Աշխատանքներ կը տարուին նորոգելու շէնքը եւ վերաբանալու
Կեդրոնը:

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՆՈՒԱԳԱԽՈՒՄԲԵՐ
«ԶԱՆԳ» Նուագախումբ – Հալէպ
1970-ական թուականներու վերջերը սկսելով՝ Հալէպի մէջ քանի մը տարի գործեց
«Զանգ» նուագախումբը, Վեր. Ներսէս Պալապանեանի առաջնորդութեամբ: Նպատակն
էր նոր սերունդին հաճելի ոճով ներկայացնել հոգեւոր երգեր, աւետարանչութեան եւ
դաստիարակութեան օգնելու համար:

«ԿԵՆԱՑ» Նուագախումբ - Դամասկոս
Սերոբ Սերոբեան 1983 թուականին կը հիմնէ «Կենաց» նուագախումբը, որուն
նպատակը
կ’ըլլայ
Աւետարանչութիւն
արդի
երաժշտութեամբ,
մանաւանդ
երիտասարդներուն մէջ: Նուագախումբը կ’ունենայ ելոյթներ, իսկ՝ վերջին
գործունէութիւնը կ’ըլլայ 28-30 Յունիս 1986-ին, Փարիզի մէջ իր մասնակցութիւնը բերել
Հայ Աւետարանական Եկեղեցիիին հիմնադրութեան 150 ամեակի տօնակատարութեան:

Ե. ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ՋԱՆԻՑ
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑ ԵՒ ՊԱՏԱՆԵԱՑ ԽՈՒՄԲԵՐ
«Ջանից» բառի արմատը «ջանք» բառն է. բառարանի մէջ կը հանդիպինք ճիգ,
եռանդ եւ փոյթ բառերուն: Իսկ «ջանալ» բայը, կը նշանակէ ձգտիլ, ճիգ թափել, փորձել:
Համաշխարհային Քրիստոնէական Ջանից շարժումը սկսած է 1881 թուականին եւ
գլխաւոր նպատակը եղած է արդիւնաբեր եւ օգտակար անդամներ պատրաստել
Աստուծոյ ծառայութեան համար՝ Եկեղեցիին մէջ: Ջանից կազմակերպութիւններ
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գոյութիւն ունեցած են 1890-ականներուն եւ շուրջ 35 տարիներ ծաւալած են Թուրքիոյ
տարածքին: Այս կազմակերպութիւնը նշանաբան ընտրած է «Քրիստոսի եւ Եկեղեցիին
Համար»: Փետրուար ամիսը Ջանից ամիս է նաեւ Հայ Աւետ. Եկեղեցիներուն մէջ:
Մեծ Եղեռնէն ետք, Ջանիցը վերստին սկսած է Սուրիոյ եւ Լիբանանի մէջ 1923-24
տարիներուն, յատկապէս շնորհիւ Նեճիպ Շիրիքճեանի եւ Յովհաննէս Շնորհօքեանի
ջանքերուն:
1926-ին Վեր. Արամ Հատիտեան, Աթէնքի «Կրօնական Վարժարան»-էն նոր
շրջանաւարտ, կը ստանձնէ Բեթել Եկեղեցիի օգնական հովիւի պաշտօնը, եւ իր
ժամանակին մեծ մասը կը տրամադրէ եկեղեցիին, Կիրակնօրեայ Դպրոցին եւ
մանաւանդ՝ Հալէպի ընդհանուր Ջանից կազմակերպութեան: 1927-ի Յունուարին՝
պաշտօնապէս կը գործէ Հալէպի Ջանից Ընկերութեանց Տեղական Միութիւնը: Պէյրութի
Ջանիցն ալ 1928-էն ունեցած է Տեղական Միութիւնը, սակայն դադրած է 1936-1944, ապա
վերակազմուած 1944-ին:
Իւրաքանչիւր Հայ Աւետարանական Եկեղեցիի կողքին կայ Ջանից
Ընկերակցութեան խումբ, որ կը կազմակերպէ տարեկան համագումարներ, Սուրբ Գիրքի
սերտողութիւն, Սուրբ Ծննդեան աւետումի գիշերուան այցելութիւններ, երաժշտական
կեանքի տնօրինում, ընկերային ծառայութիւններ:
Այս Ընկերակցութիւններուն
համադրուած աշխատանքը կը կազմակերպուի Սուրիոյ եւ Լիբանանի Ք. Ջ. Գործադիր
Մարմինին կողմէ, որ կ'ընտրուի յատուկ Պատգամաւորական Ժողովի մէջ, ուր
ներկայացուած են բոլոր Ընկերակցութիւնները: Տարբեր ժամանակներու՝ Գործադիր
Մարմինին կողմէ գործի հրաւիրուած են Երիտասարդաց եւ Պատանեաց գործիչներ.
Այսպէս՝ ծառայած են Վեր. Արամ Հատիտեան, Վեր. Պարգեւ Տարագճեան, Վեր. Մկրտիչ
Մելքոնեան, Վեր. Վիգէն Չոլաքեան, Վեր. Ներսէս Պալապանեան:
Ներկայիս՝
Երիտասարդաց Գործիչն է Պատ. Տաթեւ Պասմաճեան:

ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ՋԱՆԻՑ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԿԵԴՐՈՆ (ՔՋԱԿ) - ԼԻԲԱՆԱՆ
ՔՋԱԿ-ը Միջին Արեւելքի հայութեան համար ընդհանրապէս, Հայ
Աւետարանականներուն համար յատկապէս, նաեւ ո՛չ-Հայ-Աւետարանականներու
յիշողութեան մէջ, իր յատուկ տեղը գրաւած է, որպէս հաճելի օդափոխութեան վայր, ուր
տիրող քրիստոնէավայել մթնոլորտը եւ կեանքը մեծապէս նպաստած են մանուկներու,
պատանիներու եւ երիտասարդներու հոգեւոր առողջ դաստիարակութեան մէջ:
Մինչեւ 1975-ի լիբանանեան քաղաքացիական պատերազմը՝ ՔՋԱԿ-ի մէջ է, որ
Աստուծոյ սիրով աճող երիսասարդներ հոգեւոր կեանքի նուիրուած են, շատ
պարագաներու կազմած են Քրիստոսի խօսքով սնանող ընտանիքներ:
Շատեր
նուիրուած են հոգեւոր եւ հովուական գործին:
Այս բոլորը սկսած է խումբ մը նուիրեալներու տեսիլքով:
1949-ին Օգոստին Պետիր, եւ խումբ մը Ջանիցականներ արդէն գնած են
Մոնթեվերտիի շրջանին մէջ գտնուող ներկայ ՔՋԱԿ-ի 20,000 քառակուսի մեթր
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հողատարածքը, որ 500 մեթր բարձր է ծովէն: Նոյն տարին, ձմրան մէջ օր մը ՔՋԱԿ կը
բարձրանան խումբով 10 նուիրեալ ջանիցականներ, հոն կը տեղադրեն փայտեայ խաչ մը,
որուն շուրջ՝ հաւաքուելով կը կատարեն ՔՋԱԿ-ի իրենց առաջին պաշտամունքը:
Սերունդներ կը փոխուին, նորեր կու գան որոնք իրենց սէրն ու յոյզը կը կապեն
Քրիստոնէական Ջանից Ընկերակցութեան, կը կոփուին ու կը դաստիարակուին իրենց
երկրորդ տունը նկատուող ՔՋԱԿ-ի մէջ: Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի
աւարտին՝ լուրջ վնասներ կրած ՔՋԱԿ-ի տարածքը 2002-ին կը յանձնուի Միութեան:
Շնորհիւ բարերարներու եւ նուիրեալներու, ներկայիս վերականգնուած են ՔՋԱԿ-ի
մատուռը, տարբեր մասնաշէնքերը եւ վերսկսած են համագումարներու եւ
համաժողովներու հաւաքները:

ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ՋԱՆԻՑ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԿԵԴՐՈՆ – (ՔՋԱԿ) ՍՈՒՐԻԱ
1967-1969 տարիներուն, Քեսապի շրջանին մէջ կը կազմակերպուին
երիտասարդական համագումարներ, Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներուն եւ
դպրոցաշէնքերուն մէջ: 1969-ին՝ Հայ Աւետարանական Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցին
իր սեփականութենէն հողամաս մը կը յատկացնէ Քրիստոնէական Ջանից Միութեան՝
ամառնային համագումարներու գործածութեան համար, որ մինչեւ օրս կը ճանչցուի
որպէս «ՔՋԱԿ»: Հոն տեղի ունեցած են Միութեան համաժողովներ եւ համագումարներ,
մինչեւ սուրիական ներքին պատերազմի սկիզբը:

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԱՅԼ ԵՐԿԻՐՆԵՐՈՒ ՄԷՋ
Այլ երկիրներու մէջ եւս, ուր գոյութիւն ունին Միութեան եկեղեցիներ,
երիտասարդներու եւ պատանիներու մէջ աւետարանչական հոգեւոր ծառայութիւնները
բնական մէկ մասն են եկեղեցական կեանքին: Գրեթէ ամէն եկեղեցի ունի իր
երիտասարդաց խումբը, թէեւ բոլորը «Ջանից» անունը կրնան չկրել: Այսպէս, Թեհրանի
մեր Եկեղեցիները իրենց երիտասարդական եւ պատանեկան, տիկնանց եւ
ընտանիքներու համագումարները կ'ունենային Աւետարանչութեան Այգիին «Պաղ
Պէշարաթ»-ին մէջ, որ դժբախտաբար չի գործեր ներկայիս, կառավարական
սեղմումներու պատճառաւ: Աթէնքի մեր եկեղեցին կ'օգտագործէ համագումարի Յոյն
Աւետարանական կեդրոններ: Սիտնիի Եկեղեցին՝ Աւստրալիոյ Միացող Եկեղեցիին
պատկան կեդրոններ, եւայլն: Պոլիսի եկեղեցիներուն համար վերջին տարիներուն
անկարելի եղաւ գործածել «Քէմփ Արմէն»-ը, քանի որ անօրինաբար իւրացուած էր Թուրք
կառավարութեան կողմէ եւ ծախուած՝ աճուրդով. վերջերս է որ «ազատագրուեցաւ» այս
կեդրոնը Թուզլայի մէջ, անոր նախկին սաներու երկար աշխատանքով, եւ յանձնուեցաւ
Կէտիկ Փաշայի Հայ Աւետ. Եկեղեհցիին:

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑ ՄԻՈՒԹԻՒՆ – ԼԻԲԱՆԱՆ
Լիբանանի մէջ՝ 1970-71-ին հաստատուեցաւ Հ.Ա.Ե.Մ.-ը, որ լիբանանեան
կառավարութենէն ստացաւ թիւ 331 արտօնագիրը: Ան նպատակ ունէր հաւաքել
Աւետարանական այն երիտասարդները, որոնք մաս չէին կազմեր Քրիստոնէական
Ջանից Ընկերակցութեանց, որոնք ունէին քաղաքական, մարզական, մշակութային,
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ազգային եւ հասարակական հետաքրքրութիւններ:
դադար առաւ Հ.Ա.Ե.Մ.-ի գործունէութիւնը:

Դժբախտաբար վերջին շրջանին

Զ. ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆ
Ընկերային ծառայութիւնը Աւետարանական կեանքի հիմնասիւներէն եղած է եւ
է: Քրիստոսի սիրով մեր նմաններուն ծառայելը ոչ միայն նուիրական պարտականութիւն
է քրիստոնեային համար, այլ նաեւ շնորհքի նոր առիթ: Այս համոզումով՝ Մերձաւոր
Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութեան դաշտին մէջ գործած են եւ կը
գործեն յատուկ եւ մնայուն յանձնախումբեր: Նաեւ, տեղական Եկեղեցիներ ունին իրենց
յանձնախումբերը:

ԼԻԲԱՆԱՆ
ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ԿԵԴՐՈՆ – ԹՐԱՏ
Այսպէս, տարագրութենէն ետք Պէյրութ գետի աջ կողմը, Թրատ նոր թաղի շուրջ
կը համախմբուին հայ համեստ բանուոր ընտանիքներու զաւակներ, որոնք դպրոց
յաճախելու առիթ չունէին, նիւթական եւ այլ պատճառներով:
Օր. Էլիզապէթ Ուէպ, Ամերիկացի միսիոնարուհին, իր իսկ խնայած գումարով
Թրատի մէջ հող մը կը գնէ: 1936-ին զայն կը տրամադրէ Հայ Աւետ. Միութեան, որ աւելի
ուշ՝ կառուցել կու տայ ներկայ շէնքը: Հաստատութիւնը ունեցած է դպրոց մը՝
մանկապարտէզ եւ նախակրթարան: Ներկայիս դպրոցը չի գործեր, բայց Թրատ
ընկերային կեդրոնը իր տարբեր ծրագիրներով մեծապէս կ'օգնէ շրջանի բնակչութեան,
ինչպէս՝ արտադպրոցական ժամերու լսարանի դրութիւն, ընկերաբաններու կողմէ
օժանդակութիւն, ըստ կարելիութեանց՝ տնտեսական, առողջապահական եւ կեսական
հիւանդանոցային ապահովում, եւայլն, հասնելով հարիւրաւոր ընտանիքներու
կարիքներուն: Ներկայիս՝ տնօրէնուհին է Տիկ. Լենա Տանաօղլեան:

ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ԲՈՒԺԱՐԱՆ – ԱԶՈՒՆԻԷ
Համաշխարհային Առաջին պատերազմէն ետքի տարագրութեան շրջանին,
կանոնաւոր սնունդի եւ տարրական առողջապահական պայմաններու չգոյութեան
պատճառաւ մեծապէս տարածուեցաւ թոքախտը խրճիթներու, հիւղաւաններու մէջ
գոյատեւող մեր ժողովուրդի գաղթական հատուածին մէջ:
Վեր. Ենովք Հատիտեանն է որ եղած է այն անհատը, որ անմիջապէս ըմբռնած է
կացութեան ահաւորութիւնը եւ կարելին ըրած՝ զայն դարմանելու համար:
1 Յուլիս 1923-ին, Վերապատուելի Հատիտեանի, Հայ Առաքելական եւ Հայ
Կաթողիկէ հոգեւոր պետերու խորհրդակցութեամբ եւ գործակցութեամբ, հիմը կը դրուի
Ազգային Բուժարանին՝ Մաամլթէյնի ծովեզերեայ շրջանին մէջ: 1938-ին Բուժարանը կը
փոխադրուի Ազունիէի շրջանը, ուր նոր շէնքի բացումը կը կատարուի 12 Օգոս. 1938-ին:
Ներկայիս բուժարանը կը գործէ Հայ Աւետարանական եւ Հայ Առաքելական
ներկայացուցիչներէ բաղկացած Խնամակալ Մարմինի հովանաւորութեամբ, եւ թոքային
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հիւանդութիւններու ենթարկուած անձերու կողքին՝ մեծապէս կ'օժանդակէ առանձին,
խնամքի կարօտ հայերու պատսպարման եւ բուժման հարցերուն:

ԿԵԴՐՈՆՆԵՐ ԱՆԿԱՐ ՀԱՅԵՐՈՒ – ԼԻԲԱՆԱՆ (CAHL - ՔԱՀԼ)
1923-ին որպէս պատսպարան-այրիանոց հիմնուած է կեդրոն մը Ղազիրի մէջ,
Հայասէր Զուիրացիներու Կազմակերպութեան կողմէ: 1946-ին այս կեդրոնը
փոխադրուած է Պուրճ Համուտ, ուր զարգացած են կեդրոնի երկու բաժիններ:
Նախապէս կեդրոնը ունեցած է կուրանոցի եւ այրիանոցի բաժին, խուլեըրու եւ համրերու
դպրոց եւ աշխատանոց: Ներկայիս, պայմանները լրիւ փոխուած են բարեբախտաբար.
չկան կոյրերու եւ խուլերու դպրոցները: Կեդրոնին մէջ խնամք կը ստանան շուրջ 100
տարեցներ:
Երկար տարիներ որպէս ՔԱՀԼ-ի տնօրէն ծառայած է Տիար Գէորգ
Գարապոյաճեան, իսկ ներկայիս՝ տնօրէնն է Պատ. Սեպուհ Թերզեան: ՔԱՀԼ-ը կը գործէ
Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միութեան եւ Հայ Առաքելական
Եկեղեցւոյ
Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութեան
ներկայացուցիչներով
կազմուած
խնակամալութեան ներքեւ:

ՍՈՒՐԻԱ
Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու ընկերային ծառայութեան գործը յառաջ
տարուած է տարբեր ձեւերով, տարբեր ժամանակներու մէջ: Ներկայիս կը գործէ
Միացեալ Յանձնախումբ մը, որ կը համադրէ Սուրիոյ մէջ վերջերս ստեղծուած
ընկերային-տնտեսական տագնապներու լուծումները: Հայ Աւետարանական համայնքը
նաեւ մաս կը կազմէ այն հաստատութիւններուն, որոնք կը հովանաւորուին Հայ երեք
Յարանուանութիւններուն կողմէ, ինչպէս Հայ Ծերանոցը եւ Մտքով Թերաճ Հայ
Մանուկներու «Արեւիկ» Կեդրոնը: Արդարեւ, Հալէպի հայ երեք յարանուանութիւններուն
մէջ կայ սերտ համագործակցութիւն, հիմնուած՝ կարիքներու դիմաց համայնական
պատասխանի, փոխադարձ յարգանքի ու հասկացողութեան վրայ:

ՀԱՅ ԾԵՐԱՆՈՑ
Հայ Ծերանոցը շարունակութիւնն է Մարաշի Ծերանոցին (Կիլիկիա), որ
«Ամերիկեան Նպաստամատոյց»-ի միջոցաւ փոխադրուած է Հալէպ:
1923-ին, հեռատես ու ազգանուէր երեք հոգեւորականներու՝ Վեր. Ահարոն
Շիրաճեանի, Յովհաննէս Ծ. Վրդ. Չալըգեանի եւ Արժանապատիւ Տ. Ներսէս Քահանայ
Պապայեանի բարեգութ տնօրինութեամբ՝ Հալէպի Նոր Գիւղ հայաւանին մէջ հիմնուած է
Ազգ. Ծերանոց-Անկելանոցը, թիթեղածածկ միակ տաղաւարի մը տակ համախմբելով
տարագրեալ ժողովուրդին կարիքաւորները:
1953-ին Հալէպի Պոսթան Փաշա թաղամասէն ներս գնուած 2000 քառակուսի
մեթր տարածութեամբ հողաշերտի վրայ 1958 թուականին կառուցուած է Հայ Ծերանոցի
եռայարկ արդիական շէնքը: Միջ-յարանուանական Հայ Ծերանոցը կը վայելէ Հալէպի Հայ
երեք Համայնքապետերու հովանաւորութիւնը:
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2011-ին սկիզբ առած Սուրիոյ տագնապին ու պատերազմին, Պուսթան Փաշա
թաղամասին մէջ գտնուող Հայ Ծերանոցի շէնքը բախումներու պատճառով վնասուեցաւ
եւ, անվտանգութեան նկատառումներով, Ծերանոցի բնակիչները աւելի ապահով վայր
մը փոխադրուեցան 8 Հոկտեմբեր 2012-ին եւ անմիջապէս ետք Նոր Գիւղ շրջանի «Վերժին
Կիւլպէնկեան» մայրանոց-հիւանդանոցի շէնքը:

«ԲԵԹԷԼ» ԲՈՒԺ ԿԵԴՐՈՆ
Հալէպի դիմագրաւած տագնապալից օրերուն, Հայ Աւետարանական Բեթէլ
Եկեղեցին ծառայութեան օղակը ընդարձակելով հիմնեց բուժ-կեդրոն մը, ուր առիթ
կ’ընծայուի հիւանդներու այցելութեան ու անոնց բուժման միջոցառումներ հայթայթելու:
Կը գործէ նաեւ Ընկերային յանձնախումբ մը որ կը զբաղի կարիքաւորներուն օգնելով:

«ԲԵԹՀԵԶԴԱ» ԲՈՒԺ ԿԵԴՐՈՆ
«Քրիստոսի Եկեղեցի»-ի ընկերային ծառայութեան կեդրոնին մէջ կը գործէ
«Բեթհեզդա» բուժ-կեդրոնը, որ «Աքսիոն Քրէթիէն Ան Օրիան» կազմակերպութեան եւ
Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան նպաստներով, ինչպէս նաեւ այլ
կողմերու
նուէրներով՝
կարիքաւոր
անձերու
կը
տրամադրէ
բժշկական,
ատամնաբուժական, դեղօրայքի եւ նիւթական օժանդակութիւններ:

Է. ՄԻՋ-ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
1.Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութիւնը Հիմնադիր
Անդամ է հետեւեալ եկեղեցական խմբաւորումներու.ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
World Council of Churches - WCC
Թէեւ 1937-38-ին հիմը դրուած է խորհուրդակցութիւններուն, բայց Բ.
Համաշխարհային Պատերազմէն ետք՝ գործունէութիւն ծաւալած է Եկեղեցիներու
Համաշխարհային Խորհուրդը:
Առաջին Համաժողովը տեղի ունեցած է 1948-ին
Ամսթերտամի մէջ, եւ կ'ընդգրկէ 350 անուն Եկեղեցի:

ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Middle East Council of Churches – MECC
Այս Խորհուրդը հիմնուած է 1974-ին եւ առաջին նախագահը եղած է Վեր.
Յովհաննէս Ահարոնեան:
Խորհուրդին մաս կազմած են Միջին Արեւելքի
Աւետարանական, Յոյն Ուղղափառ, Արեւելեան Ուղղափառ, եւ աւելի ուշ՝ Արեւելեան
Կաթողիկէ եկեղեցիները: 1985 Փետրուարին Նիկոսիոյ մէջ (Կիպրոս)՝ Միջին Արեւելքի
Եկեղեցիներու խորհուրդի Դ. համաժողովին, Վեր. Յովհաննէս Ահարոնեան կը
ներկայացնէ Խորհուրդի 10-ամեայ գործունէութեան մասին վերլուծական գնահատական
տեղեկագիր մը, միաժամանակ կատարելով ապագայ ծրագիրներու եւ հետապնդուելիք
աշխատանքներու առաջարկներ: Այս բոլորը կ'որդեգրուին համաժողովին կողմէ:
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ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ԱՒԵՏ. ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹԻՒՆ
Fellowship of the Middle East Evangelical Churches - FMEEC
Միջին Արեւելքի
Աւետարանական Եկեղեցիներու
Հաղորդակցութիւնը
հիմնուած է 1974-ին: Ան կ'ընդգրկէ Միջին Արեւելքի Աւետարանական հիմնական
եկեղեցիները եւ Եպիսկոպոսական (Անգլիգան) Եկեղեցին:

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳԵԱԼ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ
World Communion of Reformed Churches – WCRC
Այս
կազմակերպութիւնը
նախկին
«Համաշխարհային
Միաբանութիւն
Բարեկարգեալ Եկեղեցիներու» (World Alliance of Reformed Churches - WARC)
կազմակերպութիւնն է, հիմնուած 1970-ին, որ կ'ընդգրկէ 233 անդամ Եկեղեցիներ, աւելի
քան 110 երկիրներէ: Անունը փոխելով՝ WARC-ի փոխարէն WCRC կը հիմնուի 2010-ին,
իր անունին մէջ «Միաբանութիւն» բառը փոխելով «Հաղորդութիւն» բառով: Ներկայիս
նախագահն է Վեր. Նաճլա Գասսապ:

2. ՄԱՀԱԵ Միութիւնը անդամ է եւ կը գործակցի հետեւեալ Եկեղեցական
խմբաւորումներուն հետ .ՍՈՒՐԻՈՅ, ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԱՒԵՏ. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Supreme Council of the Evangelical Community in Syria and Lebanon
Այս Խորհուրդը կ՝ընդգրկէ Լիբանանի եւ Սուրիոյ Աւետարանական բոլոր
Եկեղեցիները: Ներկայիս նախագահն է Վեր. Ժոզէֆ Գասսապ, իսկ Գործադիր Ժողովին
քարտուղարն է Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեան: Հիմնուած է 1937-ին եւ կը զբաղուի
առաւելաբար՝ Սուրիոյ եւ Լիբանանի Աւետարանականներու անձնական իրաւունքներու
եւ քաղաքական ներկայացուցչութեան հարցերով:

ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ՄԷՋ - ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹԻՒՆ
Actionne Chretienne en Orient Fellowship (ACO-Fe)
1922-ին
հիմնուած
է
«Քրիստոնէական
Ձեռնարկ
Արեւելքի
Մէջ»
կազմակերպութիւնը, Սթրազպուրկի մէջ, Ֆրանսա, Վեր. Դոտկ. Փոլ Պերոնի ջանքերով:
Ան, Համաշխարհային Ա. Պատերազմէն ետք պատուէր կը ստանայ գերմանական
«Հիլֆսպունտ»
միսիոնարութենէն՝
տեղեկութիւն
հաւաքելու
հայոց
մասին:
Վերապատուելի Պերոն տեղեակ ըլլալով Հայոց Ցեղասպանութեան եւ տարագրութեան
ստեղծած վիճակներուն, կը ձեռնարկէ ֆրանսական կազմակերպութեան մը
հիմնադրութեան, քանի որ Գերմանացի միսիոնարութեան անդամներ չէին կրնար
ֆրանսական հոգատարութեան տակ գտնուող Միջին Արեւելեան երկիրներ մտնել:
1995-ին՝ «Ա. Սէ. Օ.»-ի եւրոպական երեք յանձնախումբերը (ֆրանսական,
հոլանտական եւ զուիցերիական) յանդուգն քայլը առին հրաւիրելու իրենց Միջին
Արեւելեան գործընկեր Եկեղեցիները որ ամբողջովին միանան «Ձեռնարկ»-ին, եւ կազմեն
«Հաղորդակցութիւն»-ը: Կեդրոնը կը գտնուի Սթրասպուրկ եւ կ՝աջակցի Սուրիոյ,
Լիբանանի, Իրանի, Եգիպտոսի եւ Հայաստանի Աւետարականներուն: «ACO-Fe»
կազմուած է Աւետարանական ներկայացուցիչ վեց խումբերու կողմէ.- Ֆրանսայէն,

101
____________________________________________________________________________________________________

Զուիցերիայէն, Հոլանտայէն, Իրանէն, Սուրիայէն եւ Լիբանանէն. Մ. Ա. Հ. Ա. Ե.
Միութիւնը լիիրաւ անդամ է այս «Հաղորդակցութեան»:

3. ՄԱՀԱԵ Միութիւնը սերտօրէն կը գործակցի հետեւեալ Եկեղեցական
խմբաւորումներուն հետ .ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
Armenian Evangelical Union of North America
Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Միութիւնը քոյր միութիւն մըն է
Մ. Ա. Հ. Ա. Ե. Միութեան: Ան կազմուած է 1971 թուականին Ամերիկայի Միացեալ
Նահանգներու արեւելեան եւ արեւմտեան կողմերը հաստատուած Հայ Աւետարանական
Միութիւններուն միացումով: Կ'ընդգրկէ Ա. Մ. Ն.-ի եւ Գանատայի, եւ վերջին
տարիներուն՝ նաեւ Հարաւային Ամերիկայի Հայ Աւետ. Եկեղեցիները: Հիւսիսային
Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Միութիւնը սերտ գործակից է Մերձաւոր Արեւելքի
Միութեան եկեղեցական, կրթական եւ բարեսիրական գործունէութեան:

ՖՐԱՆՍԱՅԻ ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
1920-ական թուականներուն Ֆրանսա հասած Հայ գաղթականներու շարքին,
նաեւ Աւետարանականներ հասած են հոն:
Անոնք շուտով կազմած են իրենց
Եկեղեցիները տարբեր քաղաքներու մէջ, եւ ապա՝ կազմուած է Ֆրանսայի Հայ
Աւետարանական Միութիւնը: Այս Միութիւնը եւս քոյր Միութիւն մըն է Մ. Ա. Հ. Ա. Ե.
Միութեան եւ գործակից անոր աւետարանչական եւ բարեսիրական աշխատանքներուն:

ՍՈՒՐԻՈՅ ԵՒ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ՍԻՆՈԴ
National Evangelical Synod of Syria and Lebanon
Արաբներու մէջ Աւետարանական Եկեղեցին հիմնուած է 1848-ին, Լիբանանի մէջ:
Անոր հիմնումին մէջ օգնած եւ Ամերիկայի Երիցական Եկեղեցիի միսիոնարներ: Ապա,
շարժումը տարածուելով՝ հիմնուած են բազմաթիւ տեղական Եկեղեցիներ, Սուրիոյ եւ
Լիբանանի տարածքին: Ասոնք միանալով կազմած են Սուրիոյ եւ Լիբանանի Ազգային
(Երիցական, «Մաշիախի») Սինոդը, որ ներկայիս կ'ընդգրկէ բազմաթիւ Եկեղեցիներ,
դպրոցներ, հիւանդանոցներ եւ հաստատութիւններ: Ան գործակից եւ հաղորդակից
Եկեղեցի է Մ. Ա. Հ. Ա. Ե. Միութեան:

ՊԷՅՐՈՒԹԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ
National Evangelical Church (Beirut)
Պէյրութի Ազգային Աւետարանական Եկեղեցին, 1848-ին հիմնուած եւ անընդմէջ
շարունակուող Եկեղեցի է: Ան ժամանակ մը մաս կազմած է Աւետարանական Սինոդին,
սակայն Երիցական եւ Ժողովական եկեղեցաբանութեան տարբերութիւններով
բաժնուած է Սինոդէն: Հաստատելով տեղական զանազան Եկեղեցիներ եւ դպրոցներ՝
Պէյրութի Եկեղեցին հաստատած է նաեւ Ազգային Աւետարանական Միութիւնը, որ
գործակից է Մ. Ա. Հ. Ա. Ե. Միութեան եւ հիւրընկալած է Քաղաքի Հայ Աւետարանական
Ա. Եկեղեցին անոր եկեղեցաշէնքի կառուցումէն առաջ:
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ՀԱՅ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆ
Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութեան
առաջնորդներու յարաբերութիւնները Հայ Առաքելական Եկեղեցիի Կիլիկիոյ Աթոռի
Վեհափառ Հայրապետներու եւ միաբանական հայրերու հետ սկսած է 1930-ական
թուականներէն: Հայ ազգը յուզող հարցերու կապակցութեանբ եւ հայ ժողովուրդին
դիմագրաւած վիճակներուն մէջ լուծումներ որոնելու ջանքով, Աւետարանականներ միշտ
վայելած են յարգալիր եւ բարեացակամ վերաբերում: Միջ-յարանուանական
գործակցութեան լաւագոյն օրինակներ են յատկապէս ՔԱՀԼ-ի եւ Ազգային Բուժարանի
(Ազունիէ) միասնական, ազգօգուտ ձեռնարկները:

ՀԱՅ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԷՋՄԻԱԾԻՆԻ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆ
Նոյն ազգին մէջ գտնուելու եւ ծառայելու իրականութիւնով, միշտ եղած են
յարաբերութիւններ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան (Էջմիածինի) պատկանող
Սրբազան Առաջնորդներու, քահանաներու եւ Հայ Աւետարանական ղեկավար
առաջնորդներու միջեւ: Տեղական բնոյթ ունեցող այս յարաբերութիւնները երբեմն եղած
են սիրալիր, բայց յաճախ նաեւ՝ ոչ-բարեացակամ եւ քննադատական:
Պաշտօնական առաջին հանդիպումը, Հայ Աւետարանական առաջնորդ՝ Վեր.
Յովհաննէս Ահարոնեանի հետ ունեցած է Վազգէն Ա. Վեհափառ Հայրապետը, իր իսկ
հրաւէրով, Հայոց Ցեղասպանութեան Յիսնամեակի յուշատօնի ծիրին մէջ՝ Էջմիածին:
Ներկայիս՝ Գարեգին Բ. Վեհափառի արտօնութեամբ կը գործէ երկու Եկեղեցիներու
երկխօսութեան միացեալ յանձնաժողով մը, ուր Հայ Աւետարանական Եկեղեցին կը
ներկայացուի Հայ Աւետ. Համաշխարհային Խորհուրդի նշանակած ներկայացուցիչներով:
4.

Միջ-Հայ Աւետ. Էական Կազմակերպութիւններու Հետ Յարաբերութիւն.-

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Armenian Evangelical World Council
Նկատի
ունենալով
աշխարհատարած
Հայ
Աւետ.
Եկեղեցիներու
հաղորդակցութեան եւ գործակցութեան հրամայականը, յաջորդական շրջաններու՝
աշխատանք տարուած է միջ-միութենական ժողովներով: Հաստատուած են
յարաբերութիւններ եւ գործակցական յանձնախումբեր, կատարուած են փոխադարձ
այցելութիւններ, առաջնորդներու մակարդակով: Այս աշխատանքները եւ աւելի սերտ
գործակցութեան կարիքը մղած են որ հիմնուի Հայ Աւետարանական Համաշխարհային
Խորհուրդը, 1978-ին:
Խորհուրդը կազմուած է եկեղեցական երեք Միութիւններու, Աւետարանչական
Ընկերակցութեան եւ Ստեփան Փիլիպոսեան Հիմնարկի ներկայացուցիչներով:
Հետագային անոր միացած են Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցին (որպէս
Հայաստանի Միութիւն) եւ Եւրասիայի Հայ Աւետարանական Միութիւնը:
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Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդը, ուրեմն, աշխարհի հինգ
տարբեր շրջաններու Հայ Աւետ. Միութիւնները ներկայացնող մարմինն է: Իր ներկայ
կազմով՝ Խորհուրդը կ'ունենայ իր Ընդհանուր Ժողովը երկու տարին անգամ մը, իսկ
միջանկեալ տարիներուն՝ կը գումարուի Խորհուրդի Գործադիր Ժողովը, Միութիւններու
եւ Կազմակերպութիւններու մէկական ներկայացուցիչով: Ան կը գործէ համադրելու
միասնական
միութենական
գործունէութիւնները
եւ
Հայ
Աւետարանական
ընդհանրական ազգային բնոյթ ունեցող ձեռնարկները:
Ներկայիս՝ Խորհուրդի
նախագահն է Վեր. Ժոէլ Միքայէլեան, իսկ երկարամեայ Գործադիր Տնօրէնն է Վեր.
Դոկտ. Վահան Թութիկեան

ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆՉԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ
Armenian Missionary Association of America
Մ. Ա. Հ. Ա. Ե. Միութիւնը կը վայելէ յատուկ ուշադրութիւնը, հոգատարութիւնը
եւ սերտ գործակցութիւնը Ա. Հ. Ա. Ընկերակցութեան:
Ամերիկայի
Հայ
Աւետարանչական
Ընկերակցութիւնը
(AMAA-ԱՀԱԸ)
ստեղծուեցաւ 1918ին, Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու Մեսեչուսէց նահանգի
Ուստըր քաղաքին մէջ, Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու արեւելեան նահանգներու
Համաժողովին ընթացքին: Յատկապէս օժանդակած է աշխարհատարած ու կարիքաւոր
Հայ Աւետարանական բոլոր եկեղեցիներուն, դպրոցներուն ու համայնքապատկան
հաստատութիւններուն: Տարիներու ընթացքին գործը ընդարձակուած է եւ
Ընկերակցութիւնը այժմ կը գործէ 24 երկիրներու մէջ, ներառեալ Հայաստան եւ Արցախ:
Ա. Հ. Ա. Ը.-ի գործունէութիւնը կեդրոնացած է հետեւեալ մարզերուն վրայ. ա)
ուսումնական, բ) մարդասիրական, գ) զօրակցութիւն եկեղեցիներուն: Լիբանանի
«Հայկազեան» Համալսարանը Ա. Հ. Ա. Ը.-ի կրթական ամենէն նշանակալից
նախաձեռնութինն է: Ընկերակցութիւնը իր ներդրումը ունեցած է եւ ունի նաեւ
եկեղեցիներու հիմնած դպրոցներուն մէջ:
Ընկերակցութեան ներկայի նախագահն է Տոքթ. Նազարէթ Տարագճեան, եւ
գործադիր տնօրէնը՝ Տիար Զաւէն Խանճեան: Սերտ գործակցութիւն կայ նաեւ
Գանատայի (AMAC), Աւստրիալիայի (AMAAu) եւ Հայաստանի (AMAArmenia)
մարմիններուն հետ 1991ին, Հայաստանի մէջ Ա. Հ. Ա. Ը.-ի գրանցումէն ետք, Երեւանի մէջ
բացուեցաւ Ընկերակցութեան կեդրոնական գրասենեակը: Ներկայիս Հայաստանի
Հանրապետութեան տարբեր մարզերուն եւ Արցախի մէջ կը գործեն տասնեակ
գրասենեակներ:

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՕՆՆԵՐ
Հայ Աւետարանական Եկեղեցիի հոգեւոր շեշտը յաճախ մեկնաբանուած է թիւր
կերպով՝ հեռու մնալով քաղաքական ծառայութիւններէ: Սակայն, Հայ Աւետ. Եկեղեցւոյ
զաւակներ եւս եղած են, որոնք այս հասկացողութենէն տարբեր մտածած են: Այսպէս,
Լիբանանի մէջ Աւետարանական ընդհանուր համայնքի ներկայացուցիչ՝ պետական
երեսփոխան ընտրուած եւ յաջորդաբար ծառայած են Տոքթ. Անդրանիկ Մանուկեան,
Տոքթ. Նուրիճան Տէմիրճեան, Տիար Աբրահամ Տէտէեան: Պուրճ Համմուտի քաղաքապետ
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եղած է Տիար Անդրանիկ Մսըրլեան: Իսկ Լիբանանի բանակին մէջ ծառայած եւ
հրամանատարի (գեներալ) աստիճանին հասած է Զօրավար Յարութիւն Կէօքկէօզեան:
Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութիւնը փառք կու
տայ Աստուծոյ՝ Անոր շնորհած ծառայութեան առիթներուն եւ կատարուած ջանքերուն
համար: Կ'աղօթենք մեր ժողովուրդի բարօրութեան համար, որպէսզի կարելի ըլլայ այս
ծառայութիւնները շարունակել Տէրոջ փառքին համար:

Օգտագործուած Աղբիւրներ
-«Լուսաշաւիղ» Վեր. Եղիա Ս. Քասունի 1947, Պէյրութ.
-«Ոսկեմատեան» Բ. Հատոր, Վեր. Տիգրան Ճ. Խրլոբեան 1951, Պէյրութ.
-«Յուշարձան» Վեր. Կ.Պ. Ատանալեան 1952, Ֆրեզնօ.
-«Ջանասէր» 1948, 1958, 1971, 1996 թիւերը.
-«Յուշամատեան Էմմանուէլ Մայր Եկեղեցիի», Վարդի Քէշիշեան 2015, Հալէպ.
-«Տարեգրութիւն Հայ Աւետ. Բեթէլ Վարժարանի» Յակոբ Չոլաքեան 2016, Հալէպ.
-«Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցի» 2019, Սիտնի (Աւստրալիա).
-«Զարթօնք» բացառիկ 1962 Սեպտ., Պէյրութ.
-«Հայերը Լիբանանի Մէջ» Բ. Հատոր, Սիսակ Վարժապետեան 1981, Պէյրութ.
-«Հայերը Քեսապի Պատմութեան Մէջ», «Հայրենիք» Աւօ Գաթրճեան 10 Օգոստ. 2017.
-«Հայերը Հալէպի Պատմութեան Մէջ» (ը. մաս) , «Հայրենիք» Աւօ Գաթրճեան, 15
Դեկտ. 2017.
-«Հայերը Դամասկոսի Պատմութեան Մէջ», «Հայրենիք» Աւօ Գաթրճեան, 10 Յուլիս
2017.
-«Պոլսոյ Պատանեկան Տունը» Հրանդ Կիւզելեան 2007, Պէյրութ.
-«Յորդանանի Հայեր» – Հայկազեան Համալսարան, Հայկական Սփիւռքի
Ուսումնասիրութեան Կեդրոն 2019 Պէյրութ - page 337, «Recollections On The Armenian
Evangelical Community in Jordan (late 1940s)» Rev. Berdj Jambazian.
-The Armenian Protestant Community in Lebanon, Vahram Hovyan (21st century No. 2/8)
2010.
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8. Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական
Միութիւն
Վեր. Սերոբ Ճ. Մկրտիչեան

Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական եկեղեցիներուն մեծամասնութիւնը
հիմնուեցաւ 19րդ դարու վերջին քառորդէն մինչեւ 20րդ դարու առաջին քառորդին։ Անոնց
անդամներուն մեծ մասը կը բաղկանար Թուրքիայէն եկած գաղթականներէ, որոնք իրենց
տուները ձգած էին Նոր Աշխարհ գալով՝ ազատ կեանք ապրելու եւ ազատութեան երկրի
մը մէջ զԱստուած պաշտելու։ Անոնք անծանօթ երկիր մը կու գային եւ իրենք զիրենք
պանդուխտ կը զգային։ Շատերը ծանօթ չէին երկրի լեզուին, կենցաղին եւ բարքերուն։
Անոնցմէ շատեր դիմակալեցին խտրականութիւն տեղացի ամերիկացիներէն։
Լեզուական եւ կենցաղային նկատումներով հայ աւետարանական գաղթականներ
իրենց եկեղեցիները հաստատեցին՝ յաճախ վարձու եկեղեցիներու եւ սրահներու մէջ
զԱստուած պաշտելու։ (1)
Ժամանակի թաւալումին հետ անոնք կրցան ունենալ իրենց ուրոյն եկեղեցաշէնքերը։
Սկզբնական շրջանին գրեթէ բոլոր Հայ Աւետարանական եկեղեցիները նիւթական
օժանդակութիւն ստացան յատկապէս Ժողովական եւ Երիցական Եկեղեցիներէն։ Շատ
չանցած, սակայն, անոնցմէ ոմանք ինքնաբաւ դարձան եւ նոյնիսկ օգնութեան ձեռք
կարկառեցին բնաշխարհի իրենց հայրենակիցներուն։
Ժամանակագրական

կարգով,

առաջին

Հայ

Աւետարանական

եկեղեցիները

հաստատուեցան Ամերիկայի Արեւելեան Նահանգներու մէջ, յատկապէս Նիւ Ինկլընտի
շրջանին մէջ եւ հիմնեցին իրենց ուրոյն եկեղեցիները, որոնցմէ առաջինը եղաւ 1880-ին
Մէսէչուսէց նահանգի Վուսթըր քաղաքի մէջ՝ Հայ Մարտիրոսաց Եկեղեցին, որ ծնունդ
առաւ Յովհաննէս Եազըճեան ընտանեկան յարկին մէջ։
Րոտ Այլընտ եւ Նիւ Հէմշըր նահանգներու մէջ ալ եկեղեցիներ հիմնուեցան։ Իսկ
Քալիֆորնիա նահանգին առաջին եկեղեցին Ֆրէզնոյի մէջ, Երիցական Առաջին Եկեղեցին
էր հիմնուած՝ 1897-ին։ Հետզհետէ, ուրիշ եկեղեցիներ ալ հիմնուեցան տարբեր
քաղաքներու մէջ եւ անհրաժեշտ տեսնուեցաւ հիմնել եկեղեցական Միութիւններ։ (2)
Ամերիկայի առաջին Հայ Աւետարանական Եկեղեցական Միութիւնը հիմնուեցաւ
Վուսթըր քաղաքի մէջ՝ 1901 թուականին։ Եօթը տարի ետք, 1908-ին, հիմնուեցաւ
Քալիֆորնիայի Հայ Աւետարանական Միութիւնը։ Գրեթէ իրենց սկսած օրէն Հայ
Աւետարանական եկեղեցիները կազմակերպեցին իրենց Կիրակնօրեայ դպրոցները,
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ապա իրենց երիտասարդական ընկերակցութիւններն ու կանանց միութիւնները։ 1920ական

թուականներու

սկզբնաւորութեան

արդէն

սկսած

էին

Ջանից

Ընկերակցութիւնները թէ՛ Արեւելեան եւ թէ՛ Քալիֆորնիայի շրջաններուն մէջ։ Արեւելեան
Նահանգներու մէջ կազմակերպեցին «Միջ-Նահանգային Ջանից Միութիւնը» 1925-ին։ (3)
1960-ին

հիմնուեցաւ

պատանեկան

ընկերակցութիւն

մը,

Հայ

Բողոքական

Երիտասարդաց Ընկերակցութիւն անունով, Նիւ Ինկլընտ շրջանին մէջ։ Մինչ այդ,
Քալիֆորնիայի Հայ Աւետարանական Միութիւնը երիտասարդական աշխուժ միութիւն
մը ունէր, որ եկեղեցիներու երիտասարդութիւնը գործի լծած էր: Հետզհետէ, հայերէն
լեզուն տեղի կուտար անգլերէնի։ Բայց հակառակ լեզուի եւ մշակոյթի տեղատուութեան,
հարկ է ըսել, որ այդ օրերուն Հայ Աւետարանական երիտասարդութիւնը աշխուժ պահեց
եկեղեցւոյ կեանքը իր զանազան գործունէութիւններով։ (4)
Քսաներորդ դարու առաջին կիսուն, Հայ Աւետարանական եկեղեցիներու հոգեւոր
հովիւներու

մեծամասնութիւնը

հաստատուած

անձերէ։

կը

Անոնցմէ

բաղկանար
շատեր

Մերձաւոր

իրենց

Արեւելքէն

Աստուածաբանական

Ամերիկա
ուսումը

շարունակեցին եւ ընթացաւարտ եղան համբաւաւոր համալսարաններէ եւ դարձան
ընտիր ղեկավարներ ոչ միայն իրենց հովուած եկեղեցիներուն, այլ նաեւ ամերիկահայ
գաղութին մէջ։ (5)
Իրազեկ՝ Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու կարիքներուն՝
անոնք նիւթապէս եւ բարոյապէս օժանդակեցին իրենց քոյրերուն եւ եղբայրներուն։
Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը, որ ծնունդ առաւ 1918 թուականին,
Հայ

Աւետարանական

Միութեան

նախաձեռնութեամբ՝

հոգեւոր

արգասիքն

էր

Ամերիկայի հայ աւետարանականներու հոգեւոր տեսիլքին եւ գիտակից քրիստոնէական
տնտեսութեան։

Այստեղ

հարկ

է

յիշել,

թէ

Ամերիկայի

Հայ

Աւետարանչական

Ընկերակցութիւնը իր նախախնամական դերը ունեցաւ Հայոց Ցեղասպանութենէն
մազապուրծ

ազատած

Մերձաւոր

Արեւելքի

Հայ

Աւետարանական

համայնքի

վերականգնումին։
Առաջին Համաշխարհային Պատերազմը արդէն իր մարդկային եւ տնտեսական
վնասները հասցուցած էր Ամերիկահայ նորակազմ գաղութին, որմէ երկու տասնամեակ
չանցած՝ Երկրորդ Համաշխարհային Պատերազմը պայթեցաւ աւելի մեծ կորուստներու
պատճառ հանդիսանալով։
Ի հեճուկս տիրող տնտեսական տագնապին, Ամերիկահայ Աւետարանական
եկեղեցիները ոչ միայն կրցան պահել ինքզինքնին, այլ նաեւ շարունակեցին օգնել
աշխարհացրիւ Հայ Աւետարանական եկեղեցիներուն։ Երկրորդ Համաշխարհային
Պատերազմէն յետոյ, Հայ Աւետարանական համայնքը անգամ մը եւս ցոյց տուաւ իր
շինարար ոգին։ Պատերազմին անմիջապէս յաջորդող տարիներուն, այս փոքրաթիւ
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համայնքը

լծուեցաւ

եկեղեցաշէնքերու

եւ

անոնց

կից

ընկերային

սրահներու

կառուցումին:
Ներկայիս Հայ Աւետարանական Միութեան եկեղեցիներու մեծ մասը օժտուած է
գեղեցիկ եկեղեցաշէնքերով։
1946-ին, Հայ Աւետարանական Եկեղեցիի 100-ամեակի տօնակատարութիւնները
Ամերիկայի մէջ եւ այլուր մեծ ոգեւորութիւն ստեղծեցին Հայ Աւետարանական բոլոր
շրջանակներու

մէջ։

Ամերիկայի

Հայ

Աւետարանչական

Ընկերակցութեան

գործունէութիւնները նոր թափ առին եւ ծառայութեան դաշտը աւելի տարածուեցաւ։
Ամերիկայի

Հայ

Աւետարանական

եկեղեցիները

թէեւ

նիւթապէս

աւելի

բարգաւաճեցան, բայց այլ ներքին եւ արտաքին պատճառներ, որոշ չափով, աւելի
ցնցեցին եւ տկարացուցին զանոնք։ Այսպէս, Ամերիկեան կեանքի շարժունակութիւնը եւ
աշխարհագրական հեռաւորութիւնները՝ բնակարանային շրջաններու եւ եկեղեցիներու
միջեւ սկսան ընդլայնիլ տարուէ տարի, որոնք հարցեր ստեղծեցին եկեղեցի յաճախելու եւ
գործօն մասնակցութիւն բերելու եկեղեցական մարզերու մէջ։ Բաց աստի, խառն
ամուսնութիւններու արագնթաց իրավիճակը, կրօնական կապերու տկարացումը,
Ամերիկեան մշակոյթի հաճոյապաշտ ոգին, տեղական (Ամերիկեան) եկեղեցիներու
հմայքն ու գրաւչութիւնը, հին սերունդի եւ անոնց մշակութային արժէքներուն կորուստը
եւ այլ պատճառներ որոշապէս տկարացուցին Հայ Աւետարանական եկեղեցիները։ (6)
Միւս կողմէ, Միջին Արեւելքի երկիրներէ արտագաղթող եւ Հիւսիսային Ամերիկա եւ
Գանատա հաստատուող հայ աւետարանականներ, որոշ չափով, նոր աւիւն բերին Հայ
Աւետարանական եկեղեցիներու կեանքին։ Յատկապէս Մոնթրէալի, Թորոնթոյի եւ աւելի
ետք Քէյմպրիճի նորակազմ եկեղեցիները 1960-ական թուականներուն որոշապէս
աշխուժացուցին Հայ Աւետարանական համայնքը։ (7)
Այս եկեղեցիներու անդամակցութիւնը պատճառ եղաւ որ Ամերիկայի Արեւելեան
Նահանգներու Հայ Աւետարանական Միութիւնը իր անունը փոխելով դառնայ՝

Ամերիկայի Արեւելեան Նահանգներու եւ Գանատայի Հայ Աւետարանական Միութիւն։
Տարիներ

ետք,

այս

Միութիւնը

խորհրդակցաբար

Քալիֆորնիայի

Հայ

Աւետարանական Միութեան հետ՝ միասնաբար որոշեցին մէկ եկեղեցական Միութիւն
կազմել: Անոնք որոշեցին Սահմանադրական Համաժողով մը գումարել Տիթրոյթի
արուարձան Սաութֆիլտի Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ մէջ Հոկտեմբեր 7-10, 1971-ին։
Այստեղ

երկու

Միութիւններուն

միացումով

Աւետարանական Միութիւնը (ՀԱՀԱՄ)։

(8)

ծնաւ

Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ

Նորակազմ Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ

Աւետարանական Միութիւնը հետեւեալ կարեւոր ծրագիրներն ու նախաձեռնութիւնները
ի գործ դրաւ.-
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Նոր եկեղեցիներ հիմնել եւ զանոնք ֆինանսաւորել, նոր հոգեւոր հովիւներ ու
գործիչներ ծառայագրել եւ ծրագիրներ մշակել անոնց արհեստավարժական (professional)
զարգացումին համար։
Քրիստոնէական դաստիարակութեան համար միաձեւ ծրագիր մը ստեղծել։ Ան նաեւ
նախաձեռնեց հայկական ժառանգութեան համար գրքեր եւ երիզներ պատրաստել,
հովիւներու եւ աշխարհական առաջնորդներու սէմինարներ կազմակերպել, հոգեւոր
գրականութեան գրքեր, եւ թերթիկներ հրատարակել։ (9)

Հայ Աւետարանական եւ Հայ Առաքելական Եկեղեցիներու Մերձեցման Միացեալ
Յանձնաժողով
Ամերիկահայ Աւետարանական համայնքը առ հասարակ ամուր կապեր ունեցած է
քոյր համայնքներու հետ, մանաւանդ Մայր Եկեղեցւոյ, Հայ Առաքելական Եկեղեցիին
հետ։ Նշանակալից իրադարձութիւն մըն էր կազմութիւնը 1969 թուականին «Հայ

Առաքելական եւ
Յանձնաժողով»ին:
Ամերիկայի

Հայ

Հայ

Աւետարանական

Աւետարանական

Եկեղեցիներու

Եկեղեցիներու

Մերձեցման

Էքումէնիք

Միացեալ

Յանձնաժողովը

Ամենայն Հայոց Վազգէն Ա. Կաթողիկոսին իր ուղղած մէկ նամակով կ'առաջարկէր
Առաքելական եւ Աւետարանական Եկեղեցիներու ներկայացուցիչներէ բաղկացեալ
խառն մարմինի մը կազմութիւնը, քննելու համար երկու համայնքներուն իրարու հետ
աւելի սերտօրէն գործակցելու եւ իրարու մերձանալու կարելիութիւնները։ (10)
Վազգէն Ա. Հայրապետը այս խնդրանքը ներկայացուցած էր 1 Հոկտեմբեր 1969-ին,
Էջմիածնի մէջ գումարուած Եպիսկոպոսական Ժողովին, որ իր կարգին լիազօրած էր
Ամերիկայի

Արեւելեան

Նահանգներու

Հայ

Առաքելական

Եկեղեցւոյ

Թեմակալ

Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Թորգոմ Արք. Մանուկեան, որ այս հարցով հետաքրքրուի։
Թորգոմ Սրբազան եւ Հայ Աւետարանական Միութեան Էքիւմէնիկ Յանձնաժողովի
Ատենապետ՝

Վեր.

Սենեքերիմ

Սիւլահեան

երկու

համայնքներէն

«Հայ Առաքելական եւ Հայ
Եկեղեցիներու Մերձեցման Ամերիկայի Յանձնաժողով» անունով։

Յանձնախումբ

մը

նշանակեցին

կազմուած

Աւետարանական

Բանակցութիւնները տեղի ունեցան 1969-1972 թուականներուն։ Տեղեկագիր մը
պատրաստուեցաւ երկու համայնքներու ներկայացուցիչներուն կողմէ, որուն որպէս
արդիւնք տեղի ունեցան կարգ մը բարեդէպ զարգացումներ, ինչպէս, պատմական երկու
«Վերնատան Մենիկ Օր»եր, մին՝ Քալիֆորնիայի մէջ Արեւմտեան Էջմիածնական Թեմի եւ
Հայ Աւետարանական հովիւներու մասնակցութեամբ, իսկ երկրորդը՝ Էջմիածնական
Թեմի եւ Արեւելեան Նահանգներու Հայ Աւետարանական հովիւներու մասնակցութեամբ։
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Դժբախտաբար, սակայն, երբ երկու համայնքներու ղեկավարները մեծ յոյսեր կը
տածէին, Վազգէն Ա. Կաթողիկոս անհասկնալի եւ խորհրդաւոր դիրքորոշումով մը
որոշեց վերջ դնել Յանձնաժողովին աշխատանքներուն։ (11)

Իգական Սեռի Ձեռնադրութիւն
Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական եկեղեցիներուն մէջ տասնամեակներէ
ի

վեր

իգական

սեռի

պատկանող

անձեր

կրօնական

եւ

եկեղեցապատկան

կազմակերպութիւններէ ներս կարեւոր պաշտօններ ստանձնած են։ Անոնցմէ ոմանք
նաեւ նախագահի կամ ատենապետի հանգամանքով ծառայած են Հայ Աւետարանական
եկեղեցիներուն եւ եկեղեցապատկան կազմակերպութիւններուն:
1974-ին, Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Միութիւնը աննախնթաց
շրջադարձութիւն

մը

արձանագրեց

իր

տարեգրութեան

մէջ՝

կին

քարոզիչ

մը

ձեռնադրելով, յանձին Տիկին Ճօէն Կիւլիւզեան - Յարութիւնեանի։ Վեր. Ճօէն առաջին հայ
կինն է, որ ձեռնադրուած է Հայ Եկեղեցիի մը կողմէ՝ ծառայելու Հայ Եկեղեցիին։ (12)

Հիւսիսային

Ամերիկայի

Հայ

Աւետարանական

Միութեան

Անդամ

Եկեղեցիները
Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Միութեան անդամ են Ամերիկայի
Արեւելեան Նահանգներէն՝ 10 Հայ Աւետարանական եկեղեցիներ հետեւեալ քաղաքներու
մէջ.—Վուսթըր,

Ուաթըրթաուն,

Պելմոնթ,

Փրաւիտէնս,

Նիւ

Եորք,

Փըրամըս,

Ֆիլատելֆիա, Սէյլըմ, Շիքակօ, Տիթրոյթ։
Ամերիկայի

Արեւմտեան

Նահանգներէն՝

16

Եկեղեցիներ

—

Ֆրէզնոյի

մէջ՝

Պանդխտաց Հայ Ժողովական Եկեղեցի եւ Հայ Երիցական Առաջին Եկեղեցի, Սան
Ֆրանսիսքոյի Գողգոթա Հայ Ժողովական Եկեղեցի, Փասատինայի Հայ Աւետարանական
Կիլիկիա Եկեղեցի, Կլէնտէյլի Հայ Աւետարանական Եղբայրներու Եկեղեցի, Հայ
Աւետարանական Նազովրեցի Եկեղեցի, Ս. Երրորդութիւն Հայ Եկեղեցի, Քրիսչըն
Աութրիչ ֆոր Արմինիընզ, Տաունիի Հայ Ժողովական Եկեղեցի, Լոս Անճելըսի Միացեալ
Հայ Աւետարանական Եկեղեցի, Հոլիվուտի Հայ Աւետարանական Եկեղեցի, Մոնթէպէլոյի
Ս. Նարեկ Հայ Եկեղեցի, Լա Քրասէնթայի Քրիստոսի Հայ Եկեղեցի, Հընթինկթըն Պիչ
Քրիստոնէական Հայ Ընկերակցութիւն եւ Եութայի Արարատ Աւետարանական Եկեղեցի:
Գանատայի 4 Եկեղեցիներ.— Թորոնթոյի Հայ Աւետարանական Եկեղեցի, Մոնթրէալի
Հայ Աւետարանական Եկեղեցի, Մոնթրէալի Հայ Աւետարանական Առաջին Եկեղեցի, եւ
Քէյմպրիճի Հայ Աւետարանական Եկեղեցի։
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Հարաւային Ամերիկայի հետեւեալ եկեղեցիներ.—Սան Փաւլոի Հայ Աւետարանական
Կեդրոնական Եկեղեցի, Պուէնոս Այրէսի Հայ Աւետարանական Ժողովական Եկեղեցի,
Ուրուկուայի Հայ Աւետարանական Առաջին Եկեղեցի։

Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Միութեան Ղեկավարները
Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Միութիւնը ժամանակագրական
կարգով ունեցած է հետեւեալ նախագահները.- Վերապատուելիներ Հէրի Միսիրլեան,
Վահան Յ. Թութիկեան, Փօլ Աւազեան, Վարդգէս Քասունի, Պեռնար Կէօքկէօզեան, Փիթըր
Տողրամճի, Գարլ Աւագեան, Րաճըր Մինասեան, Րանըլտ Թովմասեան, Սողոմոն
Նիւյիւճիւքեան, Մկրտիչ Մելքոնեան, Աւետիս Պոյներեան, Նշան Պագալեան, Արա
Չագըրեան, Վաչէ Էքմէքճեան, Ճերեմի Թովմասեան եւ Հենրիք Շահնազարեան: Ասոնցմէ
ոմանք մէկէ աւելի անգամներ վերընտրուած եւ ծառայած են:
Ինչ

կը

վերաբերի

Միութեան

հովիւներու,

ժամանակագրական

կարգով

հետեւեալները ծառայած են.- Վեր. Հէրի Միսիրլեան, 1983 – 1988, Վեր. Գարլ Աւագեան,
1990 – 2004, Վեր. Յովսէփ Մաթոսեան, 2004 – 2014, Վեր. Պերճ Ճամպազեան, 2015 –էն
մինչեւ օրս։
Ներկայիս, Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Միութիւնը կը շարունակէ
իր առաքելութիւնը հետեւեալ մարզերու մէջ.- Հովանաւորել, քաջալերել եւ օգնել նոր հաստատուած եկեղեցիներու եւ
հաղորդակցութիւններու։ Նաեւ հոգեւորապէս սատարել եւ նիւթապէս աջակցիլ
անոնց եւ անոնց հովիւներուն մինչեւ որ անոնք կարենան նիւթապէս ինքնաբաւ
դառնալ.
- Հովանաւորել ընդհանուր ժողովներ եւ համագումարներ՝ հոգեւոր հովիւներու,
կիներու եւ երիտասարդ զոյգերու համար.
- Հովանաւորել, տարուան ընթացքին, տարբեր տարիքներու պատկանող անձերու
համար համագումարներ, միութենապատկան՝ «Արեւ» եւ «Արեւելք» ճամբարներու
միջոցով.
- Հովանաւորել եւ օգնել Աստուածաբանական ճեմարանի աշակերտներուն,
հսկելով անոնց ուսման, հայթայթելով կրթանպաստ եւ ծառայագրելով զանոնք
հովուական ծառայութեան համար.
- Հովանաւորել եւ ծրագրել, Միութեան եկեղեցիներուն միջոցաւ, քրիստոնէական
դաստիարակութեան դասընթացքներ՝ չափահասներու եւ երիտասարդներու համար։
-

Արտօնութիւն շնորհել, ձեռնադրել եւ պաշտօնակոչել նոր հովիւներ։
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-

Ծրագրել եւ կազմակերպել առաջնորդներու համագումարներ:

-

Հրատարակել

Հիւսիսային

Ամերիկայի

Հայ

Աւետարանական

Միութեան

Հայ

Աւետարանական

Միութիւնը

Պաշտօնաթերթ՝ FORUM –ՖՕՐՈՒՄ-ը։
Բաց

աստի,

Հիւսիսային

Ամերիկայի

մատուցած է հետեւեալ ծառայութիւնները.- Նպաստած է՝ Միութեան եկեղեցիներուն եւ հովիւներուն՝ նիւթապէս եւ
հոգեւորապէս.
- Հովանաւորած է երեսունէ աւելի Աստուածաբանական ճեմարանի աշակերտներ,
վերակացու ըլլալով անոնց ուսման եւ նիւթապէս օժանդակելով անոնց ուսումնական
ծախսերուն։ Վերոյիշեալ աշակերտներուն մեծամասնութիւնը, իրենց ուսման
համաձայն ստացած են Միութեան հովանաւորած Հովուական դասընթացքը եւ
արժանացած
արտօնեալ
քարոզիչի,
hովուական
ձեռնադրութեան
եւ
պաշտօնակոչման առանձնաշնորհումներուն.
- Անակնկալ դէպքերու պարագային, հայթայթած է նիւթական փոխատուութիւն եւ
կարճ ժամանակի համար նիւթական օժանդակութիւն.
-

Հայթայթած է բժշկական ծախսերու օժանդակութիւն.

-

Նիւթապէս օժանդակած է եկեղեցաշինութեան գործին.

- Հայթայթած է եկեղեցիներուն եւ հովիւներուն հովուական եւ վարչական
խորհրդատուութիւներ քաջալերելով եւ առաջնորդելով Միութեան եկեղեցիներն ու
անոր հոգեւոր առաջնորդները:
Վերոյիշեալ ծառայութիւնները իրագործուած են, եւ կը շարունակուին իրագործուիլ,
Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Միութեան հետեւեալ գործօն
Յանձնախումբերուն միջոցաւ.-

Ա. Հայ Քրիստոնէական Ժառանգութեան Յանձնախումբ: Սոյն Յանձնախումբը կը
հրատարակէ գրքեր, թերթիկներ, հոգեւոր պատգամներ եւ քարոզներ, Հայ
Աւետարանական եկեղեցիներու պատմութիւն, հայկական եւ մշակութային գործեր,
մանկական Աստուածաշնչական պատմութիւններ։
Սոյն
յանձնախումբը
նաեւ
կը
հրատարակէ՝
հայ
քրիստոնէական
դաստիարակչական նիւթեր պարունակող՝ տեսաերիզներ: Ան նաեւ կ'օգտագործէ
համակարգչային

ու

համացանցային

դաստիարակութեան ի խնդիր:

միջոցներ՝

նոր

սերունդի

հոգեւոր
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Բ.

Աւետարանչական Յանձնախումբ։ Սոյն Յանձնախումբը կը ծրագրէ եւ կը

կազմակերպէ աւետարանչական բնոյթ ունեցող պաշտամունքներ եւ այլ ծրագիրներ՝
համախմբելով հայ աւետարանական եկեղեցիները եւ տարածելով Քրիստոսի Բարի
Լուրը:

Գ. Հովուական Յանձնախումբ։ Սոյն Յանձնախումբին առաքելութիւնն է
Միութեան սաներու հոգածութիւնը: Ան նաեւ կը զբաղի հովուական եւ եկեղեցական
բնոյթ ունեցող հարցերով:

Դ.

Հրատարակչական

Յանձնախումբը

կը

հրատարակէ

Միութեան

կը

զբաղի

Միութեան

պաշտօնաթերթ՝ ՖՕՐԸՄը:

Ե.

Տնտեսական

Յանձնախումբը

տնտեսական/նիւթական հարցերով։
Զ. Երիտասարդներու Յանձնախումբը կը համադրէ Միութեան եկեղեցիներու
երիտասարդական

ծառայութիւնները

եւ

կը

կազմակերպէ

տարբեր

տարիքի

երիտասարդական համագումարներ, առաջնորդ պատրաստելու դասընթացքներ:

Է. Միացեալ Առաքելութեան Յանձնախումբը կը բաղկանայ Հիւսիսային
Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Միութեան եւ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական
Ընկերակցութեան առաջնորդներէն, որոնց հիմնական առաքելութիւնն է նիւթական
օժանդակութիւն հայթայթել Միութեան տարբեր ծրագիրներուն։

Ը.

Սահմանադրութեան

Յանձնախումբը

նկատի

կ՚առնէ

Միութեան

Սահմանադրութեան հետ կապուած նիւթեր, կը սերտէ եւ ըստ այնմ կը թելադրէ իր

առաջարկները։
Թ.

Թեկնածուներու

Յանձնախումբը

կը

պատրաստէ

Միութեան

Հոգաբարձութեան կազմին ցանկը եւ կը ներկայացնէ Միութեան Համաժողովին:

Հովուական Ժողովներ եւ Միացեալ Պաշտամունքներ
Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Միութեան հովիւները ամէն տարի կը
մէկտեղուին Վերնատան Ժողովի մը, ուր կ'ունենան իրենց պաշտամունքները,
աղօթքները, դասախօսութիւնները եւ մարտահրաւէրներու մասին խորհրդածութիւններ։
Իսկ Հարաւային Քալիֆորնիայի Հայ Աւետարանական հովիւներ, ամիսը մէկ անգամ
կը հանդիպին աղօթքի եւ հաղորդակցութեան համար։ Նաեւ կը ծրագրեն Հայ
Աւետարանական եկեղեցներու միացեալ պաշտամունքներ ինչպէս Սուրբ Ծնունդի,
Յարութեան

Տօնի

միջոցառումներ:

եւ

Ապրիլ

24-ի

նուիրուած

յատուկ

պաշտամունքներ

եւ
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Միջ-համայնքային եւ Միջ-յարանուանական Կեանք
Միջ-համայնքային եւ միջ-յարանուանական մարզէն ներս, Հիւսիսային Ամերիկայի
Հայ Աւետարանական Միութիւնը իր գործօն ներդրումը եւ մասնակցութիւնը կը
շարունակէ ունենալ գաղութի կեանքէն ներս գործակցաբար՝ Արեւմտեան Ամերիկայի
Համահայկական Խորհուրդին, Ապրիլեան Ցեղասպանութեան Ծրագիրներու Միացեալ
Մարմինին, Հայ Ամերիկեան Թանգարանի Հոգաբարձուներու Խորհուրդին: Ան նաեւ
կ'ունենայ Քալիֆորնիայի հայ եկեղեցական առաջնորդներու հերթական հանդիպումներ,
միացեալ աղօթաժողովներ, եկեղեցական պաշտամունքներ եւ արարողութիւններ։

Արեւելք Ճամբար
Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Միութեան Արեւելեան Շրջանի
ճամբարը կը կոչուի՝ Արեւելք Ճամբար։ Այս ճամբարին մէջ տեղի կ'ունենան
երիտասարդական համահաւաքներ ու տարեկան համագումարներ Արեւելեան շրջանի
հայ երիտասարդներու համար՝ նպատակ ունենալով քրիստոնէական հաւատքին մէջ
զօրանալ եւ աւելիով ճանչնալ Տէր Յիսուս Քրիստոսը։
Արեւելք Ճամբարը մեծ դեր ունեցած է, եւ տակաւին ունի, երիտասարդներու
կեանքին մէջ՝ պատրաստելու եւ դաստիարակելու զանոնք որպէս առաջնորդներ, ինչպէս
նաեւ ծառայելու հայ աւետարանական երիտասարդներու հաղորդակցութեան եւ հայ
աւետարանական եկեղեցիներուն մէջ։
Արեւելք Ճամբարը ունեցաւ իր առաջին ծառայութիւնը՝ 2000 թուականին, Գործադիր
Տնօրէն ունենալով՝ Սիլվիա Ճիզմէճեանը: Ճամբարի առաջին պատգամաբերն էր՝ իր
հանգուցեալ ամուսինը, Վեր. Դոկտ. Արա Ճիզմէճեան։
Արեւելք Ճամբարի մէջ պատանիներ

եւ երիտասարդներ

կը լսեն հոգեւոր

պատգամներ, կ'ունենան պաշտամունքներ, աղօթքի պահեր. Աստուածաշունչի խմբային
սերտողութիւններ, hայկական մշակութային ծրագիրներ, եւ մարմնամարզանքներ։ (13)

Արեւ Ճամբար
Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Միութեան Արեւմտեան Շրջանի
Ճամբարը կը կոչուի՝ Արեւ Ճամբար։ 1977 թուականին, խումբ մը Հայ Աւետարանական
անհատներ (այրեր եւ կիներ) քրիստոնէական ճամբարի մը եւ քրիստոնէական
աւետարանչութեան կարիքը տեսնելով, սկսան ծրագրել եւ կազմակերպել
քրիստոնէական համագումարներ, վարձելով համագումարի կեդրոններ, մինչեւ 1992
թուականին, անոնք յաջողեցան գնել 45 արտավար հողատարածք մը Քալիֆորնիայի
Ֆրէյզըր Փարքի մէջ։
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Արեւ Ճամբարը իւրայատուկ առաքելութիւն ունի Ամերիկայի Արեւմտեան ափին մէջ:
Ճամբարի մասնակցողները կու գան տարբեր հայկական ակունքներէ—Արեւելահայ,
Պարսկահայ, Ամերիկահայ եւ Միջին Արեւելքէն եւ այլ գաղութներէ եկող հայեր: Արեւ
Ճամբարը

սիրայօժար

կ՚ընդունի,

կը

դաստիարակէ

եւ

կ'ամրապնդէ

անոնց

քրիստոնէական եւ հայկական դիմագիծը, սատարելով եւ օգնելով անոնց հոգեւոր
արթնութեան եւ հայկական մշակութային վերելքին։
Արեւ

Ճամբարին

մէջ

տեղի

կ'ունեան

մանուկներու,

պատանիներու,

երիտասարդներու, այր մարդոց, կիներու, եկեղեցիներու ընտանեկան համահաւաքներ։
Բաց աստի, Արեւմտեան շրջանի Հայ եւ Ամերիկեան եկեղեցական խումբեր

իրենց

տարեկան համագումարները կ'ունենան Արեւ Ճամբարին մէջ ։
Արեւ Ճամբարին հիմնական նպատակն է սատարել քրիստոնէական հաւատքի
աճումին՝ մօտէն ճանչնալու Տէր Յիսուս Քրիստոսը։ Այս Ճամբարը մեծ դեր ունեցած է, եւ
տակաւին ունի, մանուկներու, պատանիներու եւ երիտասարդներու կեանքին մէջ՝
զանոնք պատրաստելով ու դաստիարակելով որպէս հաւատացեալներ, ճանչնալու Տէր
Յիսուս Քրիստոսը եւ ալ աւելիով աճելու քրիստոնէական հաւատքին մէջ, ամրապնդելով
իրենց

հաւատքի

կեանքը,

ինչպէս

գիտակցութիւնը, որպէս զի կարենան

նաեւ

իրենց

հայկական

ժառանգութեան

հաւատարմաբար ծառայել՝ եկեղեցիին, իրենց

շրջապատին, ազգին եւ մարդկութեան։
Արեւ Ճամբարի Գործադիր Տնօրէնի պաշտօնը վարած են Վեր. Սթիւ Մնչերեան,
Սինտի Գալուստեան, Սիլվա Հէքիմեան, Մէլ Կարօ, Մակի Խչոյեան, Ճէնիֆըր Ապաճեան,
Մօսիկ Շէրպէթճեան։ Իսկ ներկայ Գործադիր Տնօրէնն է Վեր. Րազմիկ Մինասեան։ (14)
Արեւ եւ Արեւելք Ճամբարներուն ծառայութիւնը ոչ միայն օրհնութիւն է նոր
սերունդին եւ անոնց ընտանիքներուն, այլ նաեւ օրհնութիւն` հայ աւետարանական
եկեղեցիներուն, համայնքին եւ գաղութին։

Հայ Աւետարանական Տիկնանց Հաղորդակցութիւն
15

Ապրիլ

1989,

Հիւսիսային

Ամերիկայի

Հայ

Աւետարանական

Միութեան

Կեդրոնական Մարմինը պաշտօնապէս ընդունեց անդամակցութիւնը Արեւմտեան

Նահանգներու Հայ Աւետարանական Տիկնանց Հաղորդակցութեան, որուն նպատակն է ի
մի բերել Հիւսիսային Ամերիկայի hայ աւետարանական եկեղեցիներու իգական սեռը՝
հաղորդակցութեան եւ հոգեւոր աճման համար, ինչպէս նաեւ տարածել Քրիստոսի սէրը
ամենուրեք։ Նոյնպէս, 2005 թուականին Միութիւնը ընդունեց անդամակցութիւնը

Արեւելեան Նահանգներու Հայ Աւետարանական Տիկնանց Հաղորդակցութեան։ (15)
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Իւրաքանչիւր Հաղորդակցութիւն (Արեւմտեան եւ Արեւելեան) կը ծրագրէ եւ կը
կազմակերպէ կիներու համագումարներ, զուգահեռ՝ Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ
Աւետարանական Միութեան hամաժողովին, ուր ընդհանրապէս 100-150 տիկիններ
ներկայ կ՚ ըլլան։
Հ.Ա.Հ.Ա.Միութիւնը, Հոկտեմբեր ամսուայ առաջին Կիրակին,

յատկացուցած է

որպէս՝ Հայ Աւետարանական Տիկնանց Հաղորդակցութեան Կիրակի, ուր Միութեան Հայ
Աւետարանական եկեղեցիները կ'ոգեկոչեն տիկնանց հաղորդակցութեան նուիրական
ծառայութիւնը։

Հայ Աստուածաբանական Աշակերտներու Օգնութեան Կազմակերպութիւն
Հայ

Աստուածաբանական

Աշակերտներու

Օգնութեան

Կազմակերպութիւնը,

ծնունդ առաւ Միութեան մէջ, 1944 թուականին, նպատակ ունենալով՝ նիւթական
օժանդակութիւն

հայթայթել

հայ

աւետարանական

աշակերտներու

որոնք

Աստուածաբանական համալսարան կը յաճախեն, Հիւսիսային Ամերիկայի մէջ եւ կամ
Միջին Արեւելք ու Եւրոպա։ Սոյն Կազմակերպութեան նպատակն է՝ «Ծառայել՝
Եկեղեցւոյ Ապագայ Ծառաներուն»։ Ցարդ Միութենապատկան այս կազմակերպութիւնը
օժանդակած է շուրջ 280 Աստուածաբանական Ճեմարաններու աշակերտներուն։ (16)
Միութեան հովիւներէն շատեր օգտուած են այս կազմակերպութեան կրթանպաստէն:

Հայ Աւետարանական Ասպարէզներու Հաղորդակցութիւն
Հայ Աւետարանական Ասպարէզներու Հաղորդակցութիւնը, հիմնուած է
թուականին,

որուն

նպատակն

է

համագումարներու

միջոցաւ,

2008

համախմբել

համալսարանական շրջանաւարտները, քաջալերելով զանոնք սերտելու Աստուծոյ
Խօսքը, ծառայելու եւ իրարու հետ հաղորդակցութիւն ունենալու, որպէս զի կարենան
գործնապէս ծառայել տեղական եկեղեցիներուն եւ շրջապատին մէջ։ Համագումարները
կ՚ընդգրկեն՝ պաշտամունքներ, զանազան նիւթերու ներկայացումներ, սերտողութիւններ
եւ հաղորդակցութիւն։ Մասնակցողներուն տարիքն է՝ 22-45 տարեկան։ Ցարդ, Հայ
Աւետարանական

Ասպարէզներու

Հաղորդակցութիւնը

կազմակերպած

է

ինը

համագումարներ, Հարաւային Քալիֆորնիայի մէջ։

Շարլոթ եւ Էլիզ Մերտինեան Հայ Աւետարանական Վարժարան
Հիւսիսային Ամերիկայի
Աւետարանչական

Հայ Աւետարանական

Ընկերակցութիւնը

եւ

Լոս

Միութիւնը,

Անճելոսի

Հայ

Ամերիկայի Հայ
Աւետարանական

Եկեղեցիները, Ամերիկայի մէջ, Հայ Աւետարանական Վարժարան մը ունենալու
տեսիլքը

եւ

երազը

իրականացուցին`

Շարլոթ

եւ

Էլիզ

Մերտինեան

Հայ

Աւետարանական Վարժարանի հիմնադրութեամբ 1982 թուականին, շնորհիւ Օր. Էլիզ
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Մերտինեանի

իշխանական

նուիրատուութեան,

ի

յիշատակ,

իր

քրոջ

Շարլոթ

Մերտինեանի։
Վարժարանը իր դռները կը բանայ, 13 աշակերտներով եւ 4 պաշտօնեաներով, 13
Սեպտեմբեր 1982-ին, Միացեալ Հայ Ժողովական Եկեղեցիի կիրակնօրեայ դպրոցի
դասարանները օգտագործելով։ Առաջին տարեշրջանը կ՚ աւարտի 28 աշակերտներով։
1983-1984 տարեշրջանին, Վարժարանը կը փոխադրուի Նորթ Հալիվուտի Գոլֆաքս
փողոցին վրայ գտնուող Ամերիկեան Երիցական Եկեղեցիի մը շէնքին մէջ, ունենալով
մանկապարտէզ եւ Ա-Դ կարգեր։ Նախակրթարանի աշակերտութեան թիւը հետզհետէ
աւելնալով կը հասնի 80-ի։
1986-1987 տարեշրջանին, մնայուն կեդրոն մը ծախու կ'առնուի, դասարաններով եւ
մատուռով, Հովիտի Շըրմըն Օքս քաղաքին մէջ։ Տարուէ տարի Վարժարանին կարգերը
կ՚աւելնան եւ 1988-1989 տարեշրջանին, Վարժարանը կը բանայ իր 9-րդ դասարանը եւ
նոյն տարին Միջնակարգը կ՚ունենայ իր առաջին հունձքը։ 1998-1999 տարեշրջանին,
Մերտինեան Վարժարանը կը վարկաւորուի Դպրոցներու եւ Գոլէճներու Արեւմտեան
Ընկերակցութեան կողմէ: Յաջորդաբար, վարժարանը կը վարկաւորուի 1999, 2005, 2011,
2017 թուականներուն:
2020-ի Պսակաձեւ Ժահրէն առաջ Մերտինեան Վարժարանի աշակերտութեան թիւն
էր 232, իսկ պաշտօնէութեան թիւը 37։ Ներկայիս, Պսակաձեւ համաճարակի պատճառաւ,
աշակերտութեան թիւն է 180 եւ պաշտօնէութեան թիւն է 28։ (17)
Աստուծոյ փառք կու տանք, Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական
Միութեան

մէջ

ծառայող

բոլոր

նուիրեալ

հովիւներուն

եւ

աշխարհական

առաջնորդներուն համար, որոնք հաւատարիմ մնալով Աւետարանի սկզբունքներուն Տէր
Յիսուս Քրիստոսի Բարի Լուրը տարածեցին, եւ կը շարունակեն տարածել, Իր փառքին եւ
Հայ Աւետարանական Եկեղեցիի վերելքին համար։

Ծանօթագրութիններ
1.

Վեր. Ա. Ա. Պետիկեան, «Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիները»,
Արմինեըն/Ամերիքըն Աութլուք, 1972 Ամառ, (Նիւ Եորք) էջ 9-10:

2.

Վեր. Ա. Ա. Պետիկեան, «Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներ», Նիւ Եորք Հայ Աւետ. Եկեղեցիի
Շաբաթաթերթիկ (Նիւ Եորք, Հայ Աւետարանական. Եկեղեցի, 1950) էջ 3։

3.

Վեր. Ճ. Տիրան Մինասեան, «Արագ Ակնարկ Մը Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական
Եկեղեցիներու Երիտասարդաց Շարժումին», Արմինեըն/Ամերիքըն Աութլուք, 1972, էջ 19-20:
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4.

Լիմուէլ Քիրէճեան, «Ամերիկայի Հայ Բողոքական Երիտասարդաց Շարժումը», Վերեւ յիշուած

գործ, էջ 21։
5.

Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան, Ռահվիրայ Հայ Աւետարանական Եկեղեցականներ եւ
Անոնց Յաջորդները 1880 էն 1950 (Սաութֆիլտ, Հայկական Ժառանգութեան Յանձնախումբ,
2005), էջ 14-16:

6.

Վահան Յ. Թութիկեան, Հայ Աւետարանական Եկեղեցին, (Նիւ Ճըրզի, Ամերիկայի Հայ
Աւետարանչական Ընկերակցութիւն, 1996), էջ 302-307:

7.

Վեր. Վարդգէս Քասունի, «Երկու Քաղաքներու Պատմութիւնը», Արմինեըն/Ամերիքըն
Աութլուք, (Նիւ Եորք, 1963 Աշուն), էջ 8-10:

8.

Վեր. Յ. Միսիրլեան, «Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Միութիւնը»,
Արմինեըն/Ամերիքըն Աութլուք, նշուած գործը 1972, էջ 2։

9.

«Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Միութեան Ծրագիրները», Արմինեըն/
Ամերիքըն Աութլուք, 1969, թիւ 2, էջ 16-17:

10. Տեղեկագիր Հայ Եկեղեցւոյ եւ Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ Մերձեցման Յանձնաժողովի
(Պոսթըն, Վէնթէքսթ Հրատարակչատուն, 1972 ), էջ 3-4:
11. Թութիկեան, նշուած գործը, էջ 257-259:
12. Վահան Յ. Թութիկեան, Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ Նպաստն ու Ծառայութիւնները Հայ
Ազգին (Նիւ Ճըրզի, Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդ, 2001), էջ 158:
13. Պատմութիւն Հիւսիսային եւ Հարաւային Ամերիկայի Հայ ԱւետարանաԿան Եկեղեցիներու
(Կլէնտէյլ, Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Միութիւն, Հայ Աւետարանական
Ժառանգութեան Յանձնախումբ, 2018), էջ 154-155:
14. Նոյն, էջ 152-153։
15. Ֆօրըմ, Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Միութեան Պաշտօնաթերթ, Թիւ 40,
Աշուն, 2020, էջ 49:
16. Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Միութեան 24–րդ Համաժողովի Գրքոյկ, էջ 57

17. Շարլոթ եւ Էլիզ Մերտինեան Հայ Աւետարանական Վարժարանի 20- ամեակի նուիրուած
ճաշկերոյթի գրքոյկ։
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9. Հայաստանյայց Ավետարանական Եկեղեցին
Արևելյան Հայաստանում
-- Պատվելի Արամ Բաբաջանյան
Հայ Ավետարանականությունն Արևելյան Հայաստանում
Ինչպես Կ.Պոլսում, այնպես էլ Արևելահայաստանում, ավետարանական շարժումը
հենց այնպես՝ միանգամից չհայտնվեց: Այն ուղիղ կապված էր տարածաշրջանում
հասարակական, մշակութային, գաղափարախոսական, կրթական, գիտական զարթոնքի
հետ: Ինչպես մարդու իրավունքների ավելի բարձր գիտակցությունը, այնպես էլ խոսքի,
մտածողության և կամարտահայտման ազատությունը ստեղծել էր մտավորականության
նոր սերունդ: Հասարակության երիտասարդ, ուսյալ և լուսավորված հատվածը, որը
կրթություն էր ստացել Ռուսական կայսրության և եվրոպական համալսարաններում,
նոր որակ, մտածողություն և մարտահրավերներ էր առաջ քաշում: Այս ամենը չէր կարող
իր ազդեցությունը չունենալ հոգևոր կյանքի, մարդկանց ընկալումների և եկեղեցու վրա:
Արևելյան Հայաստանում ավետարանական շարժումն սկսվեց 19-րդ դարի սկզբից,
սակայն պետք է ասել, որ ի տարբերություն արևմտահայ իրականության, որտեղ Հայ
Ավետարանական եկեղեցին մինչև 19-րդ դարի կեսերը պետության կողմից արդեն
պաշտոնապես ճանաչված էր որպես առանձին համայնք, Արևելահայաստանում
Ռուսական կառավարությունը մինչև 20-րդ դարի սկիզբը պաշտոնապես չէր
թույլատրում ավետարանական քարոզիչների գործունեությունը և, բնականաբար,
պաշտոնապես ճանաչված ընդհանուր համայնք չկար:
Եթե Արևմտյան Հայաստանում հայ ավետարանականությունը արտահայտված էր
կրոնական-դավանական իմաստով, ապա Արևելահայաստանում գաղափարական և
կրթական-լուսավորական շարժման մակարդակում էր: Չնայած կառավարությունն
արգելել էր հայ ավետարանական քարոզիչների գործունեությունը, ավետարանականությունն ընդհատակյա կերպով հետզհետե սկսեց աճել, զարգանալ և ծնունդ տալ հայ
ավետարանական տեղական առաջին համայնքներին: Պետք է շեշտել, որ եթե
Արևմտահայաստանում Հայ ավետարանական համայնքների ստեղծմանը նպաստել են
հիմնականում ամերիկյան միսիոներները, ապա Արևելահայաստանում՝ շվեյցարացի,
գերմանացի ևշվեդ միսիոներները:
Այսպիսով, 19-րդ դարի կեսերից սկսած՝ հայ ավետարանական համայնքներ կային
Երևանում, Վաղարշապատում, Ալեքսանդրապոլում, Կարսում, Թիֆլիսում, Բաքվում,
Բաթումում

և

Սուխումում:

1820-90-ական

թվականներին

Անդրկովկասում

հայ

ավետարանականության կենտրոն էին Շամախին ու Ղարաբաղը։ Անդրկովկասում մեծ

119
____________________________________________________________________________________________________

համարում են ունեցել Շուշիի, Շամախիի, Թիֆլիսի հայ ավետարանական դպրոցները:
Իսկ արդեն 19-րդ դարի վերջերից՝ հատկապես 1900-ական թթ. սկզբից Արևելյան
Հայաստանում

ավետարանականության

ավետարանականներին,

չնայած

կենտրոն

նրանց

դարձավ

բազմաթիվ

Երևանը։

դիմումներին,

Արևելահայ

մինչև

1914թ.

Ռուսական կայսրությունը պաշտոնապես չճանաչեց՝ որպես առանձին կրոնական
համայնք:
1914

թվականին

Երևանի

նահանգի

հայ

ավետարանականները

խնդրագիր

ներկայացրին Կովկասի փոխարքա Վորոնցով-Դաշկովին՝ ճանաչվելու որպես «Հայ
Ավետարանական Արարատյան Համայնք»: Փոխարքան, հարգելով նրանց խնդրանքը,
1914 թ. հունվարի 31-ի N 4150
Կազմավորվեց

Հայ

գրությամբ պաշտոնապես վավերացրեց այն:

Ավետարանական

Արարատյան

Միությունը,

որի

կենտրոնը

Երևանում էր: Միության մեջ միավորված էին նախկին Երևանի նահանգի հայ
ավետարանական քրիստոնյաները: Այն դարձավ Կովկասում ամենաազդեցիկ ու մեծ Հայ
Ավետարանական Միությունը, հատկապես ի հաշիվ Առաջին համաշխարհային
պատերազմից հետո և Մեծ Եղեռնի հետևանքով Կովկաս գաղթած արևմտահայ
ավետարանականների, ինչպես նաև 1916 թ-ից Կովկասում գործունեություն սկսած
ամերիկյան «Բորդ» միսիոներական ընկերության, իսկ քիչ ավելի ուշ՝ Մերձավոր
Արևելքի Ամերիկյան «Նպաստամատույց»-ի միսիոներների աջակցության: Արարատյան
Միությունը միավորում էր Երևանի, Վաղարշապատի, Ալեքսանդրապոլի, Կարսի, Նոր
Բայազետի և նրանց շրջակա գյուղերի հայ ավետարանական համայնքները: Արևելահայ
և արևմտահայ ավետարանականները Հայաստանում կազմեցին սերտ միություն: Թե՛
բնիկ, և՛ նորեկ հայ ավետարանականները դառն փորձությունների բովում ձուլվեցին, և
ձևավորվեց

նոր

որակի

համայնք:

Օրինակ

1921

թ.

Երևանի

եկեղեցական

հոգաբարձության կազմում կային Կովկասի, Պարսկաստանի, Վանի, Խարբերդի Հայ
Ավետարանական եկեղեցու անդամներ, իսկ Արարատյան համայնքի հոգևոր գործիչների
մեջ՝ Վանի, Բաղեշի, Խարբերդի, Կարինի ներկայացուցիչներ:
Արարատյան Միության կազմավորումից սկսած՝ միության նախագահն էր Էջմիածնի
ճեմարանի շրջանավարտ, վեր. Վահան Միքայելյանը: 1893թ. նա հրավիրվում է Թավրիզ
և 10 տարի դասավանդում տեղի ամերիկյան միսիոներական Մեմորիալ դպրոցում՝
միաժամանակ
վերադառնում

քարոզելով
է Երևան

Թավրիզի

Հայ

և ստանձնում

Ավետարանական
տեղի

Հայ

եկեղեցում:

Ավետարանական

1903թ.

եկեղեցու

հովվությունը: Վեր. Միքայելյանի պաշտոնավարման ժամանակ Մերձավոր Արևելքի
Ամերիկյան Նպաստամատույց կոմիտեն սկսել էր իր բարեսիրական գործունեությունը
Կովկասում և իր որբախնամ ու մարդասիրական ծառայության մեջ սկսեց գործակցել
վեր. Միքայելյանի և այլ ավետարանական հովիվների հետ՝ վեր. Հակոբ Մուդոյան, պատ.
Նարիման

Նիկողոսյան:

Վեր.

Միքայելյանը,

շնորհիվ

իր

փորձառության

և

կազմակերպչական ընդունակությունների, կարճ ժամանակ անց մեծ հեղինակություն և
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ազդեցություն է ձեռք բերում Երևանի, Կարսի, Ալեքսանդրապոլի, Թավրիզի, Թիֆլիսի
հայ ավետարանականների և Ամերիկյան Նպաստամատույցի ղեկավարների շրջանում:
Արարատյան Միությունը թեև իր պաշտոնական սկզբնավորումը հաշվում է 1914-ից,
սակայն Առաջին համաշխարհային պատերազմը մեծապես արգելակեց միության
գործունեությունը: 1917 թ. հունիսի 28-ին Երևանում Արարատյան դաշտի հայ
ավետարանականները գումարեցին

իրենց տարեկան ժողովը, որին ներկա էին

Արարատյան Միության, Վանի, Բիթլիսի և շրջակա գյուղերի 300 ներկայացուցիչներ:
Մտադրություն

կար

եկեղեցիների

կազմել

միություն՝

Կովկասի,

Վանի,

միավորելով

Բիթլիսի

Հայ

կովկասահայ

Ավետարանական
ու

տաճկահայ

ավետարանականներին։ Այդ նպատակի համար ընտրվեց 11 հոգուց բաղկացած մի
հանձնախումբ,

բայց

քաղաքական

հանգամանքների

բերումով

(1917թ.

աշնանը

Ռուսաստանում հեղափոխության սկսվելը և բոլշևիկների իշխանության գլուխ անցնելը,
քաղաքացիական կռիվները, ապա 1918 թ. մայիսին Անդրկովկասյան երեք անկախ
պետությունների կազմավորումը, Թուրքիայի հետ Հայաստանի Հանրապետության
դրության և արևմտյան հայկական նահանգների հետ հաղորդակցության դժվարացումը)
այս մտադրությունը հետաձգվեց, իսկ այնուհետև անհնարին դարձավ։

Հայաստանյայց

Ավետարանական

եկեղեցին

Հայաստանի

Առաջին

հանրապետության տարիներին
1918 թ. մայիսի 28-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումով և
թեկուզ նորաստեղծ, թույլ, քաղաքական, հասարակական, տնտեսական տագնապներով
լեցուն, բայց պետականության գոյության պայմաններում Հայ Ավետարանական
եկեղեցիները նոր զարթոնք ապրեցին: Գաղթած արևմտահայ ավետարանականները
իրենց հերթին նոր լիցք հաղորդեցին Երևանի, Ալեքսանդրապոլի և այլ վայրերի
ավետարանական գործին: 1919թ. Հայաստանում կային 8 կազմակերպված եկեղեցի, և
գործում էին բազմաթիվ փորձառու հայ ավետարանական հովիվներ, քարոզիչներ,
ավետարանիչներ։ ՀՀ-ում հայ ավետարանականների թիվը եղել է մոտ 3000, իսկ ողջ
Անդրկովկասում` մոտ 3500-4000 հոգի: Գրեթե բոլոր համայնքներն ունեցել են
եկեղեցիներ կամ աղոթատներ, կիրակնօրյա դպրոցներ, ձեռնադրված հովիվներ: Առաջին
հանրապետության շրջանի և խորհրդային առաջին տարիների Արարատյան Միության
ավետարանական ամենահայտնի գործիչներից էր վերապատվելի Հակոբ Մուդոյանը՝
ծնունդով Վասպուրականի Հայոց Ձոր գավառի Իշխանիգոմ գյուղից: Նա Արարատյան
Միության կենտրոնական խորհրդի քարտուղարն էր։ 1915 թ. մասնակցել է ՎանՎասպուրականի հերոսամարտին, կազմակերպել ու ղեկավարել է Հայոց ձորի
ինքնապաշտպանական կռիվները։ Պատասխանատու պաշտոններ է վարել Ամերիկյան
Նպաստամատույցի հանձնախմբում և Էջմիածնի եղբայրական օգնության կոմիտեում,
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որի նախագահն էր Հովհաննես Թումանյանը:

Մերձավոր

Արևելքի

Նպաստամատույց Կոմիտեն

և

Հայաստանյայց

Ավետարանական եկեղեցու գործակցությունը Նպաստամատույցի հետ
1916թ. Արևելյան Հայաստանում որբանոցներ, հիվանդանոցներ և դպրոցներ բացելով՝
իր բարեսիրական ծառայությունն է սկսում Մերձավոր Արևելքի Նպաստամատույց
Կոմիտեն (American Near East Relief): Սակայն այս կառույցի անդամները նոր էին
Արևելյան Հայաստանում և անծանոթ էին տեղի ժողովրդին, նրանց մշակույթին,
հոգեբանությանն ու շատ առանձնահատկությունների: Ուստի Նպաստամատույցն այդ
գործերը ղեկավարելու համար սկսեց փնտրել մեկին, որը կլիներ գործին քաջատեղյակ,
բարձր նկարագրի տեր և վստահելի անձ: Եվ գտավ վեր. Հակոբ Մուդոյանին ու հրավիրեց
Նպաստամատույցում աշխատելու: Մուդոյանը, որ տարիներ շարունակ Վանում
աշխատել էր նրանց հետ և գիտեր վերջիններիս հայասիրական ոգին, չկարողանալով
մերժել, հրաժարվեց իր պաշտոնից և ընդունեց առաջարկը: Նպատակը նույնն էր, գործը՝
նույնը, միայն եղանակն էր փոխվում: Էջմիածնի Եղբայրական Օգնության Կոմիտեն դեմ
չեղավ

Մուդոյանի

որոշմանը,

այլ

հակառակը՝

գնահատեց

այդ

քայլը

և

նրա

ծառայությունը փաստող ու արժևորող վկայական տվեց:
Նույն թվականին՝ 1916-ին, Նպաստամատույցի կողմից Երևան ուղարկված երեք
ամերիկացի ղեկավար պաշտոնյաները՝ դոկ. Ռեյնոլդսը, պրն. Յարրոն և պրն. Մեյնըրդը,
վեր. Մուդոյանի առաջնորդությամբ այցելեցին Գևորգ Ե. Սուրենյանց Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսին: Վեհափառին այցելելու նպատակը երկու կարևոր խնդրի լուծումն էր․
առաջինը հայոց մեջ Ամերիկյան Նպաստամատույցի գործի վավերացումն էր Վեհափառ
Հայրապետի

կողմից,

երկրորդը՝

հնարավորինս

շատ

որբանոցներ

բացելու

համաձայնությունը: Քանի որ ցեղասպանությունից մազապուրծ հայ որբերի թիվը շատ
մեծ էր, և պետք էր հոգ տանել, խնամել ու դաստիարակել նրանց:
Ամերիկյան միսիոներները, իբրև օտարազգի վստահելի ականատեսներ, պատմեցին
իրենց տպավորություններն ու թարմ հուշերը Ջեվդեթ փաշայի, թուրքերի ու քրդերի
գործած ոճիրների ու կոտորածների մասին: Պատմում էին Վան-Վասպուրականի
սքանչելի հերոսամարտի մանրամասնությունների, հայ ժողովրդի՝ դեպի Կովկաս գաղթի
և այլ դեպքերի մասին: Միաժամանակ նրանք վեր. Հակոբ Մուդոյանին ներկայացրին
Վեհափառ Հայրապետին՝ շեշտելով, որ նա կատարելապես ճանաչում է ՎանՎասպուրականի հայերին՝ հետին գյուղերից մինչև Վան քաղաքը: Մուդոյանին
ներկայացրին որպես Վանի գավառի վարժարանների տեսուչ, Հայոց Ձորի կռիվների
ղեկավար և ժողովրդին Վան փոխադրելու գործը ղեկավարող անձ: Եվ ավելացրին, որ նա
որբահավաքման, որբանոցներ կազմակերպելու, նպաստ բաժանելու, վիճակագրություն

122
____________________________________________________________________________________________________

կազմելու և նմանատիպ աշխատանքներում տարիների փորձառություն ունի, իսկ հիմա
էլ Վեհափառի կարգադրութանն է սպասում՝ լծվելու նոր աշխատանքների:
Այսպես Ամերիկյան Նպաստամատույցն սկսեց իր հսկայածավալ, հույժ կարևոր և
հայ ժողովրդի համար կենսական նշանակություն ունեցող ծառայությունը Արևելյան
Հայաստանում: Այն ԱՄՆ Կոնգրեսի
չհետապնդող,

բարեգործական

ստեղծած որևէ քաղաքական նպատակ

կազմակերպություն

էր:

1919թ.

փետրվարին

Նպաստամատույցի Հայաստանի ներկայացուցիչ վեր. Հարիսոն Մեյնարտը Հայաստանից
հեռագրում է Նյու Յորք՝ Նպաստամատույցի քարտուղար Չարլզ Վիքրիին, որտեղ
նկարագրում է նորանկախ ՀՀ-ում գաղթականների, որբերի ծանր վիճակը և կարծիք
հայտնում,

որ

Նպաստամատույցը

խնամակալությունը:

Նույն

պետք

է

ստանձնի

ժամանակահատվածում

բոլոր

որբանոցների

հայկական

զանազան

բարեգործական և նպաստի այլ կազմակերպություններ անմիջական օգնություն էին
ցուցաբերում հայ գաղթականներին ու որբերին, սակայն դա բավարար չէր իրավիճակը
մեղմելու համար: Նորաստեղծ Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես ի վիճակի չէր
բնակչության,
ամբողջովին

արևմտահայ
հոգալուն:

գաղթականների

Ուստի

1919

թ.

և

որբերի

ապրիլին

տարրական
ՀՀ

կարիքներն

կառավարության

ու

Նպաստամատույցի միջև ստորագրվեց մի համաձայնագիր, ըստ որի՝ 1919 թ. մայիսի 1ից Հայաստանում և Վրաստանում գործող հայկական բոլոր որբանոցներն ու մանկական
հիվանդանոցները փոխանցվեցին Ամերիկյան Նպաստամատույցին:
Նպաստամատույցը սկսեց վերանորոգել Կարսի ու Ալեքսանդրապոլի ռազմական
շինությունները,

որոնք

ցարական

Ռուսաստանից

էին

մնացել:

Հայթայթվեցին

սարքավորումներ և անհրաժեշտ գույք: Ալեքսանդրապոլը դարձավ աշխարհի ամենամեծ
որբանոցային քաղաքը, որտեղ ապրում էին շուրջ 30000 որբեր: Ըստ Նպաստամատույցի
վիճակագրության՝ իրենց հոգածության տակ 1919-21 թթ. կային 75 որբանոցներ և 10
հիվանդանոցներ: 1919 թ. հունիսի 27-ի իր զեկույցում Կարսի ժամանակավոր
առաջնորդական

փոխանորդ

Արտակ

վարդապետը

գրում

է․

«Ամերիկայի

Նպաստամատույցը, Երևանի, Ալեքսանդրապոլի և Կարսի որբերի հոգատարությունը
ստանձնելով,

հազարավոր

որբերի

կյանք

է

ազատում»:

Ինչպես

երևում

է

Ալեքսանդրապոլի որբանոցների հոգևոր հովիվ և կրոնուսույց Գրիգոր քահանա
Նժդեհյանի՝ 1920 թ. հուլիսին Շիրակի թեմի առաջնորդ Արտակ վարդապետին ուղղված
զեկուցումից, որբանոցների ներքին կյանքը լավ էր կազմակերպվում: Որբանոցներում
կային արհեստանոցներ,
ընթերցարաններ,

ունեին

գործում
մամուլ,

էին թատերական
Կ.

Պոլսից

խմբակներ,

ստանում

էին

գրադարաններ,
«Հայ

Պատանի»

ավետարանական շաբաթաթերթը, Ամերիկայից անգլերեն հանդեսներ ու թերթեր:
Հայաստանում

խորհրդային

իշխանության

հաստատումից

Նպաստամատույցը շարունակեց իր գործունեությունը: 1920 թ.

հետո

էլ

դեկտեմբերի 14-ին
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Հայհեղկոմը հատուկ նամակով դիմեց Նպաստամատույցին և առաջարկեց շարունակել
գործունեությունը՝ խոստանալով ամենալայն աջակցություն: 1922 թ. Խորհրդային
Հայաստանի և Նպաստամատույցի միջև կնքվեց համաձայնագիր, որով Խորհրդային
Հայաստանի կառավարությունը թույլատրում էր Նպաստամատույցի գործունեությունը:
1923-24

թթ.

Նպաստամատույցի

Ստեփանավանի(6),

խնամքի

Ալեքսանդրապոլի(35),

ներքո

էին

Թիֆլիսի(1),

Սարդարապատի(1),

Ջալալօղլու՝

Ղարաքիլիսայի(1)

որբանոցները: Որբերի ընդհանուր թիվն այդ տարիներին հասնում էր 23000-ի:
1923թ-ից

սկսած

խորհրդային

կառավարությունն

սկսեց

սահմանափակել

Նպաստամատույցի գործունեությունը, իսկ 1931 թ. հունվարի 1-ին այն ամբողջությամբ
դադարեցվեց:
Նպաստամատույցի

գործունեության

տարիներին,

բացի

վեր.

Մուդոյանից,

աշխատակիցներ ու ծառայողներ էին նաև հայ ավետարանական բազմաթիվ այլ
գործիչներ, հովիվներ ու քարոզիչներ: Ամերիկյան Նպաստամատույցն իր բարեսիրական
ծառայությունն իրականացնելու ընթացքում սերտորեն համագործակցում էր հայ
ավետարանական այնպիսի առաջնորդների ու գործիչների հետ, ինչպիսիք էին՝ վեր.
Արսեն Կեորկեզյանը, Տիգրան Աբեղյանը, վեր. Հովհաննես Բզնունին, վեր. Տիտոս
Մանուկյանը, Աբրահամ Մելիք-Ջանյանը, Ցոլակ Պապիկյանը, Մուշեղ Սահակյանը,
Ռաֆայել

Մելիք-Ադամյանը

և

շատ

ուրիշներ:

Հայ

ավետարանական

հոգևոր

պաշտոնյաները Նպաստամատույցում եղան շատ օգտակար ծառայողներ ու գործիչներ՝
ստանձնելով

խորհրդականների,

պատասխանատու

հսկիչների,

տեսուչների,

քարոզիչների, ավետարանիչների, թարգմանիչների, բարեխնամ կազմակերպությունների (որբանոցներ, հիվանդանոցներ և այլն) աշխատակիցների պատասխանատու
պաշտոններ:

Հայ Ավետ. արևելահայ մտավորական գործիչներ
Կրթության զարգացումը, հոգևոր և մտավոր առաջընթացը, լուսավորության և
առաջադեմ հայացքների ու գաղափարների որդեգրումը ի սկզբանե եղել է Հայ
Ավետարանական եկեղեցու ուշադրության կիզակետում: Սրա վառ ապացույցն են
արդեն 19-դարի կեսերին՝ մինչև Հայաստանի Հանրապետության կազմավորումը, հայ
իրականության ասպարեզ մտնող հայ ավետարանական մտավորական գործիչները:
Մենք արդեն խոսեցինք վերապատվելիներ Վահան Միքայելյանի և Հայկ Մուդոյանի
մասին: Կարծում եմ՝ հարկ է հիշել նաև այլ հոգևոր, մտավորական և հասարակական
գործիչների, ովքեր մեծ ավանդ ունեցան և նշանակալի հետք թողեցին մասնավորապես
արևելահայ իրականության մեջ:
Նրանցից մեկը Աբրահամ Ամիխանյանն է: Ծնվել է Շուշիում 1838-ին: Նախնական
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կրթությունն ստացել է Շուշիում՝ շվեյցարացի միսիոներների հիմնած դպրոցում, որն
ավարտելուց հետո

մեկնել է

Շվեյցարիայի

Բազել քաղաք, որտեղ ուսանել է

ավետարանական վարժարանում: Սովորել է հունարեն, լատիներեն, եբրայերեն,
եվրոպական

մի

քանի

այլ

լեզուներ,

աստվածաբանություն,

փիլիսոփայություն,

մանկավարժություն: Վարժարանից դուրս ինքնակրթությամբ սովորել է թուրքերեն,
պարսկերեն և արաբերեն՝ դառնալով նաև արևելագետ: Բազելից Ամիրխանյանը
տեղափոխվել է Կ. Պոլիս՝ որպես քարոզիչ:
Ժամանակի

լավագույն

կրթական

հաստատությունում՝

Կ.Պոլսի

Նուբար

Շահնազարյան վարժարանում սկսել է դասավանդել աշխարհագրություն, բնական
գիտություններ և ուղղագրություն: Ամիրխանյանը զբաղվել է ակտիվ ակադեմիական
աշխատանքով: 1872-ին հրատարակել է «Դասագիրք ընթերցանության» գիրքը: Նույն
թվականին Խասգյուղում հիմնել է երկսեռ վարժարան, որը երկար կյանք չի ունեցել:
Հետագայում

տեղափոխվել

է

Դավրեժ

և

Աստվածաշնչական

Ընկերության

հանձնարարությամբ՝ Սբ. Գիրքը թարգմանել արևելյան աշխարհաբարի: Այն տպագրվել
է Թիֆլիսում: 19-րդ դարի վերջում տեղափոխվել է Բուլղարիա: Այդտեղ 1904-ին
արաբերենից հայերեն է թարգմանել Ղուրանը և գրել Ղուրանի ուսումնասիրություն: Նա
թղթակցում էր կովկասյան թերթերին, հայության մասին պատմող հոդվածներ էր
տպագրում գերմանական և բուլղարական թերթերում: Ամիխանյանը վախճանվել է 1913ին Բուլղարիայում:
19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի սկզբի մեկ այլ մտավորական, գրականհասարակական գործիչ էր նաև հայտնի ավետարանական քարոզիչ Սեդրակ Թառայանը:
Ծնվել է 1862 թ․ մայիսի 13-ին Շամախիում՝ ավետարանական ընտանիքում: Սկզբնական
կրթությունն ստացել է ծննդավայրում, այնուհետև սովորել Բաքվի ռեալական դպրոցում,
որն ավարտելուց հետո մեկնել է Գերմանիա՝ Լայպցիգի համալսարանում ուսանելու:
Ստացել է փիլիսոփայության դոկտորի աստիճան: Հայրենիք վերադառնալուց հետո
աշխատակցել է «Մշակին», «Մուրճին» և «Տարազին»: 1905-ին սկսել է հրատարակել
«Ընկեր» թերթը: Թառայանը զբաղվել է նաև թարգմանություններով: Գերմաներենից
հայերեն է թարգմանել Շիլլերի երկերը և այլ գործեր: Դասախոսություններով հանդես էր
գալիս Թիֆլիսի ու Բաքվի տարբեր շրջանակներում: Մահացել է 1916 թ-ին:

Հայց. Ավետարանական եկեղեցին խորհրդային տարիներին
1923

թ.

դեկտեմբերի

15-ին

Խորհրդային

Հայաստանի

կառավարությունը

պաշտոնապես ճանաչեց Հայ Ավետարանականների Արարատյան Միությունը և
գրանցեց Միության կանոնադրությունը: 1920-ական թթ. Խորհրդային Հայաստանում
կային կառավարության կողմից ճանաչված 15 հայ ավետարանական եկեղեցական
համայնքներ և ևս 15 վայրեր, որտեղ թույլատրվում էր հոգևոր ժողովներ անել։
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Չնայած այդ հանգամանքին՝ 1920-ական թթ. վերջերին իշխանություններն սկսեցին
խոչընդոտել Հայ ավետարանականների գործունեությունը՝ հետապնդելով աչքի ընկնող
ավետարանական
գործիչներին: Քայլ առ քայլ ստալինյան բռնատիրությունն ու
ռեպրեսիաները սկսեցին ուրվագծվել և ուղղակիորեն ազդել նաև Հայ Ավետարանական
եկեղեցու վրա: 1927 թ-ից Հայաստանի խորհրդային իշխանությունները Հայ
ավետարանական քարոզիչներին ամեն տարի տրվող արտոնագրերը մերժեցին:
Սկսվեցին հալածանքները, բազմաթիվ հովիվներ ու ավետարանական գործիչներ
բանտարկվեցին ու աքսորվեցին: Եկեղեցիների թիվը գնալով նվազեց: 1930 թվականից
ԽՍՀՄ տարածքում, ի թիվս այլոց, արգելվեց նաև հայ ավետարանական եկեղեցիների
գործունեությունը: Հայ Ավետարանական Արարատյան միությունը դադարեցրեց
գոյությունը:
Այս ծանր և դժվարին ընթացքում հայ ավետարանականների փոքր խմբեր մնացին
հիմնականում Երևանում և Լենինականում (Գյումրի): Երբ 1944 թվականին Խորհրդային
Միությունն

ընդունեց

խղճի

ազատության

մասին

օրենքը,

Հայաստանի

հայ

ավետարանական խմբերը հնարավորություն ստացան գործել և որոշ առումով
կազմակերպվել: Նախկին Արարատյան Միության անդամները, ինչպես Էջմիածնի
շրջանի Սամաղար գյուղի համայնքի առաջնորդ Բենիամին Քոչարյանը, վեր. Վահան
Միքայելյանի որդին՝ Արշավիր Միքայելյանը և ուրիշներ, որոնց շնորհիվ նաև 30-40ական

թվականներին

պահպանվեցին

հայ

ավետարանական

փոքր

խմբերը

Հայաստանում, 1945-ին արդեն ձեռնամուխ եղան Արարատյան Միության անունով գոնե
մեկ համայնք վերականգնելու գործին: 1945 թվականի մայիսի 20-ին ստեղծվեց հայ
ավետարանականների Արարատյան Միությունը, որի երևանյան համայնքն ուներ 46
հաղորդական անդամ: 1945 թվականին Հայկական ԽՍՀ կառավարությունը թույլատրեց
համայնքի գործունեությունը՝ աղոթատեղի ունենալու իրավունքով: Այն գտնվում էր
Երևանի Նար-Դոսի փողոցում: Բայց քանի որ 1944 թվականին ԽՍՀՄ կառավարությունը
բոլոր ավետարանական խմբերի և ԽՍՀՄ տարածքում առավել հայտնի բապտիստների
գործունեությունը թույլատրել էր միայն մեկ միասնական միության մեջ, ուստի
Հայաստանում

գոյություն

ունեցող

բապտիստական

և

հայ

ավետարանական

համայնքները միավորվեցին (սկզբում Երևանում, քիչ ավելի ուշ` Լենինականում) և
կոչվեցին Ավետարանական քրիստոնյաների և բապտիստների համայնք կամ եկեղեցի,
որը մաս էր կազմում Համամիութենական Ավետարանական քրիստոնյա-բապտիստների
եկեղեցու:
1946 թ. փետրվարին Խորհրդային Հայաստանի կառավարությունը պաշտոնապես
ճանաչեց Երևանի Հայ Ավետարանական քրիստոնյա-բապտիստների եկեղեցին, որի մաս
դարձավ

նաև

Լենինականի

ավետարանական-մկրտական

եկեղեցու

համայնքը:

Հայաստանյայց Ավետարանական եկեղեցին իր գոյությունն ու գործունեությունը այս
ձևով

շարունակեց

մինչև

Խորհրադային

Հանրապետության անկախացումը:

Միության

փլուզումը

և

Հայաստանի
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Հայաստանյայց

Ավետարանական

եկեղեցին

Հայաստանի

Հանրապետության անկախացումից հետո
Խորհրդային շրջանի ծանր և աթեիստական տարիներից հետո Հայաստանյայց
Ավետարանական եկեղեցին Հայաստանում, կարելի է ասել, նորից իր ակտիվ
գործունեությունն սկսեց 1988 թվականի ողբերգական երկրաշարժից հետո: Այս նոր
շրջանը Հայաստանյայց Ավետարանական եկեղեցու համար մեկնարկեց Հայաստանում
Ամերիկայի

Հայ

Ավետարանչական

ընկերակցության

(ԱՀԱԸ)

գործունեության

ծավալումից հետո (ԱՀԱԸ-ն Հայ Ավետարանական եկեղեցիների առաջին և միակ
միսիոներական կամ ավետարանչական կազմակերպությունն է):
Երկրաշարժի հետևանքով Հայաստանին հասած աղետի հետևանքները վերացնելու
գործին օգտակար լինելու և այդ դժվարին ժամանակներում հայ ժողովրդին նեցուկ
կանգնելու նպատակով դեռևս Խորհրդային Հայաստանին անմիջապես օգնության եկավ
նաև Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական ընկերակցությունը: Սկսեց աջակցել և ծառայել
մեր ժողովրդին՝ սոցիալական, նյութական, բժշկական, կրթական բազմաթիվ ծրագրերով
և նախաձեռնություններով:
1991 թվականի հոկտեմբերին ԱՀԱԸ-ն իր աշխարհագրության մեջ պաշտոնապես
ընդգրկեց նաև Հայաստանը և գրասենյակ բացեց Երևանում, իսկ արդեն 1992-ին
մասնաճյուղեր

բացվեցին

Գյումրիում,

Վանաձորում

և

Ստեփանավանում,

1995

թվականին՝ Արցախում, իսկ 1997-ին՝ Գորիսում:
Ավետարանչականի Հայաստանի առաջին ներկայացուցիչն էր (1991-1994) պրն. Լևոն
Պարտակճյանը:
ԱՀԱԸ

Հայաստանի

ներկայացուցչի

պարտականություններին

զուգահեռ Լևոն

Պարտակճյանը ձեռնամուխ եղավ քրիստոնեական ծառայությունների համար կադրերի
պատրաստմանը: Երիտասարդների, ամուսնական զույգերի, տարբեր խմբերի անձանց
համար նախ Երևանում, ապա նաև Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում (Վանաձոր,
Գյումրի,

Ստեփանավան...)

Աստվածաշնչի

ուսումնասիրման

դասընթացներին

զուգահեռ՝ սկսեց կազմակերպել աղոթաժողովներ, հատուկ դասընթացներ, կիրակնօրյա
դպրոցներ, որտեղ հիմնականում դասավանդում էր նրա կինը՝ Սիլվան:
Երբեմն դասընթացներին ընդգրկվում էին նաև սփյուռքից հյուրընկալվող հայ
ավետարանական շրջանակների բոլոր այն վերապատվելիները, որոնք տարբեր
առիթներով գալիս էին Հայաստան:
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1993 թվականի ամառվանից Լևոն Պարտակճյանը ԱՀԱԸ Երևանի կենտրոնական
գրասենյակում սկսեց անցկացնել կիրակնօրյա պաշտամունքներ:
Այդ բոլոր ծառայությունների շնորհիվ պատրաստված քրիստոնեական ծառայության
առաջնորդները լավ հիմք դարձան Հայաստանյայց Ավետարանական եկեղեցու՝ 1994 թ.
հուլիսի 1-ին Հայաստանում վերագրանցումից հետո նոր եկեղեցիների ձևավորման,
դրանցում լիարժեք ծառայությունների և պաշտամունքների անցկացման համար:
1994 թվականի սեպտեմբերին Հայ Ավետարանական Համաշխարհային Խորհուրդը
Հայաստան

ուղարկեց

վեր.

Ռընե

Ներսես

Լևոնյանին՝

որպես

Հայ

Ավետ.

Համաշխարհային խորհրդի, նույն թվականի նոյեմբերից նաև ԱՀԱԸ ներկայացուցիչ, ով
կոչված էր համադրել Հայ Ավետ. Համաշխարհային Խորհրդի և ԱՀԱԸ ծրագրերն ու
ձեռնարկները:
1994

թվականի

մարտի

Հայաստանյայց

17-ին

Ավետարանական

եկեղեցու

համաժողովն ընդունեց ՀԱԵ կանոնադրությունը, որը գրանցվեց նույն թվականի հուլիսի
1-ին: ՀԱԵ-ն Հայաստանում օրինական կերպով գործելու արտոնություն ստացավ: Այն
պարզապես

շարունակությունն

է

1846-ին

ծնունդ

առած

Հայաստանյայց

Ավետարանական եկեղեցու և վերածնունդն է 1914-ին Արևելյան Հայաստանում
ստեղծված Հայ Ավետարանական Արարատյան Միության: ՀԱԵ մաս դարձան Երևանի,
Վանաձորի, Ստեփանավանի Հայ Ավետ. եկեղեցիները, որոնք էլ 1994 թվականի աշնանը
Հայաստանյայց Ավետարանական եկեղեցու հոգևոր հովիվ և առաջնորդ ընտրեցին վեր.
Ռընե Ն. Լևոնյանին, որը Հայաստանում որպես ՀԱԵ ավագ հովիվ և առաջնորդ ծառայեց
ու պաշտոնավարեց մինչև 2011 թվականը:
Անկախացումից հետո Հայաստանում ՀԱԵ վերակազմակերպման և վերածննդի
ընթացքի համար մեծ կարևորություն ստացավ 1996-ին
համերգասրահում

տեղի

ունեցած

ՀԱԵ

տոնակատարությունը: Այդ հանդիսությունը

Երևանի Արամ Խաչատրյան

150-ամյակի

և

պաշտոնական

մասնավորապես Ամենայն Հայոց

Հայրապետ Գարեգին Ա.-ի շնորհավորական ու քաջալերական ելույթը ընդգծում և
հաստատում էին մի քանի շատ կարևոր իրողություններ: Նախ հաստատվեց և արժանի
գնահատական

ստացավ

ծառայությունն

ու

ՀԱԵ

մեկուկեսդարյա

առաքելությունը:

պատմությունը,

Հաստատվեց

և

ազգանվեր

վերախարխսվեց

ՀԱԵ

ներկայությունը, կշիռը, պատմական եկեղեցու դերը և առաքելությունը մեր ժողովրդի,
հայոց պետության և հայ հանրության մեջ: Ամենայն Հայոց Հայրապետի ելույթը նաև ի
հայտ

բերեց

Մայր

եկեղեցու

հետ

ՀԱԵ

հարաբերությունների

էությունը,

բովանդակությունն ու ընթացքը:
1997 թվականին ՀԱԵ-ն և Եվրասիայի Հայ
միությունը

համատեղ

հիմնադրեցին

Ավետարանական եկեղեցիների

Հայաստանի

Ավետարանական
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Աստվածաբանական ակադեմիան, որի նպատակը ՀԱԵ-ի և Եվրասիայի միության
համար հոգևոր հովիվներ, առաջնորդներ և սպասավորներ պատրաստելն էր: Այստեղ
պետք է շեշտել ՀԱԱԱ-ի դերը, կարևորությունը և ներդրումը ՀԱԵ վերակազմակերպման
և զարգացման շրջափուլում: ՀԱԵ այժմյան գրեթե բոլոր հովիվներն անցել են ՀԱԱԱ-ի
դարբնոցով և այս հաստատության շրջանավարտ են:
ծառայության

պատրաստվել

նաև

Հայաստանյայց

ՀԱԱԱ-ում են կրթվել և

Ավետարանական

տեղական

եկեղեցիների քրիստոնեական դաստիարակության գրեթե բոլոր պատասխանատուներն
ու ծառայողները:
1997-ին սկսեց տպագրվել «Հայաստանյայց Ավետարանական եկեղեցի» եռամսյա
հանդեսը, որը հանգամանորեն ներկայացնում էր ՀԱԵ

ներքին կյանքը,

արտաքին

հարաբերություններն ու գործունեությունը, ինչպես նաև Հայ Ավետարանչական
ընկերակցության ծառայություները Հայաստանում և Արցախում:
ՀԱԵ-ն իր առաքելության և ծառայության անբաժան և հույժ կարևոր ոլորտն է
համարում կրթությունը: Եվ սա պատմականորեն այսպես է: ՀԱԵ-ն հավատում է, որ
Քրիստոսի Ավետարանի քարոզությունը և Բարի Լուրի տարածումը իր մեջ ներառում է
նաև մարդկանց մտահոգևոր լուսավորումը: Սա էր պատճառը, որ

1999 թվականի

սեպտեմբերի 20-ին Հայ Ավետարանչական ընկերակցության կողմից բացվեց Խորեն և
Շուշանիկ Ավետիսյան դպրոցը, որի նպատակն է` կրթել ու դաստիարակել հայ ազգի
այսօրվա և վաղվա սերունդներին:
Դպրոցում սովորող երեխաները ստանում են բազմակողմանի կրթություն, հայեցի և
քրիստոնեական

լավագույն

դաստիարակություն,

վայելում

են

ուսուցիչների

և

դաստիարակների հարգանքն ու սերը: Այդ ամենը նպաստում է մանուկ, պատանի և
երիտասարդ հայ անհատի նկարագրի, բարոյական բարձր կերպարի ձևավորմանը:
Մինչև 2000 թվականը Հայաստանյայց Ավետարանական ևս մի քանի համայնքներ
վերահաստատվեցին Գյումրիում, Սպիտակում, Իջևանում, Դիլիջանում, Արմավիրում,
Գորիսում, Թալինում, Մարալիկում, Հրազդանում, Ալավերդիում:

Հայաստանյայց Ավետարանական եկեղեցին այսօր
ՀԱԵ-ն այժմ Հայաստանի գրեթե բոլոր մարզերում և Արցախում ունի 23 տեղական
եկեղեցիներ, որոնք են՝ Երևանի Բաղրամյան 18-ի կենտրոնական, Երևանի Շենգավիթի
«Հույս Տուն», Երևանի Հարավ- Արևմտյան թաղամասի, Ստեփանակերտի, Գյումրու,
Վանաձորի, Ստեփանավանի, Ալավերդու, Շիրակամուտի, Թումանյանի, Սպիտակի,
Իջևանի,

Դիլիջանի,

Բերդի,

Նոյեմբերյանի,

Արմավիրի,

Արտաշատի,

Աբովյանի, Վարդենիսի, Գորիսի, Սիսիանի, Կապանի եկեղեցիները:

Այնթափի,
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2012 թվականից ՀԱԵ ավագ հովիվը վեր. Մկրտիչ Մելքոնյանն է: ՀԱԵ-ն ունի 13
ձեռնադրված հովիվներ և 15 արտոնյալ քարոզիչներ ու օգնական հովիվներ: Վերջին
տարիներին

ՀԱԵ-ն

աստվածաբանական

մեծ

ուշադրություն

կրթությունը

է

դարձնում

խորացնելուն,

հովիվների

բարձրագույն

ակադեմիական

մակարդակը

բարձրացնելուն և գիտական նոր ասպարեզներ նվաճելուն: Այս հույժ կարևոր գործի մեջ
իր մեծ ներդրումն ունի ՀԱԵ ավագ հովիվ Մկրտիչ Մելքոնյանը: ՀԱԵ-ն սերտորեն
համագործակցում է Բեյրութի մեծահամբավ «Մերձավոր Արևելքի Աստվածաբանական
Ճեմարանի» հետ:

Արդեն իսկ ՀԱԵ երկու հովիվներ

ուսում են ստացել Մերձավոր

Արևելքի Աստվածաբանական Ճեմարանում և իրենց հովվական ծառայությունն են
իրականացնում Հայաստանում: ՀԱԵ ևս երկու սաներ այժմ ուսանում են Ճեմարանում:
Ուսումնական այս ընթացքը շարունակական է:

ՀԱԵ կառուցվածքի և կառավարման ձևի մասին
ՀԱԵ գերագույն մարմինը ՀԱԵ Համաժողովն է, որը եկեղեցու կառավարումն
իրականացնում է իր ընտրած 11 հոգուց բաղկացած ՀԱԵ ՀԽ-ի կամ կենտրոնական
մարմնի միջոցով: ՀԽ-ն իր հերթին ունի 7 օժանդակ հանձնախմբեր: ՀԱԵ-ն ունի իր
Սահմանադրությունը և Ներքին Կանոնագիրը, ըստ որոնց էլ կազմակերպվում և
կանոնակարգվում է եկեղեցական և համայնքային կյանքը: ՀԱԵ-ն միջեկեղեցական
արդյունավետ հարաբերության ու գործակցության մեջ է Հայ Առաքելական և Հայ
Կաթողիկե եկեղեցիների հետ, սերտորեն համագործակցում է նաև Հայաստանի
Աստվածաշնչյան

Ընկերության,

«Ջինիշյան»

հիմնադրամի,

Եկեղեցիների

Համաշխարհային Խորհրդի Հայաստանյան Կլոր Սեղան Հիմնադրամի, ԷԿԼՕՖ-ի և այլ
կառույցների հետ:
ՀԱԵ-ն, լինելով Հայ եկեղեցու մեկ անբաժան մաս, գիտակցում է իր պատմական,
ավանդական և եզակի դերն ու առաքելությունը Հայաստանում ու հայ ժողովրդի մեջ:
Հավատարիմ մնալով իր առաքելությանը՝ ՀԱԵ

ներկայի և մանավանդ ապագայի

ծառայության հիմքը, առանցքը և նպատակը առաջին հերթին, անշուշտ, Քրիստոսի
Ավետարանի քարոզությունն է, որը նշանակում է՝ Ավետարանի պատգամն ու
բովանդակությունը մարմնավորել, թարգմանել և իրականություն դարձնել հայ ժողովրդի
կյանքի բոլոր ոլորտներում և լայն իմաստով փոխել մեր անհատական, ազգային և
հավաքական կյանքի որակը: Հոգևոր զարթոնքին և աճին ծառայելուն զուգընթաց՝ ՀԱԵ
առաքելության նպատակը նաև մեր ժողովրդի լուսավորության, մտավոր, կրթական և
մշակութային զարգացումն ու վերելքն է: ՀԱԵ-ն իր առաքելության անբաժան մաս է
համարում նաև սոցիալական և բարեսիրական ծառայությունը:
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10. Եւրասիայի Հայ Ավետարանական
Եկեղեցիների Միություն
Վեր. Դոկտոր Ռընե Լեւոնյան*

1994 թվականին Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական Ընկերակցության (ԱՀԱԸ), Հայ

Ավետարանական Համաշխարհային խորհրդի (ՀԱՀԽ) և Ֆրանսիայի «Հույս Հայաստանի
Համար» կազմակերպության Հայաստանի նորանշանակ ներկայացուցիչ վեր. Ռընե
Լևոնյանը սկսեց լայն կապեր հաստատել Վրաստանի և Ռուսաստանի Հայ
Ավետարանական եկեղեցիների հետ: Նշված երկրներ մի քանի այցելություններից հետո
կապերն աստիճանաբար ընդլայնվեցին, խորացան և մեկ տարի անց Երևանում
եկեղեցական ծառայողների ընդհանուր ժողովում, որը գումարվեց 1995 թ. օգոստոսի 21ին, վեր. Ռ. Լևոնյանն ընտրվեց Եվրասիայի Հայ Ավետարանական եկեղեցիների
նորաստեղծ միության (ԵՀԱԵՄ) նախագաh:
1995 թ. օգոստոսի 23-ին ԵՀԱԵՄ-ն դիմեց ՀԱՀԽ նախագահ վերապատվելի
Հովհաննես Գարճյանին՝ խնդրելով նորաստեղծ ԵՀԱԵՄ-ն ՀԱՀԽ-ին անդամակցության
հարցը քննարկել Խորհրդի առաջիկա նիստին: Նույն թվականի հոկտեմբերին ԵՀԱԵՄ-ն
դարձավ ՀԱՀԽ անդամ:
Միության նպատակն է
1. Հետազոտություններ կատարել Արևելյան Եվրոպայում և Միջին Ասիայում
գտնվող հայ ավետարանական ընտանիքների և Հայ Ավետարանական եկեղեցիներ
հաճախողների թիվը ճշտելու նպատակով: Նպաստել նրանց նյութա-բարոյական և
հոգևոր խնդիրների լուծմանն ու պահանջների բավարարմանը: Անհրաժեշտության
դեպքում նշված համայնքներին օգնել հոգևոր գրականությամբ: Կազմակերպել Հայ
Ավետարանական եկեղեցիների հովիվների այցելությունները տվյալ տարածքներում
գտնվող հայ ավետարանական ընտանիքներին, ինչպես նաև հարկ եղած դեպքում
միջոցներ ստեղծել տվյալ տարածքներում նրանց հոգևոր աշխատանքի համար: Օգնել
նրանց կապեր հաստատելու և զարգացնելու Մայր Հայրենիքի հետ: Հոգևոր զարթոնքին
նպաստելու նպատակով Հայ Առաքելական եկեղեցու հետ համատեղ կազմակերպել
հոգևոր և մշակութային միջոցառումներ:
2.

Ստեղծել
բարենպաստ
պայմաններ
անդամ
եկեղեցիներին
և
կազմակերպություններին, որպես նույն դավանական ընտանիքի անդամներ,
քրիստոնեական հաղորդակցության, համագործակցության և փոխօգնության մղելու
համար:
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3. Ստեղծել միջոցներ անդամ եկեղեցիների համար սուրբգրային, աստվածաբանական
և հայ ազգային բարձրորակ կրթությամբ հովիվներ, քարոզիչներ և առաջնորդներ
պատրաստելու համար:
4. Մշակել եղբայրական և գործնական սերտ կապեր Հայաստանյայց Առաքելական
Սուրբ եկեղեցու և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի, ինչպես նաև ուղղադավան այլ
եկեղեցիների հետ՝ ի նպաստ հայ եկեղեցական և ազգային միասնության:
ԵՀԱԵՄ բարձագույն մարմինը Միության Համաժողովն է, որը հրավիրվում է տարին
մեկ անգամ: Այն բաղկացած է Միությանն անդամակցող եկեղեցիների ձեռնադրյալ
հովիվներից,
եկեղեցիների
պատվիրակներից,
կազմակերպությունների
ներկայացուցիչներից:
Ի դեպ, նշենք նաև, որ ԵՀԱԵՄ ստեղծվեց վերապատվելի դոկտոր Ռընե Լևոնյանի և
Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական Ընկերակցության գործադիր տնօրեն (1987-2000 թթ.),
վերապատվելի դոկտոր Մովսես Ճանպազյանի տեսիլքով և նախաձեռնությամբ:
Եվրասիայի
Հայ
Ավետարանական
եկեղեցիների
ծառայությունների համառոտ պատմությունը
1.

ստեղծման

և

ընդհանուր

ՄՈՍԿՎԱ

Մոսկվայի Հայ Ավետարանական եկեղեցին գործում է 1993 թվականից: Հոգևոր
հովիվն էր պատվելի Վահան Ֆրանգյանը: Մինչ այդ Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական
Ընկերակցության օժանդակությամբ Մոսկվայում ձևավորվում էին Աստվածաշնչի
սերտողության խմբեր, որոնց մասնակցում էին Ադրբեջանից և Հայաստանից եկած հայ
փախստականները:
2009թ. Մոսկվայի Հայ Քրիստոնեական Ավետարանական եկեղեցուն (ՄՀՔԱԵ), որը
հիմնադրվել է 05.05.2002 թ., միացավ տեղի Հայ Ավետարանական եկեղեցին: ՄՀՔԱԵ-ն
Աստծո առաջնորդությամբ
հիմնվեց Կարպիս Թոփչյանի, Արման Բադալյանի և
Մասիս Հակոբյանի տեսիլքով: Մասիս Հակոբյանը (ՄՀՔԱԵ հովիվը) 2009 թ.
պաշտոնապես ձեռնադրվեց հոգևոր հովիվ:
Վերապատվելի Մասիս Հակոբյանը ծնվել է 1978թ. Հոկտեմբերի 6-ին Խորհրդային
Ադրբեջանի Շահումյանի շրջանի Շահումյանովսկ ավանում: Ավարտել է Ավստրիայի
TCMI-ի Միջազգային Քրիստոնեական ինստիտուտը՝ Գործնական Ծառայության
մագիստրոսական ծրագրով:
Բացի կենտրոնական եկեղեցում տեղի ունեցող կիրակնօրյա պաշտամունքներից՝
Մոսկվայի չորս տարբեր թաղամասերում կազմակերպվում են նաև շաբաթամիջի
տնային պաշտամունքներ:
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Մոսկվայի Հայ Ավետարանական եկեղեցին անցած ժամանակահատվածում
տարածաշրջանի Նարոֆոմինսկ, Թարդոն, Ռյազան, Լիպեցկ և Կուրսկ քաղաքներում
կանոնավոր կերպով հաստատել է եկեղեցական ծառայություններ:
2.

ՍՈՉԻ

Սոչիի Հայ Ավետարանական եկեղեցին սկսեց ձևավորվել 1994 թվականից: Մինչ այդ
տեղի հայերը հաճախում էին ռուսական ավետարանական եկեղեցի, որի հովիվն էր վեր.
Իվան Չեխունովը: Որոշ ժամանակ անց վերջինի քաջալերությամբ եկեղեցի հաճախող
հայերը ստեղծեցին մի խումը, որը սկսեց հայերեն պաշտամունքներ անցկացնել: Խումբն
առաջնորդում էր Սասուն Կարախանյանը: Հետագայում՝ 1997 թ. մարտին, խումբը
պաշտոնապես ճանաչվեց որպես առանձին եկեղեցի: Նույն թվականին եկեղեցու հոգևոր
հովիվ ձեռնադրվեց Սասուն Կարախանյանը:
Այսօր Եկեղեցին ունի 50 անդամ և աջակիցներ: Եկեղեցում ամեն կիրակի տեղի են
ունենում պաշտամունքներ: Եկեղեցու անդամներն այցելում են նաև ավետարանական
խմբերին, որոնք տեղակայված են Կրուեվո-Արմյամսկի Վասիլյեվսա գյուղերում: Սոչիից
երկու հոգի ավարտել են Հայաստանի Ավետարանական Աստվածաբանական
ակադեմիան: Ներկայիս հոգևոր հովիվն է վեր. Սասուն Կարախանյանը:
Սոչիի Հայ Ավետարանական եկեղեցին ընդարձակել է իր ծառայությունը՝ դեպի
Խոսդա, Ադլեր, Վոլկոնկա, Լազարևսկ և այլ բնակավայրեր:
3.

ՍՈՒԽՈՒՄ

Սուխումում հայ ավետարանականներ եղել են դեռևս 1917 թ. հեղափոխությունից
առաջ: Այստեղ Հայ Ավետարանական եկեղեցին հիմնվել է 1960թ՝ 17 հավատացյալների
ջանքերով: Առաջին հոգևոր հովիվն է եղել վեր. Ղևոնդ Նալբանդյանը: Նրան հաջորդել է
վեր. Օնիկ Քոնոլյանը, հետո՝ վերապատվելի Միհրան Թորոսյանը: 2018-ից
պաշտամունքներն անցկացնում և եկեղեցու ծառայությունները համակարգում է այցելու
հովիվ՝ Սոչիի Հայ Ավետարանական եկեղեցու հոգևոր հովիվ վեր. Սասուն
Կարախանյանը:
4.

ԱՐՄԱՎԻՐ

Արմավիրի Հայ Ավետարանական եկեղեցին համեմատաբար երիտասարդ է, դրա
պատմությունն սկսվել է 2015թ. դեկտեմբերին, երբ Արմավիր այցելեցին Եվրասիայի Հայ
Ավետարանական եկեղեցիների միության նախագահ վեր. դոկտ. Ռընե Լևոնյանը և
Սոչիի հոգևոր հովիվ վեր. Սասուն Կարախանյանը: Նրանք հանդիպում ունեցան տեղի
հայ և ռուս հավատացյալների հետ: Հանդիպումների արդյունքում սկսվեցին տնային
ծառայությունները պատվելի Արմեն Ղուկասյանի առաջնորդությամբ:
2019-ի նոյեմբերին սկսվեցին ամենշաբաթյա պաշտամունքները: Իսկ տնային
խմբերի ծառայություններն ու այցելությունները շարունակվում են:
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Այժմ եկեղեցու պաշտամունքները COVID 19 համավարակի պատճառով
անցկացվում են առցանց, որին մասնակցում է վեց ընտանիք՝ 20 հոգի: Վստահ ենք, որ մի
փոքր ժամանակ անց կվերսկսվեն շաբաթական պաշտամունքները:
5.

ՍԱՆԿՏ ՊԵՏԵՐԲՈՒՐԳ

Սանկտ Պետերբուրգի հայ հավատացյալների խումբը ձևավորվել է 3 տարվա
ավետարանչության, այցելությունների ու աղոթքների շնորհիվ Հայաստանից Սանկտ
Պետերբուրգ տեղափոխված ավետարանիչ Գուրգեն Պողոսյանի ջանքերով:
Վճռորոշ էր 2016թ. Եվրասիայի Հայ Ավետարանական եկեղեցիների միության
նախագահ վեր. դոկտ. Ռընե Լևոնյանի և միության երկու հովիվների՝ վեր. Սասուն
Կարախանյանի ու վեր. Մասիս Հակոբյանի այցը Սանկտ Պետերբուրգ, որով ձևավորված
փոքրիկ եկեղեցուն տրվեց նոր ընթացքով առաջանալու վստահություն: Իսկ
Եվրասիական միությանը անդամակցությունը, որ տեղի ունեցավ 2019թ. մեկ տարի
դիտորդի կարգավիճակում մնալուց հետո, ավելի ամրապնդեց այդ վստահությունը:
Սանկտ Պետերբուրգի Ավետարանական եկեղեցին ունի 25 անդամ: Հոգևոր հովիվն է
պատվելի Գուրգեն Պողոսյանը:
6.

ԹԲԻԼԻՍԻ

Թբիլիսիի Հայ Ավետարանական եկեղեցին հիմնվել է 1880-ական թվականների
սկզբին: Առաջին հոգևոր հովիվը եղել է վեր. Աբրահամ Ամիրխանյանը: Նա
պաշտամունքները, ըստ անհրաժեշտության, վարում էր հայերեն, ռուսերեն և
գերմաներեն: Վեր. Ա. Ամիրխանյանը ավետարանչություն է արել Շուշիում, Բաքվում,
Շամախիում և այլ բնակավայրերում: Այնպիսի հայտնի գրողներ, ինչպիսիք են Գրիգոր
Արծրունին և Րաֆֆին բարձր են գնահատել վեր. Ամիրխանյանի հոգևոր
գործունեությունը: 1913 թ. վեր. Ամիրխանյանի մահվանից հետո եկեղեցին հովվել են
Մարգար Տեր-Ասադուրյանը, Ներսես Հարությունյանը, շվեդ Լ. Լարթոնը, Հովսեփ
Խանոյանը, Դոկտոր Ուշերը, Մարտիրոս Տեր-Սահակյանը, Հովհաննես Մարգարյանը,
Տիգրան Ապաղյանը, Հովսեփ Զաքարյանը, Ասիր Ասիրյանը, Ասատուր Հարությունյանը,
Սուրեն Հարությունյանը, Մկրտիչ Խաչատուրյանը, Ալեքսանդր Մինասյանը:
Այսօր Թբիլիսիի Հայ Ավետարանական եկեղեցու հոգևոր հովիվն է վերապատվելի
Կարեն Խաչատուրյանը: Նա իր հոգևոր ծառայությունն սկսել է 1997-ից Ամերիկայի Հայ
Ավետարանչական Ընկերակցութան կազմակերպած բակային ճամբարներում՝ որպես
առաջնորդ և օգնական հովիվ վեր. Ալեքսանդր Մինասյանի:
Ճամբարներ կազմակերպվել են Փասանաուրի և Կոջորիի շրջաններում:
Եկեղեցում ծառայությանը զուգընթաց՝ 1999-2005 թթ, Կարեն Խաչատրյանն
ավարտեց Հայաստանի Ավետարանական Աստվածաբանական ակադեմիան:
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ԱՄՆ-ից վեր. Վիգեն Գալուստյանի առաջնորդությամբ եկեղեցու ծառայողների
համար տեղի են ունեցել դասընթացներ: Վերջինս միջնորդությամբ էլ 2000-2007թթ.
գործել է բարեգործական ճաշարան, որից օգտվում էին 60 հոգի:
2006
թվականին
Կարեն
Խաչատուրյանը
ձեռնադրվեց
Թբիլիսիի
Հայ
Ավետարանական եկեղեցու հոգևոր հովիվ, որի ջանքերով այցելություններ են
կազմակերպվում Վրաստանի տարբեր բնակավայրեր, անցկացվում պաշտամունքներ,
բաժանվում է հոգևոր գրականություն:
7.

ՋԱՎԱԽՔ, ԳՈՒՄԲՈՒՐԴՈ

Գումբուրդոյի եկեղեցին հիմնվել է 1990 թ՝ 4-6 հոգանոց խմբով, Վալերի Զաքարյանի
նախաձեռնությամբ: Առաջին մկրտությունը տեղի է ունեցել 1992թ հուլիսի 24-ին,
մկրտվել են 22 հոգի:
ԱԽԱԼՔԱԼԱՔ
Այստեղ առաջին փոքրաթիվ հավաքները եղել են 1995թ: Հավատացյալները մինչև
2004 թ. պաշտամունքներն անցկացնում էին վարձակալած բնակարանում: 2004 թ. Հայ
Ավետարանչական Ընկերակցության օգնությամբ բացվեց գրասենյակ, որի սրահն էլ
տրամադրվեց Հայ Ավետարանական եկեղեցուն պաշտամունքներ և ընդհանուր
ծառայություններ իրականացնելու համար:
ՍՈՒԼԴԱ
2000 թ. սկզբներին ավետարանականների մի փոքր խումբ հիմնվեց Սուլդա գյուղում:
Տարեվերջին այստեղ արդեն մկրտվեց 10 հոգի: Այժմ կատարվում է պաշտամունք,
այցելություններ, Սուրբ Գրքի սերտողություններ, դպրոցի ցածր դասարանցիներին
«Բարի սամարացի» ծրագրով բաժանվում է օգնություն:
ԱԽԱԼՑԽԱ
1990 թ. Թբիլիսիի հայ ավետարանական եղբայրների օգնությամբ հիմնվեց
Ախալցխայի եկեղեցին: 1990-1992 թվականներին 10 հոգի մկրտվեցին: Եկեղեցում
կատարվում են կիրակնօրյա պաշտամունքներ, այցելություններ, գործում է կիրակնօրյա
դպրոց, Սուրբ գրքի սերտողություններ, բակային ամառային ճամբարներ, մի քանի
ծերերի տրվում է տաք ճաշ, իսկ «Բարի սամարացի» ծրագրով օգնություն է բաժանվում
դպրոցի և մանկապարտեզի երեխաներին:
Ջավախքի հիշյալ բնակավայրերի՝ շրջկենտրոն Ախալքալաքի, հարևան Ախալցխայի
և Գումբուրդո ու Սուլդա գյուղերի եկեղեցիների հոգևոր հովիվն է վեր. Վալերի
Զաքարյանը: Վ. Զաքարյանը 1992 թ. ձեռնադրվել է սարկավագ, 1996-ին հոգևոր հովիվ:
Սովորել է Թբիլիսիի Աստվածաբանական ճեմարանում: Նրան օգնում են երեք հոգևոր
քարոզիչներ՝ Կամո Մղդեսյանը, Մերուժան Սահարյանը և Սասուն Մարգարյանը:
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Եվրասիայի
բնութագիրը

Հայ

Ավետարանական

եկեղեցիների

ծառայությունների

ընդհանուր

1. Պաշտամունք (հոգևոր արարողություն)
Միության բոլոր եկեղեցիներում տեղի են ունենում կիրակնօրյա պաշտամունքներ:
Հայ Ավետարանական եկեղեցիների հավատացյալները գործնական մասնակցություն են
բերում պաշտամունքի մեջ. կարդում են Աստվածաշունչ, աղոթում, երգում հոգևոր
երգեր, շարականներ, վկայում անձնական քրիստոնեական կյանքի մասին, լսում
խորհրդածություններ, պատգամներ:
2. Քրիստոնական դաստիարակություն
Միության եկեղեցիները բարձր են գնահատում քրիստոնեական դաստիարակության
դերը նոր սերնդի և մեծահասակների դաստիարակության գործում, օգնում են, որպեսզի
դրանցում ընդգրկված բոլոր հավատացյալները աճեն կյանքի բոլոր մարզերում
(մտավոր, ընկերային, հոգևոր) և դառնան մեր ազգի արժանավոր զավակներ: Այս
նպատակով կազմակերպվում են Աստվածաշնչի սերտողություններ բոլոր տարիքային
խմբերի`
պատանիների,
երիտասարդների,
ամուսնական
զույգերի
համար:
Սերտողություններն օգնում են ստանալ քրիստոնեական ճշմարիտ գիտելիքներ,
սովորեցնում են գնահատել քրիստոնեա-կան արժեքների ճանաչումն ու կիրառումը
անձնական կյանքում:
3. Կազմակերպվում են բակային ճամբարներ. այստեղ երեխաները լավ
հանգստանում են, ընդունում առողջ սնունդ, նոր ընկերներ ձեռք բերում: Ամեն տարի
բակային ճամբարներում հանգստանում են հարյուրավոր երեխաներ:
4. Ս. Ծննդի եւ Ամանորի հանդեսներ
Ամեն տարի Ամանորի և Սուրբ Ծնունդի առիթով վերոնշյալ եկեղեցիներում
կազմակերպվում են տոնական հանդեսներ, որոնց մասնակցում են շնորհալի
երեխաները: Տոնական օրերին ուրախությամբ է նշվում հրաշագեղ մանուկ Արքայի`
Հիսուս Քրիստոսի Սբ. Ծնունդը: Ծնունդ, որի շնորհիվ մարդկությունը շարունակում է
համախմբվել աստվածային սիրո, հաշտության, ազնվության և արդարության վեհ
գաղափարների
շուրջ:
Ամենուրեք
երեխաներին
բաժանվում
են
նվերներ:
Աստիճանաբար եկեղեցիներն ընդլայնում են ծառայությունների ոլորտներն ու
բովանդակությունը:
Հավելված
 1990–ական
թվականներից
Ամերիկայի
Հայ
Ավետարանչական
Ընկերակցությունը միշտ իր ուշադրության կենտրոնում է պահել Եվրասիայի միության
ծրագրերը և օժանդակել դրանց:
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 Եվրասիայի միությունը և
միությունը 1997 թ. համատեղ
Աստվածաբանական Ակադեմիան:

Հայաստանի
ստեղծեցին

Ավետարանական եկեղեցիների
Հայաստանի Ավետարանական

 Եվրասիայի միությունը ամեն տարի հոգևոր հովիվների և ծառայողների համար
Ռուսաստանում կամ Վրաստանում կազմակերպում է համագումար:
 ՀԱՀԽ և ԱՀԱԸ օգնությամբ Միության հոգևոր հովիվները Հայաստանում և այլուր
պարբերաբար
մասնակցում
են
միջեկեղեցական
ժողովների,
միջազգային
երիտասարդական ճամբարների:
 2019 թ. մայիսի 25-ին Մոսկվայում, Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական
Ընկերակցության 100-ամյակի առիթով, Եվրասիայի միության կազմակերպած համերգհանդիսությանը ներկա էր ԱՀԱԸ գործադիր տնօրեն Զավեն Խանջյանը տիկնոջ՝ Սոնա
Խանջյանի հետ:

*Եվրասիայի միության հոգևոր հովիվների գրությունները համադրեց
Վեր. Դոկտ. Ռընե Լևոնյանը
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11. Ֆրանսայի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու
Միութիւն
--Վեր. Դանիէլ Սահակեան* եւ Վեր. Յովէլ Միքայէլեան*

1923-էն սկսեալ բազմաթիւ հայեր Ֆրանսա ապաստանեցան, եւ անոնց մէջ բաւական
մեծ թիւով Աւետարանականներ ալ կը գտնուէին։ Այդ օրերուն հայ գաղթականներ
ահարկու դժուարութեանց կը հանդիպէին, իրենց բոլորովին անծանօթ միջավայրի մը
մէջ։ Ուստի, Դոկտ. Փօլ Պերոն, Ալզաս նահանգին մէջ, 22 Սեպտեմբեր 1922-ին «Արեւելքի
Մէջ Քրիստոնէական Գործունէութիւն» (A.C.O.) անունով առաքելութիւն մը հիմնեց, որ
նախախնամական դեր կատարեց Ֆրանսայի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու կազմութեան մէջ։

Մարսէյլ
Հետագային, Միացեալ Նահանգներ մեկնած Փրոֆ. Մուսեղեանին կոչին անսալով,
Դոկտ. Պերոն Ֆրանսա հրաւիրեց իր բարեկամներէն մին՝ Վեր. Ժոզէֆ Պարսումեան,
որուն ծանօթացած էր Սուրիոյ մէջ։ Ան 21 Մարտ 1924-ին Ֆրանսա հասնելով
հետախուզական աշխատանքի լծուեցաւ ու շուտով կազմեց հաւատացեալներու խումբ
մը, որոնցմէ ոմանք արդէն ինքնաբերաբար կը հաւաքուէին իրենց պանդոկներուն մէջ՝
միասին աղօթելու համար։
Ժողովները սկզբնական շրջանին տեղի կ’ունենային Փրկութեան Բանակին կողմէ
փոխ տրուած սրահի մը մէջ։ Նոյն տարուան Մայիս 11-ին հոգաբարձուներու խումբ մը
որոշուեցաւ, յետոյ Կանանց Յանձնախումբ մը՝ այցելութիւններու համար։ Այդ համայնքը
71 ընտանիքէ կը բաղկանար՝ 226 անձերով, որոնցմէ քսանը եկեղեցւոյ անդամներ էին։
Երեք ամսուան գործունէութենէ ետք՝ Վեր. Ժոզէֆ Պարսումեան Լիոն ղրկուեցաւ, եւ
իրեն յաջորդեց 19 Մայիս 1924-ին Մարսէյլ ժամանած Վեր. Յովհաննէս Ղազարոսեան ։ Ան
յաջողեցաւ Տըլիլ փողոցի Բարեկարգեալ եկեղեցին գործածելու արտօնութիւնը ստանալ,
որ ապագային սեփականութիւնը դարձաւ Հայ Աւետ. Եկեղեցիին։
Շուտով Վեր. Ղազարոսեան հզօր հոգեւոր արթնութեան մը միջոցը դարձաւ, ինչ որ
մեծ թափ տուաւ Հայ Աւետ. Շարժումին Ֆրանսայի մէջ, որուն հեռաւոր ազդեցութիւնը կը
զգանք մինչեւ այսօր։ Հետաքրքրական է նկատել, որ արթնութիւնը նախ բռնկեցաւ
երիտասարդներուն մօտ, աղօթաժողովի մը ատեն, երբ անոնցմէ 14 հոգի ներկայ էր եւ
կ՚’ունկնդրէր։ Անմիջապէս, աւետարանչական հաւաքոյթներ, աղօթաժողովներ եւ Ս.
Գրոց սերտողութիւններ աւելցան կանոնաւոր ժողովներուն վրայ։ Արթնութեան կրակը
տարածուեցաւ եկեղեցիէն ներս եւ դուրս: Հոգաբարձուներ, քիչ թէ շատ մրափող
եկեղեցւոյ անդամներ իրենց թմրութենէն ցնցուեցան եւ արթնցան։ Մասնաւորաբար,
բազմաթիւ երիտասարդներ, նոյնիսկ հեռու եկեղեցական շրջանակներէ, ապաշխարեցին։
Եւ անմիջապէս, քաղաքին թաղերը իրենց մէջ բաժնելով, սկսան հոն տարածուիլ՝
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թերթիկներ, Աստուածաշունչ Մատեաններ ու հոգեւոր գրականութիւն բաշխելով, եւ
բոլորին վկայելով իրենց հաւատքին մասին։
Հալածանքներն ու ընդդիմութիւնը չուշացան։ Հայ քաղաքական թերթերը սկսան
քմծիծաղիլ, նոյնիսկ սպառնալ։ Բայց ոչինչ կրնար դադրեցնել այս խանդը։ Մարսէյլէն
մինչեւ Փարիզ Հայ Աւետ. Եկեղեցիներ հիմնուեցան իրարու ետեւէ։ Ամէնուրեք
ապաշխարութիւնները կը բազմապատկուէին։
Այս արթնութեան ամենակարեւոր հետեւանքներէն մին եղաւ հովուական
կոչումներու ծնունդը։ Հետեւաբար շատ մը երիտասարդներ ուղարկուեցան
աստուածաբանական ճեմարաններ՝ Ֆրանսայի եւ Զուեցերիոյ մէջ։ Վերք. Զաքարիա
Պուտաքեան, Վահան Սահակեան, Սամուէլ Պագգալեան, Իսրայէլ Աբրահամեան եւ
Ներսէս Խաչատուրեան այս արթնութեան պտուղները հանդիսացան։
Շարժումը հետզհետէ տարածուեցաւ, ու Մարսէյլի եւ արուարձաններուն մէջ
կրօնական ու հայ լեզուի դասընթացքներ կազմակերպուեցան։ «Պուշ տիւ Ռոն»
նահանգին մէջ 5 եկեղեցիներ հիմնուեցան.– Մարսէյլ (քաղաքի կեդրոնը), Սէն Լու,
Պօմոն, Սենթ Անթուան եւ Կարտան։
Սէն Լուի մէջ, Վեր. Յ. Ղազարոսեանի կողմէ քանի մը տարիէ ի վեր սկսուած հոգեւոր
գործը՝ աշխարհական եղբայրներու աջակցութեամբ, շարունակուեցաւ երբ Վեր. Վահան
Սահակեան 1933-ին հովիւ նշանակուեցաւ այդ եկեղեցիին։ Շատ չանցած հող մը
գնուեցաւ եւ վրան մատուռ մը կառուցուեցաւ 8 ամսուան մէջ, որուն նաւակատիքը
կատարուեցաւ Հոկտեմբեր 28-ին։ Սէն Լուի մէջ է որ կառուցուեցաւ Ֆրանսայի առաջին
Հայ Աւետ. եկեղեցին։ Հոգեւոր գործը շուտով ընդարձակուեցաւ այդ հայաշատ թաղին մէջ։
Պօմոնի մէջ հոգեւոր գործը 1926-ին սկսած էր Աննա քոյր Ճիզմեճեանի ջանքերով։
1929-ին Փրոֆ. Գրիգոր Խայիկեան հոն հաստատուեցաւ եւ անմիջապէս կազմակերպեց
աղօթաժողով, Կիրակնօրեայ դպրոց եւ հայերէնի դասընթացք։ Երբ 1933-ին Վալանս
մեկնեցաւ, Վեր. Յ. Ղազարոսեան եւ Կիւլիշան եղբ. Պատաքեան զինք փոխարինեցին, եւ 5
Մարտ 1939-ին նորակառոյց մատրան մը բացումը կատարուեցաւ Պօմոնի մէջ։
Շատ համեստ պայմաններու ներքեւ սկիզբ առաւ հոգեւոր գործը Սենթ Անթուանի
մէջ – փոքր աղօթաժողով մը խոհանոցի մը մէջ՝ 1927-ին։ Վեր. Ս. Պագգալեան Սէն Լուի
թաղին մէջ հաստատուելէ ետք իր գործունէութեան դաշտը ընդարձակեց մինչեւ Սենթ
Անթուան։ Երբ 1938-ին Մերձաւոր Արեւելք մեկնեցաւ իբր աւետարանիչ, Վեր. Մարկոս
Վեքիլեան կազմակերպեց
Սենթ Անթուանի եկեղեցին, եւ հոն ալ մատուռ մը
կառուցուեցաւ 1939-ին, բայց նաւակատիքը տեղի ունեցաւ 1941-ին՝ Բ. Աշխարհամարտին
պատճառով։

Լիոն
1924-ին Լիոնի մէջ ալ սկսաւ հոգեւոր գործը, երբ Վեր. Ժ. Պարսումեան
հաստատուեցաւ այս քաղաքին մէջ։ Ժողովները սկսան Մեթոտական եկեղեցիին մէջ ու
շարունակուեցան Երիտասարդ Քրիստոնեաներու Միութեան ժողովասրահին մէջ,
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մինչեւ որ դահլիճ մը վարձուեցաւ Լը Ռուայէ փողոցը։ Հոգեւոր գործը շուտով
կազմակերպուեցաւ եւ ընդարձակուեցաւ — սուրբ գրական սերտողութիւն
երիտասարդներուն համար, Կիրակնօրեայ դպրոց՝ փոքրերուն։ 1925-ին Լիոնի մէջ
գումարուեցաւ Ֆրանսայի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու առաջին խորհրդակցական
համագումարը, իսկ 1927-ին՝ առաջին Միութեան Ժողովը։ Հոս ալ արթնութիւն մը տեղի
ունեցաւ երիտասարդներուն մէջ, եւ Լիոնի Եկեղեցին տուաւ երեք հոգեւոր մշակներ.–
Վերք. Գարեգին Սիսլեան, Մարկոս Վեքիլեան եւ Կալվին Պարսումեան ։

Փոնտ’Օպընա
Բազմաթիւ հայ որբուհիներ հաստատուեցան այս քաղաքը, աշխատանք գտնելով
շրջանի հիւսուածեղէնի գործարաններուն մէջ։ Շատ չանցած Վեր. Յ. Ղազարոսեան հոն
ղրկեց երիտասարդ քրիստոնեայ ուսուցիչ մը, Առաքել Փափազեան, որուն հովուական
գործունէութիւնը խորունկ ազդեցութիւն ձգեց ։ Այդ օրերուն Փոն տ’Օպընայի Եկեղեցին
Ֆրանսայի ամենէն կարեւոր ու կենսունակ եկեղեցիներէն մին կրնար նկատուիլ։ Շատ
չանցած՝ Մոնթելիմարի մէջ ալ համայնք մը կազմուեցաւ, ուր պաշտօնավարեց Պատ.
Արմէն Կեսարենց ։

Վալանս
1924-էն ի վեր դանդաղօրէն Աւետարանական համայնք մը կազմուած էր Վալանս
քաղաքին մէջ՝ Գէորգ եղբ. Քէօսէեանի նախագահութեամբ։ Հոգեւոր Եղբայրութիւն մըն ալ
հիմնուած էր։ 1930-էն ետք է որ Վալանսի Հայ Աւետ. Եկեղեցին զարգացաւ, իրերայաջորդ
հովիւներու հաւատարիմ գործունէութեան շնորհիւ։

Փարիզ
Հետախուզական եւ աւետարանչական աշխատանք մը արդէն տարուած էր
Ֆրանսայի մայրաքաղաքին մէջ՝ Օր. Հայկանոյշ Յակոբեանի եւ Նոժանի
Աստուածաբանական Ճեմարանի այդ ատենուան ուսանող Վ. Սահակեանի կողմէ, երբ
1928-ին Վեր. Յ. Ղազարոսեան որոշ ատեն մը հոգեւոր գործը յանձն առաւ, ժամանակը
կիսելով Մարսէյլի եւ Փարիզի միջեւ։ Բայց Վեր. Զ. Պուտաքեանը հանդիսացաւ այս
եկեղեցին կազմակերպողը։ Երբ 1939-ին բանակ կանչուեցաւ եւ ստիպուեցաւ Փարիզէն
հեռանալ, իր ետին ձգեց լաւ կազմակերպուած, կենսունակ եւ բազմանդամ եկեղեցի մը։
Ան յաջողած էր մեծ թափ տալ երիտասարդներու գործունէութեան։ Իր մեկնումէն ետք,
Վեր. Արմենակ Միսիրեան շարունակեց աշխատանքը, մինակ ըլլալով Փարիզի մէջ՝ Բ.
Աշխարհամարտի ճգնաժամային տարիներուն։
1944-ին պաշտամունքի վայր մը հաստատուեցաւ Իսի լէ Մուլինօ արուարձանին մէջ,
եւ այդ Հայ Աւետ. համայնքը հետզհետէ ուռճացաւ ու դարձաւ Ֆրանսայի մէջ
կարեւորագոյնը։ Հոյակապ տաճար մը կառուցուեցաւ, որուն նաւակատիքը տեղի
ունեցաւ 1978-ին։
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Փոքր համայնք մը գոյութիւն ունի նաեւ Ալֆորվիլի մէջ, որ Փարիզի տարբեր
արուարձանի մը մէջ կը գտնուի։ Ուրիշ մը եւս կազմուած է Փարիզի 17-րդ թաղամասին
մէջ, Վեր. Գ. Սիսլեանի ջանքերով, որուն շնորհիւ այս երկուքը ունեցան իրենց
եկեղեցաշէնքերը։
Կարգ մը համայնքներ ժամանակին աւելի բազմանդամ էին։ Արդէն Փոն տ’Օպընային
ակնարկուեցաւ։ Կրնանք նմանապէս յիշել Կարտան-Պիւերի, Սենթ Էթիէնի, Տեսինի, եւ
նուազ չափով՝ Վիէնի եւ Փոն տը Շերուիի եկեղեցիները։ Տարիներու թաւալումի
ընթացքին եւ բնակչութեան տեղաշարժով՝ այս համայնքները կորսնցուցին իրենց
կարեւորութիւնը ու դարձան մասնաճիւղեր։

Եկեղեցական Կազմակերպութիւն
Ֆրանսայի Հայ Աւետարանական եկեղեցիները սկզբնական շրջանին կառավարուեցան «Գործադիր Յանձնախումբ»ի մը կողմէ, որուն կէսը բաղկացած էր «Արեւելքի
Մէջ Քրիստոնէական Գործունէութեան» ֆրանսացի կամ զուիցերիացի անդամներէն, իսկ
միւս կէսին մաս կը կազմէին Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միութեան Տարեժողովի
ընթացքին ընտրուած հայ անդամները։ Առաջին տարիներուն՝ «Արեւելքի մէջ
Քրիստոնէական Գործունէութեան» նիւթական զօրակցութիւնը շատ կարեւոր էր։
Ներկայիս «Գործադիր Յանձնախումբ»ին յաջորդած է «Կեդրոնական Մարմին»ը,
բաղկացած միայն հայ անդամներէ։ Իսկ Ֆրանսայի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միութիւնը
հասած է լման նիւթական ինքնաբաւութեան։
Միութեան Տարեժողովը կը համախմբէ հովիւները եւ իւրաքանչիւր եկեղեցիի
աշխարհական պատուիրակները։ Ան է որ կ’որոշէ Միութեան գլխաւոր ուղղութիւնները,
եւ կ’ընտրէ «Կեդրոնական Մարմին»ը։

Հրատարակութիւններ
Սկիզբէն ի վեր՝ Ֆրանսայի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միութիւնը կարեւորութիւն
տուած է մամուլին, զայն նկատելով աւետարանչութեան բացառիկ միջոց։ Հետեւաբար,
Միութեան Պաշտօնաթերթ՝ հայատառ «Բանբեր» ամսաթերթը առանց ընդհատումի լոյս
տեսած է 1925–էն ի վեր, ի բացառեալ Բ. Աշխարհամարտի ատեն երկու տարուան
ընդհատումէն։ Ներկայիս Բանբեր կ’ուղարկուի 2000 հասցէներու, որոնց կէսէն աւելին
արտասահման կը գտնուին։ « Մատենաշար Բանբեր»ին մաս կը կազմեն որոշ թիւով
հրատարակուած հատորներ ու գրքեր, ինչպէս նաեւ հոգեւոր պատի օրացոյցներ:
Երիտասարդներու յատուկ «Վերելք» թերթը սկսաւ հրատարակուիլ 1946–ին։ Անոր
յաջորդեց «Լը Լիւմինեոն»ը, որ կ’ուղարկուէր մօտ 1000 հասցէներու։

Հոգեւոր Գործ Մանուկներու Եւ Երիտասարդներու Մէջ
Սկիզբէն ի վեր մասնաւոր խնամք տարուած է այս գործունէութեան։ Մանուկներու
յատուկ Հինգշաբթի (ապա Չորեքշաբթի) օրերու հայկական դպրոցները, ինչպէս նաեւ
Կիրակնօրեայ դպրոցները շատ աշակերտներ ունէին մինչեւ Բ. Աշխարհամարտ եւ անկէ
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աւելի անդին ալ։ Անոնց թիւը՝ շատ մը եկեղեցիներու Կիրակնօրեայ դպրոցներուն մէջ
հարիւրը կ’անցնէր։ Այս մարզին մէջ ընկրկում կայ, որ չէ հակակշռուած։ Ներկայիս
Կիրակնօրեայ դպրոցներու աշակերտներուն թիւը 10–էն 40–ի միջեւ կը տարուբերի՝ ըստ
եկեղեցիներուն։
Սակայն նկատի առնուելու է գործունէութեան նոր կերպ մը, որ այս վերջին
տարիներուն մեծապէս զարգացաւ — բանակավայրերու մէջ կատարուած ծառայութիւնը։
Միութիւնը ունի երկու բանակավայրեր — Լա Ֆոնթանէլ եւ Լա Սուրս։ Հարիւրաւոր
մանուկներ, երիտասարդներ եւ չափահասներ ամէն տարի կու գան, որպէս զի
կազդուրուին մարմնապէս եւ զօրանան հոգեպէս։
Ինչ կը վերաբերի երիտասարդներու մէջ կատարուող հոգեւոր գործին, պէտք է յիշել
ծաղկումի առաջին շրջան մը, որ հետեւանքն էր սկիզբի արթնութեան։ Յետոյ, Բ.
Աշխարհամարտի վաղորդայնին, նոր նախաձեռնութիւն մը եղաւ՝ Հայ Քրիստոնեայ
Երիտասարդներու Միութիւններու (U.C.J.A.) կազմակերպութիւնը իւրաքանչիւր եկեղեցիէ
ներս, ինչպէս նաեւ երիտասարդաց յատուկ բանակումները։ Այս Միութիւնները մեծ
թիւով երիտասարդներէ բաղկացած էին։ Սակայն5 սոյն շարժումը շուտով կորսնցուց իր
կենսունակութիւնը, եւ տարիներու ընթացքին բազմաթիւ երիտասարդներ հեռացան
եկեղեցական շրջանակէն։ Այս ընկրկումին պատճառները զանազան են.– յարմար
առաջնորդներու պակաս, երիտասարդներու մտայնութեան յեղաշրջում՝ որ սերունդները
իրարմէ կը զատէ, հոգեւոր կեանքի տկարացում։ Այս տարբեր գործօնները ազդեցին եւ
վնասակար դեր կատարեցին։
Այս մարզին մէջ ալ որոշ վերազարթնում մը կը նշմարուի, որուն շօշափելի նշանը
երիտասարդներուն մասնակցութիւնն է պաշտամունքներուն։ Իրենց միութիւններուն մէջ
երիտասարդներուն ունեցած սովորական գործունէութիւններէն բացի (հաւաքոյթ,
սուրբգրական սերտողութիւն, երգչախումբ, եւ այլն), անոնք ամէն տարի «Համազգային
Վերնատան Ժողով» մը կ’ունենան Նոյեմբերի սկիզբը։ Այս կարեւոր ու բացառիկ
համագումարին կը մասնակցին մօտ հարիւր անձեր։
Երիտասարդներու հիմնական հարցերն են ուծացումը եւ մայրենի լեզուին կորուստը։
Կիրակնօրեայ դպրոցներուն ու երիտասարդաց հաւաքոյթներուն մէջ միայն ֆրանսերէն
կը խօսուի։ Պաշտամունքները երկլեզու են, ի բացառեալ կարգ մը փոքր մասնաճիւղերու
մէջ։

Հաշուեկշիռ
Անցնող քանի մը տարիներուն, շինութիւններու մարզին մէջ է որ տեղի ունեցած է
ամենէն աչքառու յառաջդիմութիւնը։ Ամէնուրեք Եկեղեցիները սեփականատէր դարձած
են իրենց ժողովասրահներուն, եւ ընդհանրապէս՝ անոնց կից երիցատուններուն։
Ներկայիս, երկոտասնեակ մը համայնքներու մէջ, պաշտամունքներուն ներկայ գտնուին
20–էն 120 անձեր։
Հաշուի առնուելու են նաեւ քանի մը փոքր մասնաճիւղեր։
Եկեղեցիներու մեծ մասը ունի իրենց պահանջքները գոհացնող սրահներ։
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Ներկայիս, հետեւեալ գործօն հովիւներէն վեցը՝ Ֆրանսա ծնած են եւ կը ծառայեն
Ֆրանսայի Հայ Աւետարանական եկեղեցիներուն.—
Վեր. Ալէն Պետիկեան (Մարսէյլ-Սէն Լու), Վեր. Յակոբ Չողանճեան (Մարսէյլ-Պօմոն),
Վեր. Սամուէլ Ալպարեան (Մարսէյլ-Սենթ Անթուան), Փիեր Լաշա (Մոնթելիմար), Վեր.
Ռընէ Լեւոնեան (Վալանս), Պատ. Փօլ Սվաճեան (Լիոն եւ Տեսին), Վեր. Ժիլպեր Լեւոնեան
(Ալֆորվիլ), Վեր. Էմմանուէլ Վիրապեան (Առնուվիլ), Վեր. Յովէլ Միքայէլեան (Իսի-լէՄուլինօ)։
Միութիւնը արձանագրած է որոշ յառաջդիմութիւն նիւթական գետնի վրայ։ Ան
անկախ դարձած է այս մարզին մէջ։ Արդարեւ, Եկեղեցիներու անդամներուն նիւթական
կացութիւնը մեծապէս բարելաւուած է , մանաւանդ Բ. Աշխարհամարտէն ետք։
Հաշուեկշիռը միանշանակ չի կրնար ըլլալ։ Շատ կարեւոր յառաջդիմութիւններ
արձանագրուած
են
կազմակերպութեան,
շինարարութեան,
նիւթական
եւ
բանակումներու մարզերէն ներս։ Ֆրանսայի Հայ Աւետարանական եկեղեցիներու
գործունէութիւնը անհամեմատօրէն գերազանց է՝ իրենց փոքր թիւին բաղդատմամբ,
մանաւանդ մանուկներու եւ երիտասարդներու ծառայութեան մարզին մէջ։ Ներկայիս
աշխարհի Հայ Աւետարանական եկեղեցական Միութիւններուն մէջ մեր Միութիւնը
երկրորդ փոքրագոյնն է։
Սակայն, նոր արթնութեան մը պէտքը կը զգացուի։ Սկիզբի նիւթական
աղքատութիւնը կը զուգադիպէր հոգեւոր մեծ ծարաւի մը հետ, ինչ որ դուռ բացաւ
արթնութեան։ Ներկայ նիւթական յաջողութիւնը կրնայ դառնալ մեծագոյն որոգայթը,
նուազեցնելով իսկական պէտքերուն գիտակցութիւնը։ Ֆրանսայի Հայ Աւետարանական
եկեղեցիներուն ապագան կապուած է հոգեւոր արթնութեան հետ։ Նոյնն է պարագան
աշխարհի մէջ գտնուող բոլոր Հայ Աւետարանական եկեղեցիներուն։

Վեր. Դանիէլ Սահակեան (1986) Թարգմանութիւն՝ Դոկտ. Արի Թօփուզխանեանի

Ներկայ Կացութիւնը
Ներկայիս, Ֆրանսայի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միութիւնը կը շարունակէ իր
առաքելութիւնը Ֆրանսայի, Եւրոպայի, Հայաստանի եւ Միջին Արեւելքի մէջ։
Ֆրանսայի մէջ, մեր եկեղեցիները կը շարունակեն իրենց գործունէութիւնը ստուար
հայկական համայնքով քաղաքներու մէջ։ Մարսէյլ ունինք երեք եկեղեցիներ, որոնք կը
գտնուին հայաշատ Սէն Լու, Պօմոն եւ Սենթ Անթուան թաղամասերուն մէջ։ Տրոմ-Արտէշ
շրջանին մէջ կայ երկու եկեղեցի՝ Մոնթելիմար եւ Վալանս քաղաքներուն մէջ։ Նոյնպէս
կեդրոնական Ֆրանսայի մէջ՝ Լիոն եւ Տեսին։ Իսկ Փարիզի շրջանին մէջ երեք եկեղեցի՝
Ալֆորվիլ, Առնուվիլ եւ Իսի-լէ-Մուլինօ արուարձաններուն մէջ։ Պաշտամունքի վայր մըն
ալ ունինք մայրաքաղաքին մէջ, որ այժմ տրամադրուած է ֆրանսական եկեղեցիի մը։
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Մեր Միութեան կը պատկանին երկու արձակուրդի կեդրոններ՝ Լա Ֆոնթանէլ եւ Լա
Սուրս ճամպարները: Հոն ամէն տարի հարիւրաւոր մանուկներ եւ ընտանիքներ կը լսեն
Աստուծոյ Խօսքը եւ կը մասնակցին այս բանակատեղիներու գործունէութիւններուն։
Ֆրանսահայ Աւետարանական Միութիւնը հիմնած է նաեւ երիտասարդներու յատուկ
ընկերակցութիւն մը՝ Հայ Քրիստոնեայ Երիտասարդներու Միութիւնը, ղեկավարուած
երիտասարդներու կողմէ, ծառայելու իրենց հասակակիցներուն եւ պատանիներուն։
Մեր Միութիւնը ունի նաեւ Միսիոնարական Յանձնախումբ մը, որ կ’օգնէ յատկապէս
Միջին Արեւելքի մեր եկեղեցիներուն (Պարսկաստան, Իրաք, Սուրիա, Լիբանան), բայց
նաեւ Եւրոպա գտնուողներուն (Պելճիքա, Պուլկարիա, Գերմանիա)։
Մեր երկամսեայ պաշտօնաթերթը՝ Բանբերը, կը հրատարակուի հայերէն եւ
ֆրանսերէն լեզուներով, ու կ’առաքուի բազմաթիւ երկիրներ։ Մօտ ատենէն Բանբեր
պիտի տօնէ իր հիմնադրութեան հարիւրամեակը։
Հայաստանի 1988-ի ահաւոր երկրաշարժէն անմիջապէս ետք, մեր Միութիւնը հիմնեց
մարդասիրական ընկերակցութիւն մը՝ Յոյս Հայաստանի Համար, որպէսզի օգնէ
աղետեալներուն։ Ան երեսուն տարիէ ի վեր զանազան գործունէութիւններ կը վարէ
Մայր Հայրենիքի եւ Արցախի մէջ, գործակցելով Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական
Ընկերակցութեան։
Մեր Միութիւնը համահիմնադիր անդամներէն մին է Հայ Աւետարանական
Համաշխարհային Խորհուրդին։ Այս կարեւոր Մարմինը մեզ կը շաղկապէ աշխարհի մէջ
գտնուող Հայ Աւետարանական եկեղեցիներուն։
Մեր Միութիւնը կը ղեկավարուի Կեդրոնական Մարմինով մը։ Ան բաղկացած է չորս
ձեռնադրեալ հովիւներէ եւ չորս աշխարհականներէ, որոնք չորս շրջաններու
պատուիրակներն են (Մարսէյլի, Տրոմի, Լիոնի եւ Փարիզի)։ Ներկայիս ունինք ինը գործօն
հովիւներ ու մէկ Աստուածաբանական Ճեմարանի ուսանող։ՙ
Վերջերս մեր Միութիւնը հաշուէքննութիւն մը վարեց, որպէս զի անցեալ տարիներու
հաշուեկշիռ մը կատարէ եւ ապագայ հեռանկարներ ունենայ։ Շատ ստուգումներ
կատարուեցան, ու ներկայիս կ’աշխատինք մեր պաշտօնէութիւնը բարելաւել, մեր
տեսիլքը յստակացնել, եւ միջոցներ ձեռք ձգել, որպէս զի յառաջիկային մեր
ակնկալութիւնները իրագործուին։
Ներկայիս մեր եկեղեցիները մեծ մարտահրաւէրներ կը դիմակալեն, ինչպէս՝ մեր հայ
ինքնութեան պահպանումը սփիւռքի աննպաստ պայմաններուն ներքեւ, մեր
հոգեմտաւոր ժառանգութեան փոխանցումը նոր սերունդներուն, հովիւներու
փոխարինումը, Հայաստանէն եւ ուրիշ երկիրներէ եկող հայրենակիցներու
ընդունելութիւնն ու համարկերպումը նոր պարագաներու, աւետարանչութեան եւ
վկայութեան կարիքը հայ համայնքին մէջ, նոր եկեղեցիներու հիմնադրութիւնը, եւ այլն։
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Ներկայիս Ֆրանսայի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութիւնը բազմաթիւ
մարտահրաւէրներու դէմ յանդիման կը գտնուի, բայց մենք մեր Աստուծոյն օգնութեան ու
նեցուկին
կ’ապաւինինք՝
զանոնք
դիմակալելու
համար։
Հայցաստանեայց
Աւետարանական Եկեղեցիի 175-ամեակին առիթով, կ’աղօթենք որ Աստուած օրհնէ մեր
բոլոր եկեղեցիները ու զօրացնէ մեր եղբայրական կապերը՝ Իր փառքին ու
Թագաւորութեանը յառաջացման համար։
Վեր. Յովէլ Միքայէլեան
Նախագահ՝ Ֆրանսայի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միութեան
Իսի-լէ-Մուլինօ, 9 Նոյեմբեր 2020
*Ծանօթ.- Երկու հեղինակներու գրութիւններուն թարգմանութիւնը կատարած է Դոկտ. Արի

Թօփուզխանեան
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11. Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւն
--Վեր. Դոկտ. Ժան Խանճեան*
Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը ծնունդ առաւ Հայ
Աւետարանական Եկեղեցիի ծոցին մէջ, 7 Յունիս 1918-ին՝ որպէս անոր օգնութեան ձեռքը
Հայոց Ցեղասպանութենէն հրաշքով ազատած Հայ Աւետարանական եկեղեցիներուն,
դպրոցներուն, որբանոցներուն ու անտէր մնացող հայ խլեակներուն։
Ցեղասպանութեան սահմռկեցուցիչ ծրագիրը կը հետապնդէր մէկ նպատակ—
բնաջնջել hայ ազգը եւ անոր դարաւոր մշակոյթն ու քրիստոնէական արժէքները։
Թշնամիին մահուան վճիռը խլեց մէկ ու կէս միլիոն հայերու կեանքը, իսկ անոնք որ
մազապուրծ ազատեցան, դատապարտուեցան մնալու աստանդական, անտուն, անօթի,
խոշտանգուած ու անտէր։ Մեծ Եղեռնը մարտահրաւէր մըն էր մարդկութեան ու
մանաւանդ հայութեան։
Ցեղասպանութենէն առաջ՝ Հայ Աւետարանական տասնեակ մը եկեղեցիներ
հաստատուած էին Միացեալ Նահանգներու մէջ։ Անոնք կազմած էին եկեղեցական
Միութիւններ արեւելեան եւ արեւմտեան ափերուն վրայ։ Արեւելեան Նահանգներու
Միութեան 1915-ի տարեժողովին մէջ, բուռն փափաք յայտնուեցաւ անմիջապէս
կազմակերպելու աւետարանչական ընկերակցութիւն մը, (որու մասին Միութիւնը
ատենէ մը ի վեր ծրագիր կը մշակէր) դիմակալելու ցեղասպանութեան մարտահրաւէրը՝
վերապրող գաղթականներուն հայթայթելու ուտեստեղէն ու հագուստ, դեղ ու դարման,
զանոնք փրկելու մահուան ու յուսահատութեան ճիրաններէն։
Միութեան Գործադիր Յանձնախումբին պարտականութիւն տրուեցաւ անմիջապէս
բարեսիրական կազմակերպութեան մը ծրագիրը մշակել եւ աշխատանքի լծուիլ:
Ծրագրող Յանձնախումբը կը բաղկանար հետեւեալ անձերէն—Վեր. Միհրան Թ.
Գալայճեան, Վեր. Հայկ Եարտըմեան, Վեր. Ս. Եագուպեան, եւ առեւտրականներ`
Յովհաննէս Թէլֆէյեան եւ Տիգրան Տոնջեան։ Միութեան յաջորդ տարեկան համաժողովին,
որ գումարուեցաւ Մէսէչուսէց Նահանգի Ուստըր քաղաքի Հայ Մարտիրոսաց
Աւետարանական Եկեղեցիին մէջ, Յունիս 7, 1918-ին, անոնք ներկայացուցին իրենց
աշխատանքին արդիւնքը, որ միաձայնութեամբ ընդունուեցաւ մասնակցող 10
եկեղեցիներու եւ 12 աւետարանական կեդրոններու ներկայացուցիչներուն կողմէ։
1918-1921 տարիներուն ծրագիր կանոնագիրը իր վերջնական ձեւը գտնելով
Աւետարանչականը արձանագրուեցաւ Միացեալ Նահանգներու կառավարութեան մօտ
որպէս Հանրային Ծառայութեան Ընկերակցութիւն։ Այս առնչութեամբ Վեր. Գալայճեան
կը գրէ. «Մենք հիմնեցինք Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը այն պատճառով որ
մենք մեր ամբողջ հոգիովը կը հաւատայինք թէ մեր մարտիրոսացեալ հայ ազգը պիտի
ապրէր իբրեւ ազգ, թէ ան աստուածային վսեմ կոչում մը ունէր իբր առաջին քրիստոնեայ
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ազգ ոչ միայն դաւանելու իր Փրկիչ՝ Տէր Յիսուսը՝ կրելով համայն աշխարհի առջեւ
Քրիստոսի տառապանքի խաչը եւ փշեղէն թագը, այլ նաեւ ծառայելու իբրեւ ջահակիր
քրիստոնէական բարձր քաղաքակրթութեան՝ Մերձաւոր Արեւելքի ժողովուրդներուն մէջ։
Ուստի բացորոշ է որ հայ եկեղեցիներու նուիրական պարտականութիւնն էր հայ ազգը
հաւատարիմ պահել քրիստոնէական այս բարձր կոչումին։ Ուրեմն հարկ եւ անհրաժեշտ
էր ամէն գնով սատարել մեր ազգային հոգեւոր վերաշինութեան գործին։ Մենք նաեւ
համոզուած էինք թէ հայկական հարազատ ոգիով տոգորուած Աւետարանական
Եկեղեցին իբրեւ հոգեւոր եւ բարոյական զօրաւոր ազդակ մը, կարեւոր ու կենսական դեր
մը ունի կատարելիք ազգապահպանման եւ ազգային վերաշինութեան մեծ գործին մէջ։»1
Այստեղ, միջանկեալ հարկ է յիշել, թէ անցնող քանի մը տարիներուն, նաեւ, երկու
քոյր, բայց անկախ Շրջանային Հայ Աւետարանչական ընկերակցութիւններ հիմնուեցան.
մին՝ Աւստրալիա 2001 թուականին եւ միւսը՝ Գանատա 1984-ին։
Աւետարանչականը Հայ Աւետարանական Միութիւններուն հետ կը հրատարակէր
"Armenian American Outlook" պաշտօնաթերթը, որուն ընդհատումէն ետք սկսած է
հրատարակել իր Լրատու թերթը՝ AMAA Newsը։ 1996-էն ի վեր Աւետարանչականը կը
հրատարակէ նաեւ եռամսեայ Զհաց Մեր Հանաազորդ-ը՝ ամէնօրեայ հոգեւոր
խորհրդածութիւններու գրքոյկը, որ կը բաժնուի աշխարհի տարբեր երկիրներու մէջ։
Աւետարանչական Ընկերակցութեան մը հիմնադրութիւնը առաջին քայլն էր երկար
ընթացքի մը։ Կազմակերպութիւնը նոր ըլլալուն, կարիք ունէր ծրագիրներու, կառոյցի,
գործունէութեանց, յայտագիրներու, եկամուտի եւ պատասխանատու առաջնորդի մը։
Երկրին տնտեսական վիճակը յուսադրական չէր։ Շուտով պիտի գար Ամերիկայի
տնտեսական մեծ տագնապը, ամբողջ երկիրը հիմնովին ցնցելու: Վեր. Գալայճեան,
Թրոյի (Նիւ Եորք) Հայ Աւետարանական Եկեղեցիի հովիւի պաշտօնէն հրաժարելով՝
Աւետարանչական Ընկերակցութեան գլուխը անցաւ իբր աւետարանիչ հովիւ եւ
Գործադիր Քարտուղար։ Սակայն, նիւթական հասոյթի անբաւարարութեան պատճառով
ստիպուեցաւ հրաժարիլ իր նոր պաշտօնէն։ Բայց, գաղթականութեան մատնուած ազգի
տառապեալ բեկորները երբեք չմոռցուեցան։
Հակառակ տնտեսական բոլոր դժուարութիւններուն՝ Աւետարանչականը զօրաւոր
խնամակալ մարմին մը ընտրեց, որ կը բաղկանար կարող հովիւներէ, յաջող
առեւտրականներէ եւ լուսամիտ մտաւորականներէ, որոնք լիովին նուիրուած էին
Ընկերակցութեան բարեսիրական նպատակին։ Խնամակալ Մարմինի առաջին 15
անդամներն էին—Յովհաննէս Թէլֆէյեան՝ Նախագահ, Տիգրան Տոնջեան՝ Փոխ
Նախագահ, Յովհաննէս Պ. Մուշեղեան՝ Գանձապահ, եւ խորհրդականներ՝ Փրոֆ.
Յարութիւն Տատուրեան, Մելիտոն Իկնատիոս, Վեր. Գաբրիէլ Պետրոսեան, Փրոֆ.
Վահան Պապասինեան, Վեր. Անդրանիկ Ա. Պետիկեան, Դոկտ. Արամ Հեճինեան, Վեր.
Հայկ Եարտըմեան, Արմենակ Մահճուպեան, Տիգրան Սարգիսեան, Վեր. Յակոբ Մ.
Տէփոյեան, Կարապետ Փուշման եւ Մինաս Գոնտազեան։2 Այս մեծայարգ անհատներուն
միացան ուրիշներ որոնք ղեկավարեցին կազմակերպութիւնը ամբողջ քառորդ դար,
իրենց ետին ձգելով սքանչելի բարեսիրութեան հետք մը։
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Աւետարանչական
Ընկերակցութեան
առաջին
տարեժողովին
միացաւ
Քալիֆորնիայի
Հայ
Աւետարանական
Եկեղեցիներու
Միութիւնը՝
կոկիկ
նուիրատուութեամբ
մը։
Այս
դէպքը
ոգեւորեց
խնամակալները,
որոնք
խանդավառութեամբ բազմապատկեցին իրենց տարեկան նուիրատուութիւնը հարիւրէն
մինչեւ հինգ հարիւր տոկոսի: Այս անձնուէր անդամները իրենց նիւթական
նուիրատուութեամբ յաճախ գոցեցին Աւետարանչականի պիւտճէին բացը։
Կազմակերպութիւններու հեզասահ ընթացքը կախում ունի իրենց ղեկավարութենէն։
Այդ գաղափարէն մղուած Աւետարանչականը կրկին պաշտօնակոչեց Վեր. Գալայճեանը:
Ան երեք տարիներ ծառայեց. առաջին երկու տարին որպէս Միութեան Ընդհանուր Հովիւ
եւ երրորդ տարին որպէս Աւետարանչականի Ընդհանուր Քարտուղար։ Վեր. Պետիկեան
Գործադիր Քարտուղարի պաշտօնը վարեց շուրջ 15 տարիներ առանց նիւթական
հատուցումի։ Ան միշտ պատրաստակամ եղաւ առաջնորդութեան կարիքը լեցնելու։ Վեր.
Մանասէ Փափազեան Քարտուղարի պաշտօնը ստանձնեց միայն մէկ տարի (1928-1929)
նիւթականի անբաւարարութեան պատճառով։ Անոր յաջորդեց Վեր. Դոկտ. Երուանդ
Հատիտեան, որ 1930-35 տարիներուն պաշտօնավարեց կէս ժամանակով։ Անոր
յատկանշական իրագործումներէն մին եղաւ սերտ գործակցութիւնը Աւետարանչականի
եւ Արտաքին Առաքելութեան՝ Ամերիկեան Յանձնաժողովի (ABCFM) Միացեալ
Յանձնախումբին, որ Միջին Արեւելքի դաշտին մէջ ծառայելու պատեհութիւնը ստեղծեց։
Վեր. Նշան Պէկեան՝ Աւետարանչականի ղեկավարութիւնը ստանձնեց մէկ երրորդ
ժամանակի հասկացողութեամբ եւ ծառայեց մինչեւ իր մահը՝ 1943։ Վեր. Պետիկեան
կրկին ստանձնեց ղեկը 1946-ին։ Ան մեծ ներդրում ունեցաւ Հայ Աւետարանական
Եկեղեցիի 100-ամեակի հիմնադրամի արշաւին յաջողութեան մէջ։ Որպէս գրչի մարդ,
յարգուած մտաւորական եւ առինքնող անձնաւորութիւն՝ Վեր. Պետիկեան մեծապէս
սատարեց Աւետարանչականի յառաջխաղացքին։
Վեր. Պետիկեանի յանձնարարութեամբ պաշտօնի հրաւիրուեցաւ Վեր. Բիւզանդ
Գալֆայեան, 20 Սեպտ. 1946-ին՝ իբր Գործադիր Քարտուղար։ Ան յարմար անձն էր այս
պաշտօնին համար որպէս Աստուածաբանական եւ համալսարանական ուսումով
պատրաստուած առաջնորդ եւ քաջատեղեակ անհատ Միջին Արեւելքի Հայ
Աւետարանական եկեղեցիներու եւ հաստատութիւններու իրավիճակին ու կարիքներուն։
Իր շրջանին՝ Աւետարանչականի գործի դաշտը ծաւալած էր։ Այդ գործը կ՚ընդգրկէր ոչ
միայն Միջին Արեւելքը, այլ նաեւ Պարսկաստան, Ֆրանսա, Արժանթին, Պրազիլ եւ
Ուրուկուէյ։ Վեր. Գալֆայեան Աւետարանչականի լայնատարած դաշտին օրէ օր աճող
կարիքներուն իրազեկ ըլլալով, հանդիսացաւ սիրոյ ու յոյսի կամուրջը բոլոր
գաղութներուն համար։ Անոր համակրելի անձնաւորութիւնը՝ շատերուն վստահութիւնը
շահեցաւ, որու պատճառով Ընկերակցութեան եկամուտը կրկնապատկուեցաւ իր
պաշտօնավարութեան երկրորդ տարուան վերջաւորութեան։ Ան մեծ յաջողութեամբ
ձեռնարկեց
Հայ
Աւետարանական
Եկեղեցիի
100-ամեակի
յոբելենական
հանգանակութեան արշաւը, որմէ գոյացաւ $154,000, որուն $19,000-ը հանգանակուած էր
Միջին Արեւելքի եկեղեցիներէն։ Վեր. Գալֆայեան՝ քաջատեղեակ Սուրիոյ եւ Լիբանանի
կրթական կարիքներուն՝ ջատագովը եղաւ Պէյրութի մէջ Հայ Աւետարանական
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Ուսուցչանոցի մը հիմնադրութեան, որ կարեւոր դեր ունեցաւ ուսուցիչներ եւ ընկերային
գործիչներ պատրաստելու ծրագրին։ 1955-ին երբ Հայկազեան Գոլէճը հիմնուեցաւ, ան
լիովին զօրավիգ կանգնեցաւ անոր թէ' բարոյապէս եւ թէ' նիւթապէս:
Կրթական հաստատութիւնները զօրացնելու համար՝ Վեր. Գալֆայեան նախաձեռնեց
դպրոցական մանուկներուն օգնելու բարերարներու դրութիւնը, որ մինչեւ օրս կը
շարունակուի։ Աւետարանչական Ընկերակցութեան քառասնամեակին առիթով, ան
նախաձեռնեց Մէկ Միլիոն Տոլարի Արշաւը: Աւա՜ղ, սակայն, հազիւ սկսած էր այս ծրագրի
աշխատանքերուն՝ մահը զինք խլեց 26 Մայիս 1959-ին, խորապէս ցնցելով զինք սիրող
բարեկամներն ու սգացող Հայ Աւետարանական համայնքը, որոնք կորսնցուցին իրենց
նուիրեալ, ազնիւ ու տաղանդաւոր առաջնորդը։ Ան իր մահուամբ, ինչպէս իր կեանքով,
ներշնչեց համայնքը առատաձեռնութեան ոգիով։ Վեր. Գալֆայեանի 13 տարիներու
ծառայութիւնը
եղաւ
շօշափելի
ներկայութիւնը
եւ
բարի
խորհրդանիշը
Աւետարանչականի։ Անոր օրհնեալ յիշատակը վառ պիտի մնայ շատերու սրտերուն մէջ:
Վեր. Գալֆայեանին յաջորդեց Վեր. Եդուարդ Թովմասեան 1959-ին: Ան
հաւատարմաբար ծառայեց Աւետարանչական Ընկերակցութեան շուրջ ինը տարիներ։
Սրտի տագնապի պատճառով ան հանգստեան կոչուեցաւ։ Անոր հեզահամբոյր ու մեղմ
հովուական
մօտեցումը
գնահատուած
էր
բոլորին
կողմէ,
սատարելով
Աւետարանչականի աճման։ Վեր. Թովմասեանի կարեւոր նուաճումներէն մէկը եղաւ
Պոլսոյ Պատանեկան Տան հոգատարութիւնը, ուր թրքացումի վտանգէն փրկելու համար
մանուկներ եւ պատանիներ Պոլիս կը բերուէին Թուրքիոյ ներքին գաւառներէն՝ որոնց
թիւը տարիներու ընթացքին հասաւ շուրջ 1500-ի։ Նահատակ Հրանդ Տինք եւ իր տիկինը՝
Ռաքէլ այս խումբին կը պատկանէին։ Վեր. Թովմասեանի հրաժարումէն ետք, Ստեփան
Մարտիկեան ստանձնեց Վարիչի պաշտօնը 11 Սեպտեմպեր - 11 Դեկտեմբեր 1968։
1 Յունուար 1969-ին Գործադիր Քարտուղարի պաշտօնի հրաւիրուեցաւ Վեր. Դոկտ.
Կիրակոս Յարութիւն Չոփուրեան։ Ան այս հանգամանքով ծառայեց մինչեւ 1975՝ երբ իր
պաշտօնի տիտղոսը փոխուեցաւ «Գործադիր Տնօրէնի»՝ վարչական, նիւթական եւ
ծրագիրներու ծաւալման ու պատասխանատուութեան տարողութեան պատճառով։ Անոր
ծառայութեան բեղուն շրջանը տեւեց տասնըինը տարիներ։ Ան իր պաշտօնավարութենէն
հանգստեան կոչուեցաւ Յուլիս 31, 1987-ին։ Շնորհիւ անոր ժրաջան աշխատանքին՝
Աւետարանչականի հիմնադրամը բարձրացաւ 25,578,088 տոլարի։ Այս զարգացումը
պատճառ եղաւ որ Աւետարանչականը իր ծառայութեան ծիրը ընդարձակէ՝ «նիւթական
օժանդակութիւն հայթայթելով եկեղեցիներուն, հրատարակչական գործին, կրթական
օճախներու, բարեսիրական հաստատութիւններու, անկարներու յատուկ միութիւններու
եւ այլ մարդասիրական նպատակներու ծառայող մարմիններու»։3
Պիւտճէի աճումով հնարաւոր դարձաւ նոր եւ մեծ ծրագիրներ իրագործել, ինչպէս
կազմակերպումը
Սիտնիի
Հայ
Աւետարանական
Եկեղեցիին,
Հայկազեան
Համալսարանի համար ապահովել Iraq Petrolum Company շէնքը Տիար Ստեփան
Միւկարի նուիրատուութեամբ, Եփրեմ եւ Մարթա Փիլիպոսեան Հայ Աւետարանական
Գոլէճին համար կառուցանել եօթը յարկանի շէնք մը՝ Հռութ Փիլիպոսեանի
նուիրատուութեամբ, նորոգութիւններ եւ յաւելումներ ընել Լիբանանի Հայ
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Աւետարանական վարժարաններուն եւ 100,000 տոլար հանգանակել Մերձաւոր
Արեւելքի
հովիւներու
հանգստեան
թոշակի
հիմնադրութեան
համար։
Աւետարանչականի հետզհետէ ծաւալող գործը կարիք ունէր կազմակերպելու նոր
վարչական կառոյց մը։ Հետեւաբար, նոր կեդրոնատեղի մը կառուցուեցաւ Փըրէմըսի (Նիւ
Ճըրզի) Հայ Աւետ. Երիցական Եկեղեցիի կալուածին վրայ։ Վեր. Չոփուրեան ունեցաւ
բազմաթիւ իրագործումներ։ Ան իր ետին թողուց լաւ կազմակերպուած, աշխոյժ ու
ծաւալուն Ընկերակցութիւն մը։
Վեր. Դոկտ. Մովսէս Պօղոս Ճանպազեան պաշտօնակոչուեցաւ որպէս
Աւետարանչական Դաշտի Վարիչ Տնօրէն 9 Սեպտ. 1980-ին։ Վեր. Չոփուրեանի հետ եօթը
տարիներ գործակցելէ ետք՝ Օգոստոս 1, 1987-ին նշանակուեցաւ Գործադիր Տնօրէն։ Ան
իր եռանդուն ու անխոնջ աշխատանքով՝ յաջողեցաւ աւելցնել նուիրատուութիւններու
քանակը եւ մշակեց լայնածաւալ ծրագիրներ՝ դիմագրաւելու նոր մարտահրաւէրները,
որոնք կը ծագէին Միջին Արեւելքի քաղաքական փոթորիկներէն՝ ինչպէս Լիբանանի,
Հայաստանի եւ Արցախի մեծ աղէտներէն։
Լիբանանի 16-ամեայ քաղաքացիական պատերազմը՝ մեծ վնասներ հասցուց բոլոր
եկեղեցիներուն, դպրոցներուն եւ այլ հաստատութիւններուն, եւ ստեղծեց արտագաղթի
հոսանք մը, որ նօսրացուց Լիբանանի երբեմնի բարգաւաճ հայկական գաղութը, իր ետին
թողելով աղքատութիւն, տառապանք, ֆիզիքական եւ հոգեբանական հիւանդութիւններ,
անգործութիւն եւ դպրոցական կեանքի ընդհատում։ Վեր. Ճանպազեան քանիցս այցելեց
Լիբանան այդ ցաւալի օրերուն եւ ընծայեց անհրաժեշտ օգնութիւնը, յուսադրեց
առաջնորդներն ու ժողովուրդը` մաղթելով աւելի լաւ օրեր։
Սովետական Միութեան անկումէն ետք, Հայաստան տիրացաւ իր անկախութեան։
Մինչ այդ, Արցախը քուէարկեց անջատուիլ Ատրպէյճանէն ու դառնալ անկախ
հանրապետութիւն մը։ Այս պատճառով սկսաւ Արցախեան ազատագրման պատերազմը,
որու վրայ հասաւ 1988-ի երկրաշարժը, որ աւերեց քաղաքներ, աւաններ եւ գիւղեր
Հայաստանի մէջ, ստեղծելով տնտեսական տագնապի արտակարգ վիճակ մը:
Այս աղէտները հսկայական մարտահրաւէրներ էին ամբողջ հայութեան, ներառեալ
Աւետարանչականի, որ իր բոլոր հնարաւորութիւնները գործածեց օգնութեան հասնելու
մեր ազգի տառապեալներուն։ Վեր. Ճանպազեան իմաստութեամբ գործածեց
Ընկերակցութեան միջոցները՝ օգնելու Հայաստանի ու Արցախի վիրաւորին, անօթիին,
տնանկին ու լքեալին, որոնք յուսահատութեան մատնուած էին։ Վեր. Ճանպազեան
հաստատեց Աւետարանչականի կեդրոններ Երեւանի եւ Արցախի մէջ, որոնք օգնութեան
կեդրոններ դարձան՝ բաշխելով ուտելիք, հագուստեղէն, դեղօրայք, բժշկական օգնութիւն,
նիւթական եւ դպրոցական նպաստ՝ բոլորին անխտրաբար։
Սոյն ծառայութիւնները տակաւին կը շարունակուին մինչեւ այսօր աւելի հերթական
ու կազմակերպուած կերպով։ Ապագայի տեսիլքով տոգորուած՝ Վեր. Ճանպազեան,
գործակցութեամբ Հայ Աւետ. Համաշխարհային Խորհուրդին՝ հիմնեց Հայաստանի
Աւետարանական Աստուածաբանական Ակադեմիան, Երեւանի մէջ, ուրկէ շատ մը
հովիւներ, քարոզիչներ եւ քրիստոնեայ դաստիարակներ շրջանաւարտ եղան ու կը
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ծառայեն
տեղական
եկեղեցիներուն
մէջ։
Վեր.
Ճանպազեանի
ծանր
պատասխանատուութիւններէն մէկն ալ հանդիսացաւ Վարչական Կեդրոնատեղիին
փոխադրութիւնը 140 Forest Avenue էն դէպի նորակառոյց Կեդրոնը՝ 31 West Century Road,
Paramus, New Jerseyի մէջ։
Լիբանանի 16-ամեայ պատերազմին պատճառով, Հայ Աւետ. եկեղեցիներն ու
դպրոցները եւ այլ բարեսիրական հաստատութիւնները քանդումներ կրեցին ու
նորոգութեան եւ վերակառուցման կարիքը ունեցան։ Վեր. Ճանպազեան օգնեց, որ անոնք
վերանորոգուին եւ եկեղեցիներն ու դպրոցները վերաբացուին։ Բայց քաղաքացիական
պատերազմի ցաւալի հետքերը տակաւին վառ կը մնան մարդոց սրտին ու մտքին մէջ։
Վեր. Ճանպազեանի անակնկալ մահը 25 Սեպտ. 2000-ին, Աւետարանական, ինչպէս
նաեւ բոլոր հայ համայնքները խոր ցաւի մատնեց։ «Տեսիլքի եւ Առաքելութեան Մարդը»
չկարողացաւ իր ունեցած 23 երկիրներու տեսիլքը իրականացնել իր կանխահաս
մահուան պատճառով։ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Արամ Ա., իր 16 Հոկտեմբեր
2000 թուակիր կոնդակին մէջ կը նկարագրէ Վեր. Ճանպազեանը հետեւեալ խօսքերով.
«Արդարեւ, Վերապատուելի Մովսէս Ճանպազեան իր ուսանողական տարիներէն
սկսեալ մինչեւ հոգեւոր հովուութիւն, եւ իր ստանձնած զանազան պատասխանատոււութիւններուն մէջ եղաւ ու մնաց ճշմարիտ քրիստոնեայ ու ճշմարիտ հայ մարդը։
Քրիստոնէութիւնը իրեն համար սոսկ ծէս ու աստուածաբանութիւն, դաւանանք ու
պաշտամունք չէր, այլ ամէնօրեայ տագնապ ու գիտակից յանձնառութիւն։ Ահա թէ ինչու
քրիստոնէութիւնը ու հայութիւնը գեղեցկօրէն ընդելուզուած մնացին Մովսէսի կեանքին
ու ծառայութեան մէջ։ Աստուածաբանական սկզբունքները ու ճշմարտութիւնները ան
փորձեց ազգային ծառայութեան ճամբով բաշխել բոլորին, Լիբանանի թէ Պրազիլի,
Ամերիկայի թէ Հայաստանի մէջ»։4
Վեր. Ժիրայր Սողոմեան ստանձնեց Գործադիր Տնօրէնի պաշտօնը 1 Ապրիլ 2001-էն
մինչեւ 9 Օգոստ. 2003։ Անոր ծառայութիւնը օգտակար եղաւ կազմակերպելու
Հայաստանի դաշտի
աշխատանքները, եւ վերամշակելու Աւետարանչական
Ընկերակցութեան առաքելութեան խօսքը, դրութիւնն ու գործելակերպը։ Վեր. Սողոմեան
իր հօտը այցելող հովիւի յատկութիւնը գործածեց անձնական կապեր հաստատելով
նուիրատուներուն հետ։ Անոր հրաժարականէն ետք Վեր. Դոկտ. Փիթըր Տողրամճի
առժամեայ կերպով ստանձնեց Գործադիր Տնօրէնի պաշտօնը Յունուարէն մինչեւ
Օգոստոս 2004։
Տիար Էնտի Թորիկեան՝ Երկրորդ Աշխարհամարտի բանակին մէջ օդաչու ծառայած
եւ յաջող առեւտրական մարդ՝ ընտրուեցաւ Գործադիր Տնօրէնի պաշտօնին։ Բայց
նախքան այդ՝ ան տարիներու փորձառութիւն կուտակած էր Աւետարանչականի տարբեր
մարզերէն ներս։ Ան 46 տարիներ ծառայած է որպէս Դրամարկութեան Յանձնախումբին
անդամ, 16 տարիներ Անձնակազմի Յանձնախումբին անդամ, երկու տարիներ որպէս
Աւետարանչականի Գանձապահ եւ ինը տարիներ Վարչական Խորհուրդի Ատենապետ
(1997-2005)։ Ան նաեւ զուգահեռ վարեց է Նախագահի եւ Առժամեայ Գործադիր Տնօրէնի
զոյգ պաշտօնները կամաւորապէս 25 Սեպտ. 2000 – Ապրիլ 1, 2001, ապա նաեւ Օգոստ.
2003 – Դեկտ. 2004 առանց նիւթական hատուցման։ 2005-էն մինչեւ Փետրուար 2010 ան
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ստանձնեց Գործադիր Տնօրէնի պաշտօնը։ Տիար Թորիկեան 33 անգամներ այցելեց
Հայաստան, մերթ ընդ մերթ Վեր. Ճանպազեանի հետ։ Ան մասնակցեցաւ Վանաձորի
Եկեղեցիի հիմնադրութեան արարողութեան, եւ հողամասեր ապահովեց Հայաստանի
Կառավարութենէն՝ եկեղեցիներ ու բարեսիրական կեդրոններ կառուցանելու համար։
Հայաստանի մէջ որպէս Աւետարանչականի Կեդրոնատեղի իր ջանքերով ծախու
առնուեցաւ Բաղրամեան 18 համալիրը, որ նախապէս Հայաստանի մէջ Ամերիկեան
Դեսպանատունը եղած էր։ Այս նպատակին համար ան կատարեց դրամարշաւ եւ
հանգանակեց 11.5 միլիոն տոլար, որմէ մաս մը գործածուեցաւ Աւետիսեան Վարժարանի
երկու արտավար տարածութեամբ հողամասին։ Տիար Թորիկեան, մեղմ ու ազնիւ
մօտեցումով եւ կեանքի փորձառութենէ քաղած իր իմաստութիւնով, Աւետարանչական
Ընկերակցութիւնը յառաջ տարաւ նորանոր նուաճումներու։
Տիար Լեւոն Ֆիլեան 2010-ի սկիզբները ընտրուեցաւ Գործադիր Տնօրէնի պաշտօնին,
նախ Փըրէմըսի Կեդրոնատեղիին մէջ ու ետքը Լոս Անճելոսի մէջ որպէս Արեւմտեան
Ափի Գործադիր Տնօրէն մինչեւ 2018-ի վերջաւորութեան։ Ան կարեւոր ներդրում ունեցաւ
Աւետիսեան Վարժարանի կառուցման եւ նուիրահաւաքի ծրագիրներուն մէջ։ Այս շէնքն
ու վարժարանը կը հանդիսանան օրինակելի կառոյցներ իրենց բարձր ճարտարապետական եւ ուսումնական մակարդակով։ Վեր. Մկրտիչ Մելքոնեան ժամանակաւորապէս
վարեց Գործադիր Տնօրէնի պաշտօնը Հոկտ. 2013-էն մինչեւ Հոկտ. 2014։
Տիար Զաւէն Խանճեան Սեպտեմբեր 2014ին նշանակուեցաւ Գործադիր Տնօրէնի
պաշտօնին։ Խանճեան՝ հանրածանօթ եւ յարգուած դէմք մըն է աւետարանական եւ
ազգային շրջանակներու մէջ: Անցեալ տարիներուն, ան ստանձնեց ղեկը Հայաստան
Համահայկական Հիմնադրամի եւ Սուրիահայութեան Զօրակցութեան Միացեալ
Մարմնին: Ան մեծ խանդավառութեամբ սկսաւ ղեկավարել Աւետարանչական
Ընկերակցութիւնը։ Իր ծանրակշիռ պատասխանատուութեան վրայ աւելցուց
Աւետարանչականի Հարիւրամեակի առթիւ 20 միլիոն տոլար հանգանակելու
մարտահրաւէրը եւ յաջողեցաւ հանգանակել աւելի քան 15 միլիոն տոլար: Հաւաքուած
գումարները ծառայեցին
ի նպաստ զանազան ծրագիրներու, որոնց կարգին էր
Հայաստանի Կյումրի քաղաքի Աւետարանական Եկեղեցիին ու Համայնքային Կեդրոնին
շինարարութիւնը։ Համացանցի օգտագործումի իր հետեւողական ջանքերուն շնորհիւ
Աւետարանչականի գործունէութիւններու եւ ծրագիրներու տեղեկութիւնները կը հասնին
աւելի լայն շրջանակներ՝ աշխարհի տարբեր կողմերը։
Աւետարանչական Ընկերակցութեան համառօտ այս յուշագիրը վերջացնելէ առաջ՝
հարկ է անդրադառնալ բոլոր այն անձերուն, որոնք Աւետարանչականի Վարչութեան եւ
յանձնախումբերու անցնող տարիներու ընթացքին մատուցանեցին անշահախնդիր
ծառայութիւններ։ Անոնք եղան մղիչ ուժը, բարձրացնելու անոր վարկը։ Այս անձնուէր
անդամները
սիրայօժար
տրամադրեցին
իրենց
ժամանակը
եւ
նիւթական
կարողութիւնները։ Անոնք անքուն գիշերներ անցուցին ի խնդիր Աւետարանչականի
բարօրութեան։ Երկար ճամբորդութիւններ կատարեցին իրենց սիրալիր ծառայութիւնը
ընծայելով։ Աւետարանչականի Վարչական Խորհուրդի նախագահներ մեծ դեր ունեցան
իրենց ուշադրութիւնը կեդրոնացնելով Ընկերակցութեան առաքելութեան ու գործի
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ներդաշնակութեան վրայ։ Այս հակիրճ գրութիւնով կարելի չէ անդրադառնալ անոնցմէ
ամէն մէկուն։
Ներկայիս, Դոկտ. Նազարէթ Տարագճեան իր խոհեմութեամբ ու նուիրումով
կ՚առաջնորդէ Ընկերակցութիւնը, որու հարիւրամեակի հանգանակութեան արշաւին
սատարեց իշխանական նուիրատուութեամբ։ Գործադիր Տնօրէնը տեսանելի դէմքն է
Ընկերակցութեան, բայց անոր ետին կանգնած են անանուն բարերարներու հոյլ մը ու
համեստ նուիրատուներու բազմութիւն մը, որոնք մեծ զոհողութեամբ իրենց ունեցած
լումաները նուիրած են, եւ կը շարունակեն նուիրել։ Այս բարեսէր մարդոց կը պարտինք
մեր երախտագիտութիւնն ու գնահատանքը։
Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան օգնութեան ձեռքը կը հասնի 24 երկիրներ՝
անոնց
մատուցանելով
ծառայութիւն
հետեւեալ
չորս
մարզերէն
ներս—
աւետարանչութիւն, կրթութիւն, երիտասարդաց ծրագիրներ եւ մարդասիրական
օգնութիւն։

Աւետարանչութիւն
Աւետարանչութիւնը՝ Հայ Աւետարանական Եկեղեցիի ինքնութեան կարեւոր մասն է՝
բայց ունի տարբեր իմաստներ։ Ոմանց համար աւետարանչութիւնը կը նշանակէ
արթնութեան ժողովներու յաճախանքով անձը առաջնորդել դժոխքէն դէպի դրախտ, իսկ
ուրիշներու համար աւետարանչութիւն կը նշանակէ Աստուծոյ Թագաւորութեան Կենաց
Բանի քարոզութիւնը ընել խօսքով ու գործով, ինչպէս նաեւ պատգամել սիրոյ,
խաղաղութեան, արդարութեան, հաշտութեան եւ մարդկային կենցաղավարութեան
նիւթերու մասին։ Առաջին սահմանումը անձնակեդրոն է, իսկ երկրորդը այլակեդրոն։
Շատ կարեւոր է նկատի առնել թէ աւետարանչութիւնը մենաշնորհը չէ որեւէ
եկեղեցական հատուածի մը եւ կամ Աւետարանչականին: Ասիկա աստուածատուր
առաքելութիւնն է իւրաքանչիւր քրիստոնեայի:
Աւետարանչական Ընկերակցութեան աւետարանչութեան առաքելութիւնը կ՚ընդգրկէ
Աւետարանը սփռել հոգեւոր գրականութեամբ, եկեղեցիներ հիմնելով եւ հաստատուած
եկեղեցիներուն նեցուկ կանգնելով, որպէսզի անոնք կարենան շարունակել իրենց
սրբազան առաքելութիւնը։ Հայ Աւետարանական եկեղեցիները ունին հինգ Միութիւններ
— Եւրասիայի, Հայաստանի, Հիւսիսային Ամերիկայի, Մերձաւոր Արեւելքի եւ Ֆրանսայի
Միութիւնները, ինչպէս նաեւ Աւետարանչականն ու Ստեփան Փիլիպոսեան
Հիմնարկութիւնը, որոնք կը կազմեն Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդը։
Ներկայիս գոյութիւն ունին շուրջ 135 Հայ Աւետարանական եկեղեցիներ եւ
եկեղեցական հաղորդակցականներ (fellowship), որոնք տարածուած են 24 երկիրներու
մէջ, եւ անոնցմէ շատեր Աւետարանչականէն նպաստ կը ստանան։ Ստորեւ կը
ներկայացնենք զանոնք կերպով։
Ապխազիայի ունի մէկ Հայ Աւետ. եկեղեցի՝ հիմնուած 1960-ին։
Արժանթինի Պուէնոս Այրէս քաղաքը ունի մէկ եկեղեցի հիմնուած 1925-ին։
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Հայաստան կը նկատուի Աւետարանչականի մեծագոյն դաշտը, ուր կը գտնուին 23
եկեղեցիներ, 6 Քրիստոնէական Դաստիարակութեան կեդրոններ եւ 6 երեխաներու
ցերեկային «Շող» կոչուող կեդրոններ։ Թէեւ Հայաստանի ներկայ Հայ Աւետարանական
եկեղեցիները նոր են, սակայն Հայ Աւետարանական Շարժումը գոյութիւն ունէր 19-րդ
դարու սկզբնական տարիներէն։ Արցախի Շուշի եւ Շամախ քաղաքներուն մէջ սկսաւ
աւետարանչական աշխատանք՝ որմէ ետք ան տարածուեցաւ Արեւելեան Հայաստան եւ
Վրաստան։ Նոյնիսկ Սովետական շրջանին աւետարանական եկեղեցիներ գոյութիւն
ունէին Մկրտչական Եկեղեցիի անուան տակ։ Ներկայ Հայաստանեայց Աւետարանական
եկեղեցիներու հովիւները երիտասարդ հոգեւորականներ են, որոնք կը դիմակալեն մեծ
մարտահրաւէրներ՝ նման Արեւմտեան Քրիստոնեայ աշխարհին: Աւետարանչականի
ղեկավարութիւնը Հայաստանը կը նկատէ Աւետարանականութեան ապագայի փայլուն
յոյսը, որու համար նիւթական միջոցներ չի խնայէր։
Հետեւեալ տողերու մէջ պիտի թուենք Հայաստանի Հայ Աւետարանական
եկեղեցիները իրենց պատկան քաղաքներու անուններով եւ հիմնադրութեան
թուականներով։ Աբովեան (2001), Այնթապ (2005), Ալավերտի (1999), Արտաշատ (2000),
Բերդ (2000), Դիլիճան (2000), Կորիս (2001), Կյումրի (2000), Իջեւան (1996), Ղաբան (2001),
Նոյեմբերեան (2001), Շիրակամուտ (1999), Սիսեան (2001), Սպիտակ (1998),
Ստեփանաւան (1994), Թումանեան (2002), Վանաձոր (1994), Վարդենիս (2006)։ Երեւան
քաղաքը ունի չորս եկեղեցիներ որոնց մեծագոյնը հաստատուած է 18 Բաղրամեան
պողոտայի վրայ (1994), իսկ միւս եկեղեցիները կը գտնուին Մալաթիա-Սեբաստիա
(2002), Յոյսի Տուն (2003), եւ 2 Մամիկոնեանց (1995)։ Ասոնցմէ զատ կան նաեւ վեց
Քրիստոնէական Դաստիարակութեան կեդրոններ՝ Ագարակ (1995), Ազատամուտ (1999),
Կողբ (2002), Կուրդան (1994), Ուրուտ (1997) եւ Վարդաբլուր (1996)։ Այս եկեղեցիները
թէեւ համեստ թիւով յաճախողներ ունին, բայց բարեխնամ ծառայութեամբ օգտաշատ են
իրենց մատուցած հանրային ծառայութիւններով։ Հարկ է յիշել, որ Աւետարանչականը
նախապատուութիւն կու տայ աւետարանչութեան եւ հոգեւոր արժէքներու տարածման՝
քան թէ լոկ բարեգործութեան, քանի որ Աւետարանչականը համոզուած է, որ հայ
ինքնութիւնը շաղախուած է Քրիստոսի Աւետարանին լոյսով։
Աւստրալիա դարձած է գաղթականութեան կեդրոն՝ Հայաստանէն, Եգիպտոսէն,
Պարսկաստանէն, Լիբանանէն եւ Սուրիայէն գաղթողներուն։ Սիտնի քաղաքը ունի
աշխոյժ համայնք մը հիմնուած 1960-ին։ 1990-ական թուականներուն նոր եկեղեցաշէնք
մը կառուցուեցաւ հին եկեղեցիի հողամասին վրայ։
Պելճիգա ընդունած ըլլալով մեծ թիւով հայեր Միջին Արեւելքէն եւ յատկապէս
Թուրքիայէն եւ Հայաստանէն, Հայ Աւետարանական համայնքը հիմնած է հինգ
եկեղեցիներ, որոնց մէկ մասը թրքախօս է եւ միւսը՝ հայախօս։ Անոնք կը գտնուին
հետեւեալ քաղաքներու մէջ։ Պրուքսէլ (1991), Անթուըրբ (2002), Լայքէն (2000), Հասըլթ
(2001), եւ Ասորի եկեղեցական ընկերակցութիւն մը Միշէլընի մէջ (2006)։
Պրազիլ ունի հին եկեղեցի մը, որ կը գտնուի Սան Փաուլօ քաղաքին մէջ՝ հիմնուած
1927-ին։
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Պուլկարիա ունի չորս եկեղեցիներ եւ երկու Աւետարանական հաղորդակցականներ.
Փլովտիվ (1922), Սօֆիա (1933) Վարնա եւ Ռուսէ։ Իսկ եկեղեցական ընկերակցութիւնները
կը գտնուին Սօֆիայի եւ Շումէնի մէջ։
Գանատա դռները լայն բացաւ վերջերս Սուրիահայ գաղթականներուն, եւ որու
պատճառով
Հայ
Աւետարանական
եկեղեցիներ
յաճախողներու
թիւը
կրկնապատկուեցաւ։ Այս եկեղեցիները մեծ ծառայութիւն մատուցին Սուրիոյ
արհաւիրքէն փախստականներուն։ Գանատա ունի չորս եկեղեցիներ։ Քէյմպրիճ (1979),
Թորոնթօ (1960), իսկ Մոնթրէալի մէջ երկու եկեղեցիներ, որոնք հիմնուած են 1960-ին։
Կիպրոս ունի Հայ Աւետարանական Եկեղեցական Ընկերակցութիւն մը, որ կը գտնուի
Նիկոսիայի մէջ։
Եգիպտոս որ ժամանակին բարգաւաճ հայկական գաղութ մըն էր, ունէր երկու
ծաղկուն եկեղեցիներ Գահիրէի եւ Աղեքսանդրիայի մէջ։ Բայց արտագաղթի հետեւանքով
ներկայիս միայն մէկ եկեղեցի գոյութիւն ունի Աղեքսանդրիայի մէջ՝ հիմնուած է 1920-ին։
Ֆրանսա ունի տարածուն եկեղեցական ցանց մը, որ կը բաղկանայ 13 եկեղեցիներէ,
որոնք կազմած են իրենց եկեղեցական Միութիւնը։ Մարսէյլի շրջանը ունի չորս
եկեղեցիներ.- Սէն Անթուան (1927), Պոմոն (1920) Սէն Լուփ (1926) եւ Լա Սիոթա (1928)։
Իսկ միւս եկեղեցիները կը գտնուին հետեւեալ քաղաքներուն մէջ.- Ալֆորվիլ (1930),
Արնուվիլ Լա Կոնէս (2000), Պուրկ լէ Վալանս (1925), Տէսինէ (1929) Իսի Լէ Մուլինօ (1928),
Լիոն (1924), Մոնթէլիմար (1920), Փարիզ (1928) եւ Փոնթ Տոպէնա (1932)։ Ֆրանսայի
եկեղեցիները ունին երկու ամառնային կեդրոններ եւ հանգստեան կոչուած տարեցներու
տուն մը։ Ֆրանսայի Միութիւնը կը հրատարակէ նաեւ իր երկամսեայ պաշտօնաթերթը՝
որ կը կոչուի Բանբեր։
Վրաստան միշտ ունեցած է հայաբնակ շրջաններ, ուր աւետարանական աշխատանք
տարուած է 19-րդ դարէն սկսեալ։ Վրաստանի հնագոյն եկեղեցին հիմնուած է Թիֆլիսի
մէջ 1880-ին։ Ախալքալաք քաղաքը ունի երեք եկեղեցիներ, որոնք հիմնուած են 1994, 1999
եւ 2004 թուականներուն։ Բաց աստի, կայ նաեւ եկեղեցի մը Ախալցխէի մէջ՝ հիմնուած
1993-ին։
Գերմանիա ունի երեք նոր եւ փոքր եկեղեցիներ՝ Էբինէկէն (2008), Քոհլ (2010), եւ
Սթութկարտ (2011) քաղաքներուն մէջ։
Յունաստան, որ ժամանակին հայկական կարեւոր գաղութ մըն էր, օժտուած՝ քանի մը
եկեղեցիներով, ներկայիս ունի մէկ եկեղեցի Գոգինիայի մէջ՝ հիմնուած 1932-ին։ Ծրագիր
կայ շուտով կազմակերպելու երկրորդ նոր եկեղեցի մը Թեսաղոնիկէի մէջ։
Հոլանտայի մէջ թէեւ պաշտօնական եկեղեցի գոյութիւն չունի, սակայն Եւրոպայի Հայ
Աւետարանական Ընկերակցութեան միջոցով աւետարանչական գործ կը կատարուի հայ
գաղութին մէջ, ինչպէս նաեւ հոգեւոր գրականութիւն կը հայթայթուի։
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Պարսկաստան, որ եղած է հին հայկական գաղթավայր մը Շահ Ապպասի
ժամանակէն, ունի չորս եկեղեցիներ Թեհրանի մէջ, որոնցմէ հնագոյնը հիմնուած է 1876ին եւ նորագոյնը Էմմանուէլ Եկեղեցին է, որ վերջերս միացաւ Մերձաւոր Արեւելքի Հայ
Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութեան։
Իրաք ունի մէկ եկեղեցի Պաղտատի մէջ, որ դժուար պատերազմական տագնապներէ
կ՚անցնի։
Ղարաբաղ, որու պատմական անունն է Արցախ, ունի մէկ եկեղեցի Ստեփանակերտի
մէջ՝ հիմնուած 2003-ին։ Այնտեղ կը գտնուին նաեւ երեք Քրիստոնէական
Դաստիարակութեան կեդրոններ Շուշիի, Ստեփանակերտի եւ Ասկերանի մէջ։ Շուշի
ունի «Շող» երեխաներու ցերեկային կեդրոն մը եւ ճամբար մը, որ ներկայիս Ատրպէյճանի
գրաւեալ գօտիին մէջ է: Իսկ Ասկերան ունի «Շող» երեխաներու ցերեկային կեդրոն մը։
Լիբանան, որ եղած է ճոխ Հայ Աւետարանական եկեղեցիներու գործունէութեան
դաշտ մը, ունի եկեղեցի մը Անճարի մէջ եւ հինգ եկեղեցիներ Պէյրութի տարբեր
շրջաններուն մէջ որոնք են—Առաջին Եկեղեցի (1922), Էշրէֆիէի Եկեղեցի (1926), Նոր
Մարաշի Եկեղեցի (1934), Նոր Ամանոսի Եկեղեցի (1967) եւ Սըտ Էլպուշրիէի Սուրիանի
Աւետարանական Եկեղեցին (1966)։ Լիբանանի 16-ամեայ պատերազմը որ մեծ վնասներ
հասցուց եկեղեցական շէնքերուն՝ այժմ նորոգուած, պարպեց հայ գաղութը ու նօսրացուց
եկեղեցիի անդամներուն թիւը։ Սակայն, կրթական եւ համայնքային կառոյցները կը
շարունակեն իրենց աշխատանքը։ Լիբանանի մէջ կը հրատարակուին նաեւ Ջանասէր, որ
Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութեան պաշտօնաթերթն է,
Պատանեկան Արձագանգ, ինչպէս նաեւ Լոյս եռամսեան:
Ռուսաստան՝ Սովետական Միութեան անկումը Աւետարանչականին առջեւ հոգեւոր
ծառայութեան մեծ դաշտ մը բացաւ։ Հետեւաբար, Աւետարանչականի քաջալերանքով
յառաջ եկան երկու եկեղեցիներ. Մոսկուա (1993), Սոչի (1997) եւ Աւետարանական
Եկեղեցական Ընկերակցութիւն մը Արմաւիրի մէջ։
Սուրիա, որ եղած էր առաջին կայարանը ցեղասպանութենէն ողջ մնացած
հայութեան, բռնկած է վեց տարուայ աղէտալի պատերազմով, որու հետեւանքով վնաս
հասած է բոլոր եկեղեցիներուն, դպրոցներուն ու ամառնային ճամբարին։ Իսկ ամենամեծ
վնասը ժողովուրդին արտագաղթն է, քիչ մը ամէն տեղ։ Աւետարանչական
Ընկերակցութիւնը օգնեց շատերու որ Հայաստան ներգաղթեն ու հոն հաստատուին։
Հալէպի մէջ կան հինգ եկեղեցիներ.- Բեթէլ (1923), Էմմանուէլ (1852), Նահատակաց (1931),
Քրիստոսի Եկեղեցի, որ նաեւ աւետարանչական ու բարեսիրական կեդրոն մըն է՝
հիմնուած Օր. Հետուիկ Պիւլի կողմէ (1924-25), որ հազարաւոր տարագիր մանուկներու
մայրը կոչուեցաւ, եւ Սուրիանի Աւետարանական Եկեղեցի (1885)։ Դամասկոսի եւ Հոմսի
մէջ կան փոքր եկեղեցիներ։ Քէսապի շրջանին մէջ կան չորս եկեղեցիներ.- Սուրբ
Երրորդութիւն Եկեղեցի (1853), Էքիզ Օլուգ (1882), Քէօրքիւնէ (1855) եւ Գալատուրան
(1885)։ Քէսապի եկեղեցիները, որոնք մեծապէս վնասուած էին, ներկայիս
վերանորոգուած են։ Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցին վերջերս ունեցաւ իր նորոգութեան
նաւակատիքի պաշտամունքը։
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Թուրքիա, ուր ծնունդ առաւ Հայ Աւետարանական Եկեղեցին, տակաւին ունի երկու
գործօն եկեղեցիներ Պոլսոյ շրջանին մէջ։ Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցին, որ եղած է
առաջին եկեղեցին՝ հիմնուած է 1846-ին եւ Կէտիկ Փաշայի Եկեղեցին հիմնուած է 1850ին։ Երկու եկեղեցիներն ալ ունին մէկէ աւելի Կիրակնօրեայ պաշտամունքներ՝ հայերէն եւ
այլ լեզուներ խօսող հաւատացեալներու համար։
Ուրուկուէյ ունի մէկ եկեղեցի
Աւետարանչական Յանձնախումբ մը։

Մոնթէվիտէոյի

մէջ

եւ

անոր

յարակից

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգները ըլլալով լայնատարած երկիր մը, ներկայիս ունի
մէկ եկեղեցական Միութիւն, որ կ՚ընդգրկէ 30 Հայ Աւետարանական եկեղեցիներ: Այս
եկեղեցիները տարածուած են 11 նահանգներու մէջ եւ որոնց մեծամասնութիւնը կը
գտնուի Միացեալ Նահանգներու Արեւելեան եւ Արեւմտեան ափերուն վրայ։ Այս
եկեղեցիներու հնագոյնը հիմնուած է 1880-ին, իսկ նորագոյնը 2002-ին։ Քալիֆորնիայի
մէջ կան 14 եկեղեցիներ եւ մէկ եկեղեցական ընկերակցութիւն։ Իլինոյի մէջ կը գտնուի մէկ
եկեղեցի, Մէսէչուսէց՝ երեք եկեղեցիներ եւ մէկական եկեղեցի հետեւեալ նահանգներուն
մէջ.- Միշիկըն, Նիւ Հէմբշիր, Նիւ Ճըրզի, Նիւ Եորք, Փենսիլվէնիա, Րոտ Այլընտ եւ Եութա։
Կարգ մը եկեղեցիներու պաշտամունքներուն սակաւաթիւ հաւատացեալներ կը
յաճախեն, մինչ ուրիշ եկեղեցիներու պաշտամունքներուն աւելի մեծ թիւով, որուն
պատճառը եկեղեցիի շրջանին աւելի հայաբնակ վայր մը ըլլալն է։ Հիւսիսային
Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Միութեան պաշտօնաթերթը FORUM-ն է։
Այս համառօտ պատկերէն ի յայտ կու գայ, թէ հայ աւետարանականներու թիւը
Միջին Արեւելքի մէջ նուազած է քաղաքական եւ տնտեսական անկայունութեան ու
կրօնական հալածանքներու պատճառով։ Այս իրականութեան դիմաց Աւետարանչականը կրկին կը դիմագրաւէ նորանոր մարտահրաւէրներ՝ փախստականներուն
օգնելու, անոնց ցաւը ամոքելու եւ յոյսի աւետարանին լոյսը տարածելու։ Ի տես ներկայ
պայմաններուն, հարկ է յատուկ ծրագիրներ մշակել ի խնդիր կենսառողջ ապագայի մը,
եւ թոյլ չտալ որ տեղական պայմանները որոշեն մեր եկեղեցիներու ապագան։

Կրթական Ասպարէզ
Հայ աւետարանականներ միշտ ջատագով եղած են կրթութեան։ Այս պատճառով
անոնք կրթական մարզի մէջ ռահվիրայ եղած են եկեղեցիներու կողքին դպրոցներ
հիմնելու վսեմ գործին։ Ցեղասպանութենէն վերապրողները ապաստան գտան
վրաններու եւ թիթեղեայ խրճիթներու մէջ եւ դպրոցներ բացին վրաններու տակ եւ
տախտակէ հիւղակներու մէջ՝ վարագոյրով բաժնուած դասարաններու մէջ։ Կարգ մը
դպրոցներ կէսօրուայ տաք ճաշ կը մատուցանէին աղքատ աշակերտներուն։ Ժամանակի
թաւալումին հետ այս նախակրթարաններէն ոմանք աւելցուցին երկրորդական
բաժիններ, եւ նոյնիսկ Պէյրութի մէջ հիմնուեցաւ Հայկազեան Գոլէճը (այժմ
Համալսարան)։ Այս դպրոցները կը ծառայեն ազգի բոլոր զաւակներուն՝ անխտրաբար։
Կրթական այս օճախները արտադրեցին ուսեալ հայորդիներ, որոնք կերտեցին յաջող
ապագայ մը իրենց արհեստավարժական ճիւղերու մարզին մէջ եւ հպարտութեամբ
դարձան ներկայացուցիչները երբեմնի իրենց յաճախած վարժարաններուն:
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Յուլիս 7, 1996-ին՝ երբ Երեւանի մէջ տօնուեցաւ Հայ Աւետարանական Եկեղեցիի
հիմնադրութեան 150-ամեակը, ուր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Ա. իր խօսքին
մէջ ըսաւ «…նրանց անմոռանալի երախտագիտական գործը, մասնաւորաբար
Արեւմտեան Հայաստանի եւ նաեւ, որոշ չափով, արեւելեան կողմի մեր հայութեան
դաստիարակչական, դպրոցական, կրթական մարզում։ Ես գիտեմ ինչու եմ ասում,
որովհետեւ բազմաթիւ դպրոցներ են բացուել եւ գիտութեան լոյսը առաւել չափով է
տարածուել մեր ժողովուրդի մէջ Հայ Աւետարանական Եկեղեցիի յստակ
գործունէութեամբ։»5
Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը կենսական դեր ունեցաւ Հայ Աւետարանական
կրթական ցանցէն ներս՝ կազմակերպելով դրամարշաւներ, ապահովելով կալուածներ,
կառուցանելով դպրոցական շէնքեր, հայթայթելով կրթական նպաստ եւ շտապ
օգնութեան հասնելով Միջին Արեւելքի պատերազմներու պատճառով ստեղծուած
ճգնաժամերուն։ Ներկայիս, Հայ Աւետարանական դպրոցներուն մէջ շուրջ 1000
աշակերտներ մանկապարտեզէն մինչեւ համալսարան կրթանպաստ կը ստանան։
Հետեւեալ տողերով կը ներկայացուի դպրոցներու համառօտ պատկերը։
Հայաստան օժտուած է արդիական կրթական հաստատութեամբ մը՝ Խորէն եւ
Շուշանիկ Աւետիսեան Վարժարանը եւ Համայնքային Կեդրոնը, որ 1,000 աշակերտ
ընդունելու կարողութիւնը ունի։
Պարսկաստան, որ հին գաղութ մը եղած է, ունի Գոհար Մեսրոպեան Վարժարանը։
Արցախ ունի երիտասարդ բնակչութիւն մը, որոնց օգնութեան համար
Աւետարանչականը հիմնած է չորս մանկապարտէզներ.- Ստեփանակերտի մէջ՝
Պաղտիկեան Մանկապարտէզ՝ հիմնուած 2001-ին, Շուշիի մէջ՝ Պիլէզիքեան
Մանակապարտէզ՝ հիմնուած 2001-ին, Մարտակերտի մէջ՝ Մովսէս Պ. Ճանպազեան
Մանկապարտէզ՝ հիմնուած 2003-ին եւ Ասկերանի Մանկապարտէզ՝ հիմնուած 2003-ին։
Լիբանան եղած է հարուստ թէ' եկեղեցիներով եւ թէ' դպրոցներով, սակայն Լիբանանի
16-ամեայ քաղաքացիական պատերազմը մեծ վնասներ հասցուց դպրոցներուն։ Յետ
պատերազմին՝ 1995-ին վերաշինութիւնը սկսաւ Աւետարանչականի օգնութեամբ ու
առաջնորդութեամբ, քանի որ Լիբանանի մէջ Հայ Աւետարանական համայնքը
տկարացած էր։ Ներկայիս բոլոր դպրոցները նորոգուած ու բարեփոխուած են, սակայն
կեանքի սղութեան պատճառով աշակերտները կրթական մեծ նպաստի կարիքը ունին։
Հայկազեան Գոլէճը հիմնուեցաւ 1955-ին Ստեփան եւ Մէրի Մեխակեաններու 25,000
տոլարի նուիրատուութեամբ՝ ի յիշտատակ Մէրիի հօր՝ Դոկտ. Արմենակ Հայկազեանի,
Գոնիայի Ճէնանեան Վարժարանի Նախագահին, որ մահացաւ ցեղասպանութան
ճամբուն վրայ։ Տիկին Ֆլորէնս Կերթմէնեան-Մեխակեան եւ Պր. Ստեփան Փիլիպոսեան
նաեւ մասնակցեցան հիմնադրամին։ Դոկտ. Ճան Մարգարեան եղաւ հիմնադիր
նախագահը եւ անմիջապէս ձեռնարկեց բարձրագոյն ուսման նոր օճախի մը կերտման՝
43 աշակերտներով ու փոքր պիւտճէով, բայց զօրեղ հաւատքով ու խանդավառութեամբ։
Դոկտ. Մարգարեան ունեցաւ պաշտօնավարութեան երկու շրջաններ, որոնց միջեւ
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ծառայեց Դոկտ. Ժիլպեր Պիլէզիքեան, որ երեք դժուարին տարիներ անցուց (1967-1971)։
Դոկտ. Մարգարեան սկսաւ նախագահութեան երկրորդ շրջանը 1971-ին, որու ընթացքին
Լիբանանի պատերազմը սկսաւ եւ այդ օրերուն իր գրասենեակին վրայ ռումբ մը ինկաւ։
1982 տարեշրջանի վերջաւորութեան Դոկտ. Մարգարեան իր հրաժարականը տուաւ,
որմէ ետք Դոկտ. Վըրն Ֆլէչըր, որ Մերձաւոր Արեւելքի Աստուածաբանական Ճեմարանի
դասախօս էր, Հայկազեան Գոլէճի նախագահի պաշտօնը վարեց Յունիս 1982–էն մինչեւ
Փետրուար 1985։ Պատերազմը սաստկացաւ եւ Գոլէճը ստիպուեցաւ պարպել համալիրը
ու փոխադրուիլ Պէյրութի Արեւելեան շրջանը ու հաստատուիլ C.M.C. հիւանդանոցի
նախկին շէնքին մէջ։ Աւագ Ուսուցչապետ Ուիլմա Չոլագեան, խիզախօրէն եւ
օգնութեամբ ուրիշներու դիմակալեց պատերազմի դժնդակ պայմանները եւ Գոլէճը բաց
պահեց, զայն ղեկավարելով շուրջ 11 դժուարին տարիներ։
Վեր. Դոկտ. Ճան Խանճեան նախագահի պաշտօնը ստանձնեց Օգոստոս 1, 1995-ին ու
ծառայեց մինչեւ Օգոստոս 31, 2002 երբ Լիբանան վերաշինութեան եւ յոյսի շրջան մը
կ՚անցնէր։ Դոկտ. Խանճեանի պաշտօնավարութեան շրջանին տեղի ունեցաւ Հայկազեան
Գոլէճի հին համալիրի շէնքերու նորոգութիւնը, նոր կալուածներու յաւելումը, ինչպէս
նաեւ Գոլէճի փոխադրութիւնը վերազարդարուած ու նորոգուած շէնքերու մէջ։ Ան
վերամշակեց կրթական ծրագիրը ու գործընթացը։ Անոր ամենակարեւոր յայտնաբերած
փոփոխութիւնը եղաւ Գոլէճի անուանափոխումը՝ Համալսարանի՝ 1997-ին։ Հայկազեան
Համալսարանը սկսաւ զարթնումի շրջան մը աշակերտներու ու կրթական ծրագիրներու
աճումով։
Սեպտեմբեր 1, 2002-էն սկսեալ Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան ստանձնեց նախագահի
պաշտօնը։ Սկսած զարթօնքը շարունակուեցաւ նորանոր նուաճումներով, որոնց կարգին
հարկ է յիշել հիմնադրութիւնը Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան Կեդրոնին, որ
կը յատկանշուի իր բեղուն գործունէութիւններով, իր կազմակերպած միջազգային
գիտաժողովներով եւ իր բազմազան հրատարակութիւններով: Իր հիմնադրութենէն
մինչեւ 2020 թուականը Համալսարանը պարգեւած է 3860 Պսակաւոր (BA/BBA/BS)
տիտղոսներ եւ 178 Մագիստրոս (MA/MBA) տիտղոսներ։ Դոկտ. Հայտօսթեան իր
իմաստուն եւ շրջահայեաց առաջնորդութեամբ կը շարունակէ ղեկավարել
Համալսարանը։
Մերձաւոր Արեւելքի Աստուածաբանական Ճեմարանը, որ շարունակութիւնն է
Թուրքիոյ մէջ խափանուած երեք ճեմարաններուն, հաստատուեցաւ Պէյրութի մէջ 1932ին։ Փոխադարձ համաձայնութեամբ Հայկազեան Համալսարանին հետ, ան հովիւներ եւ
դաստիարակներ կը պատրաստէ։ Աւետարանչականը գործակցաբար միսիոնարական ու
երեք եկեղեցական մարմիններու, նեցուկ կը կանգնի այս հաստատութեան, որմէ
կ'օգտուին Սփիւռքի եւ Հայաստանի Հայ Աւետարանական եկեղեցիները։
Վերոյիշեալ բարձրագոյն կրթական հաստատութիւններէն զատ՝ Լիբանան ունի չորս
երկրորդական վարժարաններ՝ Պէյրութի Հայ Աւետարանական Գոլէճը, Էշրէֆիէի Հայ
Աւետարանական Կեդրոնական Բարձրագոյն Վարժարանը, Նոր Մարաշի Հայ
Աւետարանական Շամլեան Թաթիկեան Երկրորդական Վարժարանը եւ Անճարի Հայ
Աւետարանական Երկրորդական Վարժարանը օժտուած մանկապարտէզով ու
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նախակրթարանով, որոնք մեծ զոհողութեամբ կը ջամբեն հայեցի եւ քրիստոնէական
դաստիարակութիւն։
Սուրիա կը շարունակէ իր ողբերգական պատերազմը, որու պատճառաւ երկրին
ժողովուրդը կը պարպուի։ Հալէպ ունի հինգ Հայ Աւետարանական վարժարաններ եւ
Հալէպ Գոլէճը: Սակայն, ներկայիս հայ աշակերտներ կը յաճախեն միայն Բեթէլ
Երկրորդական Վարժարանը, որ կը պահուի մեծ զոհողութեամբ։ Բաց է նաեւ Սուրիանի
Աւետարանական Վարժարանը։ Հալէպ Գոլէճի կալուածը բաժնուած է Հայ
Աւետարանական Համայնքի եւ Արաբ Երիցական Սինոտի միջեւ, ուր նաեւ
հաստատուած է Էմմանուէլ նախակրթարանը։ Դամասկոսի մէջ կը շարունակուի մէկ
նախակրթարան։ Քէսապի նախակրթարանը ռմբակոծուեցաւ ահաբեկիչնեոու կողմէ,
սակայն անխոնջ աշխատանքով վերաբացուեցաւ եւ կը շարունակէ իր ծառայութիւնը։
Թուրքիա ունի մէկ դպրոց՝ Հրանդ Տինքի անուամբ, որ հիմնուած է 2003-ին Կէտիկ
Փաշայի եկեղեցաշէնքին մէջ։ Ինչ կը վերաբերի սոյն դպրոցին, այստեղ հարկ է յիշել, թէ
1950-ական թուականներուն Պր. Հրանդ Կիւզէլեան յղացած էր գաղափարը Պոլսոյ
Պատանեկան Տունը հիմնելու, որ իրականացաւ Վեր. Բիւզանդ Գալֆայեանի
քաջալերութեամբ եւ Վեր. Եդուարդ Թովմասեանի հետեւողական աշխատանքով:
Պատանեկան Տունը օգտակար եղած է 1500-է աւելի պատանիներու փրկութեան։
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու մէջ Հայ Աւետարանականներ տարիներով
երազած են ունենալ դպրոց մը, որ վերջապէս իրականացաւ1980-ին, երբ Էլիզ եւ Շարլօթ
Մերտինեան քոյրերը կոկիկ գումար մը նուիրեցին այս նպատակին համար։ Վարժարանը
հաստատուեցաւ 1982-ին Քալիֆորնիայի Շըրմըն Օքս քաղաքին մէջ։ Մերտինեան Հայ
Աւետարանական Վարժարանը ունի մանկապարտէզէն մինչեւ 8-րդ դասարան
(Միջնակարգ) եւ ճանաչում կը վայելէ կրթական բարձր վարկ ունեցող պաշտօնական
մարմիններէն (WASC – Արեւմտեան Ընկերակցութիւն դպրոցներու եւ Գոլէճներու) որպէս
բարձր որակ ու մակարդակ ունեցող կրթական հաստատութիւն։
Այստեղ նաեւ հարկ է յիշել, թէ իւրաքանչիւր եկեղեցի իր կողքին ունի Կիրակնօրեայ
դպրոց, պատանեաց եւ երիտասարդաց կազմակերպութիւններ, որոնք Քրիստոնէական
դաստիարակութիւն կը ջամբեն։

Երիտասարդաց Ծրագիրներ
Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը միշտ թիկունք կանգնած է երիտասարդաց
ծրագիրներուն, որովհետեւ անոնցմէ մասամբ կախեալ է եկեղեցիներուն ու համայնքին
ապագան։ Երիտասարդաց ծրագիրները տարբեր տեսակի ու մակարդակի
գործունէութիւններ ունին, որոնք կախեալ են անհատներու տարիքէն։ Անոնք կ՚ընդգրկեն
Կիրակնօրեայ
դպրոցները,
Պատանեաց,
Ջանից
կամ
Երիտասարդաց
կազմակերպութիւնները, Ամառնային Սուրբ Գրոց դպրոցները եւ ճամբարները բոլոր
տարիքներու
համար։
Երիտասարդաց
ծառայութիւնները
իրենց
տարբեր
մակարդակներով արգասաբեր դաշտեր եղած են, ուր ապագայ հովիւներ աճած ու
մեծցած ու նուիրուած են եկեղեցական եւ քրիստոնէական դաստիարակութեան
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ասպարէզին։ Եկեղեցիի մը հոգեւոր առողջութիւնը կախեալ է անդամներու հոգեւոր
փորձառութենէն եւ հոգեւոր սնունդէն։ Այս սնունդը կը սկսի Կիրակնօրեայ դպրոցներու,
Պատանեաց եւ Երիտասարդաց կազմակերպութիւններու մէջ, ինչպէս նաեւ ամառնային
ճամբարներու մէջ, ուր անոնց յաճախողները հոգեւորապէս կը սնանին ու կ՚աճին։ Կարգ
մը հայ աւետարանական Միութիւններ ունին իրենց ճամբարները։
Հայաստանի Աւետարանական եկեղեցիները ունին լայնատարած ճամբար մը՝ Շին
Շողիկ, Հանքաւանի գեղատեսիլ հովիտին մէջ, որ կառուցուած էր Սովետական շրջանին։
Նոյնպէս Արցախ ունէր իր հոյակապ ճամբարը՝ Պետրոսեան անունով՝ Շուշիի մէջ, որ
հաստատուած էր Ֆրէզնոյի Պետրոսեան ընտանիքին բարերարութեամբ: Պետրոսեան
ընտանիքը նեցուկ կանգնած էր սոյն ճամբարին իր տարեկան նուիրատուութեամբ։
Դժբախտաբար, Արցախի Շուշի քաղաքը գրաւուեցաւ Ատրպէյճանի կողմէ Հոկտեմբեր
2020-ին Արցախեան պատերազմի ընթացքին, եւ ներկայիս կը մնայ գրաւեալ գօտիի մէջ:
Այս ճամբարները միշտ ունեցած են աշխատակիցներ, որոնք տարեկան ծրագիրներ կը
պատրաստեն հազարաւոր երեխաներու ու պատանիներու համար։
Ֆրանսայի Միութիւնը, ունի երկու ճամբարներ – Լա Ֆօնթանէլ եւ Լա Սուրս։
Մերձաւոր Արեւելքի Միութիւնը որ կ՚ընդգրկէ Սուրիա եւ Լիբանան, իւրաքանչիւրը ունի
իր ուրոյն ճամբարը, որոնք կը կոչուին ՔՋԱԿ։ Լիբանանի ՔՋԱԿը տեղաւորուած է
մայրիներու անտառի մը մէջ՝ Պէյրութի արեւելեան բարձունքներուն վրայ։ Լիբանանի 16
տարիներու քաղաքացիական պատերազմի ընթացքին այս կեդրոնը տարբեր զինեալ
խումբերու կողմէ գրաւուեցաւ եւ կործանուեցաւ։ Բայց վերջին քանի մը տարիներու
ընթացքին,

նորոգուած

եւ

գործածելի

դարձած

է

շնորհիւ

Աւետարանչական

Ընկերակցութեան եւ ՔՋԱԿի բարեկամներու աշխատանքներուն։ Սուրիոյ ՔՋԱԿը որ կը
գտնուի Քէսապի մէջ՝ վնասուած էր քաղաքացիական պատերազմի պատճառաւ, բայց
ներկայիս նորոգուած է։
Միացեալ Նահանգներն

ալ ունին երկու ճամբարներ՝

ԱՐԵՒԵԼՔ ճամբարը

(վարձուած), որ կը գտնուի Արեւելեան Քէթսքիլ լեռնաշղթայի մէկ հովիտին մէջ, իսկ
երկրորդը ԱՐԵՒ ճամբարը, Քալիոֆորնիայի մէջ։ ԱՐԵՒ ճամբարը ընդարձակ վայր մըն է,
որ կը գտնուի Ֆրէյզըր Փարք քաղաքի պուրակի մը մէջ, Լոս Անճելոսէն մէկ ժամ հեռու։
Տարուան տարբեր եղանակներուն, եւ յատկապէս ամռան տարբեր տարիքի երեխաներու,
պատանիներու, երիտասարդներու եւ այլ խմբակներու համար ճամբարներ կը
կազմակերպուին այնտեղ։ Աւետարանչականը նաեւ կ՚օգնէ Պելճիքայի եւ Պուլկարիայի
եկեղեցիներուն, կազմակերպելու տարեկան ճամբարներ վարձուած վայրերու մէջ։

Մարդասիրական Օգնութիւն
Մարդասիրական օգնութիւնը եղած է Աւետարանչականի գլխաւոր յատկանիշներէն
մին: Անոր օգնութիւնը եղած է միշտ անխտրական հոն ուր որ կարիք կայ: Երբ աղէտներ
պատահին՝ ան օգնութեան կը հասնի։ Աւետարանչականի ծառայութիւնները կը
տարածուին 24 երկիրներու՝ օգնութեան ձեռք կարկառելով հիւանդին, ծերին, որբին,
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որբեւայրիին, աղքատին, անկեալին եւ տեղահանուածին։ Այս աշխատանքները կը
տարուին տեղական եկեղեցիներու եւ ընկերային ծառայութեան կեդրոններու միջոցով:
Աւետարանչականը նաեւ նիւթապէս կ'օժանդակէ զանազան երկիրներու մէջ գտնուող
աղքատ ընտանիքներու եւ տարեցներու:
Հայաստանի մէջ Աւետարանչականը ունի օգնութեան ծրագիր մը 1600 մանուկներու
եւ ընտանիքներու համար, ինչպէս նաեւ խնամակալութեան ծրագիր մը տարեցներու
համար: Երեւանի մէջ ունի Այնիլեան դարմանատունը, Վանաձորի մէջ
ատամնաբուժարան մը, եւ Հանքաւանի մէջ ճամբար մը, ուր շուրջ 1600-է աւելի
մանուկներ կը հանգստանան ու կը սնանին հոգեւորապէս եւ ֆիզիքապէս։ Մանուկներու
խնամակալութեան ծրագիրը կը հովանաւորէ Աւետարանչականի Որբերու եւ
Կարիքաւոր Երեխաներու Խնամակալութեան Յանձնախումբը, որ սկսաւ իր
աշխատանքներուն Հայաստանի երկրաշարժէն անմիջապէս ետք։ Կաթ կը բաշխուի
շուրջ 500 ընտանիքներու երեխաներուն։ Ամէն տարի 11,000-է աւելի մանուկներ կը
ստանան նուէրներ Ս. Ծնունդի առիթով։ Աւետարանչականը նաեւ կ՚օգնէ մանուկներու
խնամատար կեդրոններու, մանկամսուրներու, մանկական հիւանդանոցներու, զոհուած
զինուորներու եւ ազատամարտիկներու ընտանիքներուն։ Վերջերս օգնութեան ցանկին
վրայ աւելցաւ Սուրիահայ գաղթականներու Հայաստան փոխադրուելու ու
հաստատուելու օժանդակութիւնը ։
Հայ Բժշկական Առաքելութիւնը, առաջնորդութեամբ Տօքթ. Ալպերթ Ֆիլիփսի, որ
տասը տարիներէ ի վեր Հայաստան կ'այցելէ իր հետ տանելով կամաւոր բժիշկներ,
բժշկական մասնագէտներ եւ բուժքոյրեր, որոնք մեր hայրենի ժողովուրդին ձրի
բժշկական օգնութիւն կը հայթայթեն։ Բժշկական այս խումբը սկսաւ իր ծառայութիւնը
մատուցանել Լոռիի մարզի Ստեփանաւան եւ Վանաձոր քաղաքներու մէջ, ապա իրենց
ցանկին աւելցաւ նաեւ Սիւնիքի մարզին մէջ Սիսիան եւ Ղափան քաղաքները, ինչպէս
նաեւ մայրաքաղաք Երեւանը։
Արցախի մէջ նպաստ կը ստանան շուրջ 200 կարօտեալ մանուկներ եւ
կաթնանպաստի կարօտ նորածիններ։ Շուշիի (Հոկտեմբեր 2020-էն իվեր գրաւուած
Ատրպէյճանի կողմէ) ճամբարին մէջ հարիւրաւոր մանուկներ եւ պատանիներ կը
սնանէին հոգեպէս եւ ֆիզիքապէս եւ հարիւրաւոր երեխաներ Ծնունդի առթիւ կը
ստանային նուէրներ։ Շուշիի մէջ Աւետարանչականը նաեւ հաստատած էր Շող
Ցերեկային Կեդրոնը ուր մանուկներ դպրոցական ժամերէն ետք կու գային իրենց
դասերը պատրաստելու, սնուցանուելու եւ այլ տեսակի ընկերային ծառայութեան
օգնութիւն ստանալու՝ հարկ եղած պարագային։ Այս բոլորին կողքին նաեւ Արցախի
պատերազմին զոհուած զինուորներու եւ ազատամարտիկներու ընտանիքները
հերթական նպաստ կը ստանան Աւետարանչականէն։
Լիբանան գտնուող կարօտեալներ նպաստ կը ստանան Հայ Աւետարանական
Ընկերային Ծառայութեան Կեդրոնին միջոցով։ Աւետարանչականը կ՚օգնէ Լիբանանի Հայ
Ծերանոցին եւ Անկարներու Կեդրոնին, ինչպէս նաեւ Սուրիահայ փախստականներուն,
որոնք Լիբանանի մէջ ապաստան գտած են։
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Սուրիա գտնուող հայութիւնը անկարող է իր նիւթական ապրուստը ապահովելու
պատերազմի պատճառով։ Աւետարանչականը եւ ուրիշ կազմակերպութիւններ կը
լեցնեն այս կարիքը՝ նիւթական եւ ուտեստեղենի օգնութիւն բաշխելով։
Աւետարանչականը նաեւ շարունակաբար կ'օժանդակէ եկեղեցիներուն, դպրոցներուն,
հովիւներուն, հանգստեան կոչուած ուսուցիչներուն, Աչազուրկներու Հաստատութեան եւ
Հայկական Ծերանոցին:
Այստեղ պատշաճ է անդրադառնալ Հայ Աւետարանական Ընկերային Ծառայութեան
Կեդրոնի մատուցած ծառայութեան՝ 1970-ական թուականներէն ի վեր Ամերիկա
հաստատուած հայ գաղթականներուն, յատկապէս անոնց որոնք Լոս Անճելոսի
Հալիվուտի շրջանին մէջ բնակութիւն հաստատեցին։ Աւետարանչականը զօրավիգ
կանգնեցաւ այս ծրագրին իր առատաձեռն օժանդակութեամբ: Կեդրոնի պաշտօնական
բացումը կատարուեցաւ 1977-ին։ Ան մատուցանեց ընկերային ծառայութիւն զանազան
մարզերու մէջ՝ ինչպէս գաղթականներու խորհրդատուութիւն տալով, աշխատանք
ապահովելով, կրթական մարզի մէջ օգնելով, եւ անգլերէնի ու Ամերիկեան մշակոյթի
նիւթեր դասաւանդելով։ Կեդրոնը իր դռները փակեց 31 Մարտ, 2012-ին։
Վերջերս Աւետարանչականի Գործադիր Տնօրէն Զաւէն Խանճեան դիմակալեց մեծ
տագնապներու շարան մը, որ սկսաւ Սուրիոյ ութնամեայ պատերազմի պատճառած
կորուստներով։ Քանդուեցան Հալէպահայ գաղութն ու Հայ Աւետարանական եկեղեցիներ,
դպրոցներ ու տուներ։ Ժողովուրդը կարիքը ունէր նիւթական օգնութեան` գոյատեւելու ու
վերաշինելու ռմբակոծուած տուները, դպրոցները ու եկեղեցիները։ Նոյնպէս, Քեսապի
hայ համայնքը մեծ վնասներ կրեց—տուներ, դպրոցներ, Քջակ Ամառնային Կեդրոն ու
չորս եկեղեցիներ ռմբակոծուեցան ու թալանուեցան։ Հետեւաբար, Սուրիոյ օգնութեան
համար շտապ դրամահաւաք կազմակերպուեցաւ ու համարժեք գումարներ ղրկուեցան
ոչ միայն կացութիւնը դարմանելու, այլ նաեւ նիւթապէս օժանդակելու անոնց, որ կը
փափաքէին Հայաստան հաստատուիլ։
Սուրիոյ դիմակալած ճգնաժամին յաջորդեց Լիբանանի տնտեսական տագնապը եւ
անոր առնչակից 2019-ի աշնան սկսուած քաղաքացիական ցոյցերը, որոնք կը միտէին
քաղաքական իշխանափոխութեան՝ երկրին տնտեսական անկումին պատճառած
աղքատութեան համար: Ի տես այս կացութեան, Աւետարանչականը իր խնամատար
ձեռքը երկարեց Հայ Աւետարանական դպրոցներուն 2019-20 տարեշրջանի բոլոր
կրթական ծախսերու բացերը գոցելով եւ տրամադրելով 200,000 տոլարի գումար մը
Լիբանանի Հայ Աւետարանական Ընկերային Ծառայութեան գրասենեակին, որպէս զի
ան կարենայ օգնել Պուրճ Համուտի բոլոր կարօտեալ հայերուն անխտրաբար: Այս
տագնապներուն վրայ աւելցաւ Քովիտ-19, Պսակաձեւ ժահրը, որու պատճառաւ մեր
ժողովուրդը բժշկական անմիջական օգնութեան կարիքը ունեցաւ: Այս պարագային ալ
Աւետարանչականը օգնութեան հասաւ։
Օգոստոս 4, 2020-ին Պէյրութի նաւահանգիստի ուժգին պայթումները քանդեցին
քաղաքին մէկ երրորդը, կործանելով հազարաւոր տուներ ու կեանքեր։ Քանի որ մեր
համայնքը կ՚ապրէր նաւահանգիստին մօտ, մեծ վնասներ կրեցին բոլոր եկեղեցիները,
դպրոցները, տուները եւ զանազան հաստատութիւններն ու գործատեղերը։ Այս բոլորը
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վերականգնելու համար, նախահաշիւ մը պատրաստուեցաւ, որու ընդհանուր գումարը
700,000 տոլարի կը հասնէր։ Աւետարանչականը սիրով ստանձնեց այս հսկայական
ծախսին պատասխանատուութեան մեծ մասը։
2020-ին տեղի ունեցող աղէտներէն զերծ չմնաց Հայաստան լեռնաշխարհը։ 14
Յուլիսին Տաւուշի շրջանին Ազերի բանակը անփառունակ զինուորական յարձակում
կատարեց ու մեծ վնասներ հասցուց հայ տուներուն, գործատեղիներուն ու դպրոցներուն։
Եղան 17 զոհեր ու բազմաթիւ վիրաւորներ։ Աւետարանչականը օգնեց նորոգելով
ստորերկեայ ապաստանարան մը ներքին Կարմրաղբիւր սահմանամերձ գիւղին մէջ եւ
յատկացնելով 25,000 տոլար սահմանամերձ համայնքներու Տագնապի Օգնութեան
Ֆոնտին։
Բաց
աստի,
Համահայկական
Հիմնադրամի
նուիրահաւաքի
նախաձեռնութեան` Աւետարանչականը առատաձերնօրէն մասնակցեցաւ 1,000,000
տոլար իշխանական նուիրատուութեամբ։ Մարդասիրական այս վսեմ նպատակին
նուիրուած սոյն գումարը կ՚աւելնայ Հայաստանի դաշտին համար Աւետարանչականի
գրեթէ եօթը միլիոն տոլարի տարեկան յատկացումին վրայ։
Սեպտեմբեր 27, 2020-ին սկսաւ Ատրպէյճանի լայնատարած յարձակումը Արցախի
արեւելեան սահմանի երկարութեամբ: Արցախի մեր հերոս ժողովուրդը 44 օր դիմադրելէ
ետք Ատրպէյճանի, Թուրքիոյ եւ Թուրքիոյ կողմէ վարձկան ահաբեկիչներու դէմ,
պատերազմը կորսնցուց, ինչպէս նաեւ պատմական Արցախի հողամասերուն կարեւոր
մէկ մասը, զոհ տալով հազարաւոր մարտիկներ եւ անմեղ քաղաքացիներ:
Տուներու, գիւղերու, քաղաքներու կործանումը, հայ եկեղեցիներու, դպրոցներու եւ
հիւանդանոցներու անխնայ ռմբակոծումը թշնամիին կողմէ իր մեծ աւերը գործեց
Արցախի վրայ—աղէտ մը որու պատճառած ցաւը դժուար կ'ամոքուի: Այսուհանդերձ,
յետ-պատերազմի
վերականգնումի
եւ
համախմբումի
այս
հանգրուանին,
Աւետարանչականը անգամ մը եւս վերահաստատեց իր վճռական յանձնառութիւնը
զօրավիգ կանգնելու մեր զոյգ Հանրապետութիւններուն, շարունակելու իր
առաքելութիւնը հոգեւոր, կրթական, ընկերային եւ մարդասիրական մարզերու մէջ եւ
սատարելու մեր հայրենաբնակ ժողովուրդի հոգեւոր աճման, ինչպէս նաեւ անոր
ֆիզիքական եւ տնտեսական զարգացման:
Աստուծոյ փառք կուտանք Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան
անցեալի իրագործած բազմաթիւ հոգեւոր, կրթական, մշակութային, ազգային եւ
մարդասիրական ծառայութիւններուն համար, որոնք որոշապէս իրենց բարերար
ազդեցութիւնը ունեցած են հայ ժողովուրդի կեանքին մէջ:
Աստուծոյ փառք կուտանք Աւետարանչականի ներկայ ղեկավարութեան,
հոգաբարձութեան համար, որուն նուիրեալ անդամները մեծ խանդավառութեամբ եւ
յանձնառութեամբ կը շարունակեն իրենց անսակարկ բաժինը բերել Ընկերակցութեան
տակաւ աճող աշխատանքներուն:
Աստուծոյ փառք կուտանք նաեւ Աւետարանչականի Գործադիր Տնօրէն Զաւէն
Խանճեանին համար, որուն եօթնամեայ արդիւնաշատ եւ բեղուն ծառայութեան կողքին,
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իր իւրայատուկ նպաստը եղած է ծանօթացնել Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը
լայնածաւալ հասարակութեան որպէս հայկական բարեսիրական եւ աւետարանչական
Ընկերակցութիւն:
Կ'աղօթենք որ Աստուած անսասան եւ կենսունակ պահէ Աւետարանչականը իր
ծառայական երթին մէջ եւ յաջողութեամբ պսակէ իր ապագայ Աստուածահաճոյ եւ
ազգօգուտ նախաձեռնութիւնները:

Ծանօթագրութիւններ

1.

Տիգրան Ճ. Խրլոբեան, Ոսկեմատեան, Պէյրութ 1950, էջ 211-212:

2.

Նոյն, էջ 219:

3.

G. H. Chopourian. A Brief History of the Armenian Missionary Association of America (AMAA,
1998), page 17:

4.

Վեր. Մովսէս Ճանպազեան, Տեսիլքի ու Առաքելութեան Մարդը (AMAA, 2002) էջ 199:

5. Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցի (Պարբերաթերթ), Երեւան 1996:

*Վեր. Դոկտ. Ժան Խանճեան նախկին նախագահն էր Պէյրութի Հայկազեան
Համալսարանի։
*Սոյն գրութեան պատրաստութեան մէջ Տիկին Լուիզա Ճանպազեան իր կարեւոր
ներդրումը ունեցած է:
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13.

Stephen Philibosian Foundation
-- Joseph Stein

The inner motivation in the depths of a person leads to success. Stephen
P hilibosian’s success was a consequence of the motivation that parents and
circumstances implanted in his heart. Born in hilly and remote Hadjin, where
opportunities for a financial success were limited, Stephen had a burning desire to
g o to the United States. “Why my son,“ asked his mother pleading ly one day, are
you so anxious to g o to America.” H is honest answer did not surprise her: “I want
to g o to America to make a lot of money, return to Hadjin and start an industry so I
mig ht pay big wages to the workers.”
This was the heig ht of his ambition which went as far back as he could
remember and of which his mother approved with these words: “My son, God bless
you. Go with that dream in your heart. God will be with you and you will fulfill
your dream”. This commenced his dream to become wealthy, with ambition to be
helpful to his beloved race which had suffered so much.
Stephen was born to dedicated Christian parents in a town 100
miles north of
Adana, at 10years of age, moved to the biblical town of Tarsus. His dream became
reality when he arrived in the United States at the ag e of 17,on May 1,1909,
just
before the Adana Massacres. His dream was realized: albeit, his ambition to return
to his motherland was dashed with news of massacres. His parents were saved,
thanks to the protection g iven by missionaries at Saint P aul’s college in T arsus. So,
while working and living with an uncle in Syracuse New York, he learned the
intricacies of the oriental rug business as an apprentice, he also resolved to bring his
family to America. But this was not easy since money was needed as he was
earning only $10a week. I t was difficult, also, because after the long day of work,
there was nig ht school to attend; enabling him to communicate in his new languag e.
Stephen was g iven the added responsibility of waiting on customers and selling
his uncle’s rugs. H e learned so quickly, his uncle dispatched him soon to a nearby
town to conduct a sale of rug s all by himself! This was about the time he was able
to send money to bring his family to America: within six months he g reeted them at
Ellis I sland. (Stephen P hilibosian’s name is inscribed on the immig rants Ellis I sland
Wall). Speaking of his parent’s influence, “Whatever success I have, I owe my
parents. They were my inspiration; my love for them stirred my imag ination and
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enabled me to learn well to make them comfortable.” With the responsibility caring
for his parents and other members of the family upon him, he decided he must seek
a better position.
I n spite of his uncle’s disappointment, he took the position of salesman in
Wait’s department Store in Auburn New York. He became the rug buyer and
operator of the Oriental rug concession in his first solo business venture. I t was
such a success that one day Mr. Wade confided, Stephen was making more money
than the store’s president! Success came his way!
Then off to Atlanta Georgia, Stephen built a beautiful store of his own on
P eachtree Street. The store was considered one of the most magnificent in all the
country: Georg ia’s Governor personally wished Stephen success at the occasion of
the grand opening .
Success was enjoyed, but only for a short time because of the Great Depression.
However, this turn of events proved to be only a temporary hurdle. I n time, Mr.
P hilibosian owned and operated over 10oriental carpet concessions throughout
America. His ingenuity in this field earned him the title, “Dean of Oriental R ug
R etailing.”
I n 1932,
Mr. P hilibosian made his initial trip abroad since emig ration. While
visiting the Middle East he was profoundly impressed by the severe poverty. With
the consent of the g overnment of L ebanon, his first project was to help his
unfortunate countrymen by constructing a Beirut community known today as “Nor
Hadjin.” Aided by his U ncle Harry, Stephen completed a community center based
in P hilibosian Hall. He then embarked on providing food and shelter for the
impoverished widows, the blind and orphaned children. Throug hout the years, he
personally and throug h his foundation fostered many thousands of children.
Another of his charitable endeavors: serving on the board of the Sanitarium at
Azounieh, L ebanon which was known for its hig h caliber of medicine, specializing
in the treatment of tuberculosis. I n Beirut, 1963,
a reception was g iven in his honor
by persons who had served with him on the Board of Azounieh Sanitarium.
F ounders R everend Yenovk Hadidian and Mr. Henry Gertmenian said, “Over 40
years ag o when we established the hospital, we solicited funds from our friends in
the United States, Mr. P hilibosian was the first to respond with a substantial
donation.” Thus it was with Stephen, ever watchful for opportunities to serve his
people on a g rand scale-especially those who have not been fortunate enough to
come to this blessed country of plenty.
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The opportunity for more intense service came in 194
8when, during a Sunday
service in the former Masis church of L os Ang eles, the R everend P uzant Kalfayan
described the deplorable condition of schools in the Middle East. Deeply moved
and seizing the moment, Stephen invited The R everend Kalfayan to his home where
the Child Education Sponsor prog ram was born. Together they organized the
banquet, where speeches and tears, coupled with excitement, touched the hearts of
so many, that in one evening , 300
students were sponsored for six years of
elementary school.
This program has g reatly expanded and continues today, implemented by the
Armenian Missionary Association of America. Soon after the establishment of the
Child Education P rogram, Stephen and his family moved to P hiladelphia where he
joined the Armenian Missionary Association of America’s Board of Directors. He
worked steadfastly to make the organization a star in the American-Armenian
community. Stephen became the treasurer of his beloved org anization and beg an to
dream about putting the Association on a strong financial footing. Thus becoming
deeply involved in the work of the AMAA, he established a sustaining endowment
fund with an initial contribution of $100,000.
With his business acumen, he
invested this amount, with additional contributions; and his AMAA endowment
fund today is the resource for humanitarian efforts: education, the physical and
spiritual welfare of Armenian’s worldwide. I t is noteworthy, during his tenure as
treasurer, he effectively launched AMAA’s investment portfolio, currently valued
at about $140 million.
The year 1967,
saw the AMAA, jointly with Mr. P hilibosian, as a financial
catalyst, build or restore 12impoverished schools in L ebanon. Thousands of
young sters basked in the fresh new and shiny schools! I n addition the team
embarked on a completed and desperately needed slum clearance program in
Beirut. I n 1965,
Stephen was decorated by the L ebanese P resident with the Order of
the Cedar, the R epublic of L ebanon’s hig hest order.
Without doubt, Haig azian University became Stephen’s passionate vision and it
deserves special mention. While it was conceived in P hoenix Arizona, in the home
of Mr. and Mrs. Stephen Mehag ian, it was born in R adnor P ennsylvania on a snowy
March evening in 1955
at Stephen P hilibosian‘s hilltop home. With the initial g ift
of $25,000
from the Mehag ian‘s, Stephen worked dilig ently to implement the
challeng ing details: locate a building in Beirut to house the college, find the ideal
president and secure critical operating funds. He was responsible for the purchase
of the initial structure from the American Congregational Board of F oreig n
Missions, at a remarkably low price of $25,000.
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The search for an exemplary leader resulted in the fortuitous choice of Dr. John
Markarian, a professor from L afayette Colleg e, who served with distinction for over
25years. Operational funds were assured by g enerous board of trustees. I t is
interesting to note AMAA’s Board of Directors requested Mr. P hilibosian to select
his own Board of T rustees. With g enerous and faithful cooperation from the
Trustees, H aig azian was g iven enormous funds for an additional building on
campus.
Mr. Steven Mug ar, philanthropist from Boston, donated the Mugar Building
with additional support from Mr. Alex Manoog ian. This magnificent structure is
considered a rare, historic landmark in L ebanon. Having been damag ed during the
Civil War, the landmark has been restored to its prior g lorious state, and is one of
the most beautiful buildings in all of L ebanon. I t has become the home of former
P resident, R ev. Dr. John Khanjian and currently R ev. Dr. P aul Haidostian and his
family.
The university which celebrates its 65th anniversary this year has enjoyed the
largesse of the Stephen P hilibosian F oundation’s annual scholarships and even
more. This Christian institution was founded with the express purpose of training
Armenian youths for work in all professional fields. Today, the university continues
to provide a full complement of superior academics for a diverse student body. Of
the thousands Haig azian graduates, many or singularly have accomplished
impressive success in their specific it fields. This indeed has been the fulfillment of
the founder’s dream and vision.
I n spite of the rapid g rowth and immense proportions of all the projects, the
P hilibosian F oundation, has never displayed the least resentment, inconvenience, or
lack of generosity, while it meant assisting his people, regardless of political or
relig ious affiliation. The thought his mother planted in his mind many years ag o
was always his g uide: “Be helpful to your people as that is the way God wants you
to be” this has been and always be the hallmark of the life of Stephen P hilibosian
and his foundation continues that mag nificent tradition today.

Ստեփան Փիլիպոսեան Հիմնարկութիւն
--Տիար Ճօզէֆ Սթայն
Անհատի մը ներքին մղումը զինք կ'առաջնորդէ յաջողութեան: Բարերար Ստեփան
Փիլիպոսեանին ալ յաջողութիւնը արդիւնքն էր իր ներքին մղումին, որ իր ծնողքն ու
կեանքի պարագաները ներմուծած էին իր մէջ: Ծնած՝ Կիլիկիոյ Հաճըն քաղաքին մէջ, ուր
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նիւթական յաջողութեան պատեհութիւնները սահմանափակ էին, Ստեփանի սրտին մէջ
կը բոցավառէր Ամերիկա գաղթելու բաղձանքը: Իր մօր, «Ինչո՞ւ կուզես Ամերիկա երթալ»
հարցումին պատասխանը երբեք չզարմացուց զինք, երբ պատանի Ստեփան յայտնեց,
«Ամերիկա կուզեմ երթալ, որպէս զի շատ դրամ վաստկիմ եւ վերադառնամ Հաճըն, սկսիմ
իմ գործս եւ առատօրէն վարձատրեմ իմ բանուորներս»:
Ի վաղուց յետէ, այս էր Ստեփանին գլխաւոր փառատենչութիւնը, որուն ի
պատասխան իր մայրը յարեց. «Աստուած օրհնէ քեզ, տղա'ս, գնա' այդ սրտիդ
բաղձանքովը: Գնա', թող Աստուած օգնէ քեզի իրագործելու երազդ:» Հարստանալու եւ իր
տառապած ազգին օգնելու երազով՝ Ստեփան սկսաւ իր կեանքի ուղեւորութիւնը:
Քրիստոնեայ

ընտանիքի

մը

մէջ

սերած

ու

մեծցած՝

իր

տասը

տարիքին

փոխադրուեցաւ Սուրբ Գրային անուանի Տարսոն քաղաքը, եւ այնտեղէն գաղթեց
Ամերիկա՝ 17 տարեկանին, Մայիս 1, 1909-ին, Ատանայի Կոտորածէն քիչ մը առաջ:
Աւա՜ղ, իր բնաշխարհը վերադառնալու երազը քանդուեցաւ թրքական ջարդերուն
հետեւանքով: Իսկ իր ծնողքը ազատեցաւ շնորհիւ Տարսոնի Ս. Պօղոս Գոլէճի մէջ
ծառայող ամերիկացի միսիոնարներուն:
Որոշ ժամանակ մը, պատանի Ստեփան ապրեցաւ եւ գործեց իր հօրեղբօր հետ Նիւ
Եորքի Սիրաքիւզ քաղաքին մէջ՝ ուր սորվեցաւ արեւելեան գորգերու նորոգութեան
արհեստը: Սակայն, իր շաբաթական տասը տոլարի աշխատավարձքը բաւարար չէր:
Իրեն համար նաեւ չափազանց դժուար էր օրուան երկար աշխատանքի ժամերէն ետք՝
գիշերային դպրոց յաճախել եւ անգլերէն սորվիլ: Շուտով Ստեփանին հօրեղբայրը իր
գործի պատասխանատուութիւնը աւելցուց որպէս գորգավաճառ եւ սկսաւ զինք
մօտակայ քաղաքները ղրկել՝ առեւտուրի գործերով:
Գործի այս նոր կարգադրութենէն յետոյ, Ստեփան կարողացաւ դրամ ղրկել իր
ընտանիքին որպէս զի Ամերիկա փոխադրուին: Վեց ամիս ետք անոնք արդէն ոտք դրած
էին Ամերիկայի Էլիս Այլանտ կղզին, Նոր Աշխարհ ժամանելու առաջին հանգրուանը: Ի
դէպ, Ստեփան Փիլիպոսեանն ալ այս փոքրիկ կղզիէն Ամերիկա մտած էր եւ իր անունը
առաջին անգամ հոն արձանագրուած էր որպէս գաղթական:
Ստեփանի ծնողաց ազդեցութիւնը մեծ եղած էր իր կեանքին վրայ. իր իսկ
վկայութեամբ, «Ինչ յաջողութիւն որ ունեցած եմ՝ ծնողքիս կը պարտիմ: Իրենք իմ
ներշնչման աղբիւրը եղած են եւ իմ սէրս իրենց հանդէպ մղած է զիս՝ զիրենք
երջանկացնելու»:

Իր

ծնողքին

եւ

իր

ընտանեկան

միւս

պարագաներուն

պատասխանատուութիւնը նաեւ հարկադրեց զինք, որ ան աւելի հասութաբեր գործի մը
ձեռնարկէ: Իր հօրեղբայրը յուսահատեցնելու գնով իսկ, Ստեփան նոր գործ մը գտաւ Նիւ
Եորքի Օպըրն քաղաքի Ուէյթ Ընկերութեան գորգի բաժանմունքին մէջ:
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Իր գործը կը վերաբերէր արեւելեան գորգեր գնելու եւ ապա վաճառելու: Ստեփան
այնչափ մեծ յաջողութիւն գտաւ, որ վաճառատան տէրը, Պարոն Ուէյթը իրեն
խոստովանեցաւ, թէ ինք աւելի դրամ՝ կը շահէր քան իր վաճառատան տնօրէնը:
Շատ չանցած, Ստեփան Ճօրճիա նահանգին Աթլանթա քաղաքը փոխադրուեցաւ եւ
Փիչթրի փողոցին վրայ իր ուրոյն վաճառատունը հիմնեց: Գործը այնչափ համբաւ
շահեցաւ, որ նահանգապետը անձամբ ներկայ գտնուեցաւ վաճառատան պաշտօնական
բացումին: Դժբախտաբար, սակայն, շատ չանցած՝ վրայ հասաւ Ամերիկայի տնտեսական
Մեծ Տագնապը, որ որոշ չափով դանդաղեցուց երկրին նիւթական բարգաւաճումը: Ի
հեճուկս այդ ամէնուն, Փիլիպոսեան անվհատ իր գործը շարունակեց եւ տէր դարձաւ 10
նոր արեւելեան գորգի վաճառատուններու՝ Ամերիկայի տարբեր քաղաքներու մէջ: Իր
հնարամտութեան համար ան շահեցաւ «Գորգավաճառներու Վարպետ» մակդիրը:
Ամերիկա հաստատուելէն տարիներ ետք, Ստեփան Փիլիպոսեան իր առաջին
շրջապտոյտը ըրաւ 1932 թուականին Միջին Արեւելք այցելելով: Երբ Լիբանան հասաւ,
այցելեց Պէյրութի հայ գաղութը եւ մեծապէս ազդուեցաւ հայ ժողովուրդի տնտեսական
վատթար վիճակէն: Իր առաջին բարերարութիւններէն մին եղաւ կազմակերպել Պէյրութի
«Նոր Հաճըն» թաղամասը՝ ի յիշատակ եւ ի պատիւ իր վաղեմի ծննդավայր Հաճընին: Իր
հօրեղբօր,

Հերիին մասնակցութեամբ

հիմնեց

Փիլիպոսեան Համալիրը, միեւնոյն

ժամանակ նիւթապէս օժանդակեց տեղւոյն հայ որբերուն եւ որբեւայրիներուն՝ անոնց
բնակարան եւ սննդեղէն հայթայթելով: Տարիներէ ի վեր այս օգնութիւնը կը շարունակուի
իր հաստատած Փիլիպոսեան Հիմնարկութեան միջոցով, որմէ կ'օգտուին շատեր:
Ստեփան Փիլիպոսեանի այլ կարեւոր գործունէութիւններէն մին ալ եղաւ իր
անդամակցութիւնն ու ներդրումը Լիբանանի Ազունիէ Ազգային Բուժարանին, որ երկար
տարիներ ծառայեց թոքախտաւորներուն, ինչպէս նաեւ շնչառական հիւանդութիւններէ
տառապողներուն դարմանումին: Ըստ Բուժարանի հիմնադիր Վեր. Ենովք Հատիտեանի
եւ Հէնրի Կէրթմէնեանի վկայութեան, «Պարոն Փիլիպոսեան Ամերիկահայ առաջին
բարերարներէն մին էր, որ իր առատաձեռն օժանդակութիւնը բերաւ Ազգային
Բուժարանին»:
Բարերարութեան աւելի ծաւալուն առիթ մը ներկայացաւ 1948-ին: Կիրակի օր մը,
Լոս Անճելոս քաղաքի Հայ Աւետարանական Մասիս Եկեղեցւոյ պաշտամունքին
Աւետարանչականի Գործադիր Քարտուղար՝ Վեր. Բիւզանդ Գալֆայեան իբրեւ այդ
օրուան հիւր քարոզիչ, կը նկարագրէր ողբալի կացութիւնը Միջին Արեւելքի Հայ
Աւետարանական դպրոցներուն: Խորապէս յուզուած Պրն. Փիլիպոսեան իր տունը
հրաւիրեց Վեր. Գալֆայեանը եւ լրիւ վերահասու եղաւ տիրող կացութեան: Այս
բախտորոշ հանդիպումէն ետք ծնունդ առաւ Մանուկներու Կրթանպաստի Ծրագիրը:
Անոնք միասնաբար կազմակերպեցին շքեղ ճաշկերոյթ մը, որուն ընթացքին սրտառուչ
կոչեր եղան Միջին Արեւելքի հայ մանուկներու կրթութեան ի խնդիր: Այդ երեկոյ 300 հայ
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մանուկներու համար կրթանպաստներ եղան: Ասիկա եղաւ սկզբնաւորութիւնը հոյակապ
ծրագրի մը, որ դեռ կը շարունակուի: Տարիներու ընթացքին հազարաւոր հայ մանուկներ
օգտուած են Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան այս ծրագրէն:
Մանուկներու Կրթանպաստի Ծրագիրը հաստատելէ ետք, Փիլիպոսեան ընտանիքը
փոխադրուեցաւ Փէնսիլվէնիա նահանգին Ֆիլատէլֆիա քաղաքը, որմէ ետք Ստեփան
անդամ

ընտրուեցաւ

աշխատեցաւ

Աւետարանչականի

Աւետարանչականը

կազմակերպութիւններէն

մէկը:

հոգաբարձութեան:

դարձնել

Ան

հայ

ստանձնեց

Ան

ժողովուրդի

յարատեւօրէն

ամենէն

Ընկերակցութեան

ազդու

Գանձապահի

պաշտօնը եւ ջանաց զայն դնել ամուր հիմերու վրայ: Այդ առաջադրութեամբ ան $100,000ի

(հարիւր

հազար

տոլարի)

անձեռնմխելի

հիմնադրամ

մը

հաստատեց

Աւետարանչականի մօտ, եւ այլ նուիրատուութիւններու հետ այդ գումարը շահարկելով
տարուէ տարի մեծցուց, որուն հասոյթը սկսաւ գործածուիլ կրթական աւետարանչական
եւ բարեսիրական նպատակներու համար: Շնորհիւ այդ եւ իրերայաջորդ այլ Ֆոնտերու
շահարկումով, այսօր Աւետարանչականի նիւթական շահարկումներու գումարը կը
մօտենայ շուրջ 140 միլիոն տոլարի:
1967

տարեշրջանը

դարձաւ

ուրիշ

կարեւոր

հանգրուան

մը

Փիլիպոսեանի

բարերարութեան: Աւետարանչականի հոգաբարձութեան հետ գործակցաբար, ան միջոց
հանդիսացաւ Միջին Արեւելքի մէջ գտնուող 12 կրթական օճախներու հաստատման,
ինչպէս նաեւ փլատակ եւ աղքատիկ թաղերու վերանորոգութեան համար կարեւոր դեր
մը ունեցաւ: Իր այս նախաձեռնութիւններուն համար Լիբանանի Հանրապետութեան
Նախագահը իրեն շնորհեց Մայրիներու Արժանեաց շքանշանը:
Ստեփան Փիլիպոսեան կարեւոր ներդրում ունեցաւ նաեւ Հայկազեան Գոլէճի
(ապագայ

Համալսարան)-ին

գաղափարին

մտայղացումը

հիմնադրութեան
տեղի

ունեցաւ

մէջ:

Թէեւ

բարերար

գոլէճ

տէր

եւ

մը

ունենալու

տիկ.

Ստեփան

Մեխակեանի տան մէջ, Ֆինիքս, Արիզոնա, սակայն գոլէճին ծնունդը տեղի ունեցաւ
Րէտնոր քաղաքի, Ստեփան Փիլիպոսեանի տան մէջ՝ Մարտ ամսուան ձմեռնային
ձիւնոտ օր մը 1955-ին: Մեխակեան ընտանիքի կողմէ սկզբնական $25,000 (քսան հինգ
հազար

տոլար)

նուիրատուութեամբ՝

գոլէճին

դրամահաւաքի

յանդուգն

արկածախնդրութիւնը սկսաւ, որմէ ետք Ստեփան Փիլիպոսեան շուտով գործի լծուեցաւ
գոլէճի յարմար վայր մը, կարող նախագահ մը, ինչպէս նաեւ անհրաժեշտ նիւթական
ծախսերը ապահովելու կարեւոր հարցերու լուծման գործին: Իր նախաձեռնութեամբ
ծախու առնուեցաւ՝ Պէյրութի մէջ Ամերիկայի Ժողովական Առաքելութեան պատկանող
շէնք մը քսան հինգ հազար տոլարի:
Կարող գոլէճի նախագահի մը փնտռտուքը յաջողութեամբ պսակուեցաւ երբ Վեր.
Դոկտ. Ճան Մարգարեան, Լաֆայէթ Գոլէճի երկարամեայ փրոֆէսորը, ընդունեց գոլէճը
տնօրինելու

մարտահրաւէրը:

Նիւթական

ծախսերը

ապահովուեցան

շնորհիւ
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հոգաբարձութեան անխոնջ ջանքերուն: Այստեղ միջանկեալ յիշել հարկ է, թէ գոլէճի
առաջին հոգաբարձութիւնը ընտրելու պարտականութիւնը վստահուեցաւ Ստեփան
Փիլիպոսեանի: Ան ընտրէց իր գործակիցները, որոնք միասնաբար նեցուկ կեցան
նորածին գոլէճին:
Հայկազեան գոլէճի սկզբնական օրերուն ուրիշ բարերար մը, Տիար Ստեփան
Միւկար՝ նուիրեց իր անունով Միւկար շէնքը: Ապա, բարերար Ալեքս Մանուկեան իր
նիւթական մասնակցութիւնը բերաւ եւ իրեն միացան այլ առատաձեռն նուիրատուներ:
Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին, Միւկարի պատմական համբաւ վայելող
հոյակապ շէնքը վնասուեցաւ, բայց շուտով նորոգուեցաւ եւ վերագտաւ իր նախկին
շքեղութիւնը:

Հետագային,

ան

դարձաւ

հանգստաւէտ

բնակավայրը

նախկին

համալսարանի նախագահ Վեր. Դոկտ. Ճան Խանճեանին եւ ապա ներկայ նախագահ
Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեանի եւ ընտանիքին:
2020-ին Հայկազեան Համալսարանը իր 65-ամեայ տարեդարձը տօնեց եւ անգամ մը
եւս վայելեց Ստեփան Փիլիպոսեան Հիմնարկութեան առատաձեռն նուիրատուութիւնը:
Այս երբեմնի գոլէճը, որ տարիներէ ի վեր դարձած է պատկառելի համալսարան մը, կը
շարունակէ ջամբել ընտիր ուսում հայ եւ տեղացի ուսանողներուն արհեստավարժ
զանազան ճիւղերու մէջ: Հայկազեան համալսարանը արտասահմանի մէջ միակ հայ
համալսարանը
հայութեան,

եւ

ըլլալուն՝

օրհնութեան

ընդհանրապէս

աղբիւր

տեղացի

մըն

է

ժողովուրդին

մասնաւորապէս
համար:

համայն

Համալսարանէն

շրջանաւարտ եղող հազարաւոր աշակերտներ ի սփիւռս աշխարհի պատուաբեր
դիրքերու մէջ՝ կը ծառայեն իրենց շրջապատին եւ մարդկութեան:
Հակառակ

տարուէ

տարի

ուռճացող

կարիքներու

Ստեփան

Փիլիպոսեան

Հիմնարկութիւնը կը շարունակէ ծառայել հայ ազգին եւ մարդկութեան անխտրական
ոգիով: Այն աւանդը որ Ստեփանին մայրը դրոշմած էր իր սրտին, «Օգնէ' ժողովուրդիդ,
ինչպէս Աստուած կ'ուզէ որ ընես,» տակաւին կը շարունակէ մնալ Ստեփան Փիլիպոսեան
Հիմնարկութեան նշանաբանը:
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Մաս Գ.

Շնորհաւորագիրներ

Եւ

Վերջաբան
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ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Յանուն Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդին
Այս տարի, 2021-ին, Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցին կը տօնէ իր գոյառումին
175-ամեակը: Անտարակոյս, ասիկա աշխարհացրիւ բոլոր Հայ Աւետարանականներուն
համար կարեւոր իրադարձութիւն մըն է:
Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդը սրտի անհուն գոհունակութեամբ եւ
առ Աստուած երախտագիտութեան խոր զգացումներով կը նշէ Հայաստանեայց
Աւետարանական Եկեղեցիի հիմնադրութեան այս յոբելեանը:
Հայց. Աւետարանական ծագումն ու զարգացումը տեղի ունեցաւ հայոց պատմութեան
ամենէն տագնապալի ժամանակաշրջաններէն մէկուն ընթացքին: Օսմանեան Կայսրութեան
յարատեւ ճնշումներն ու խժդժութիւնները, համիտեան եւ Կիլիկիոյ ջարդերը, Մեծ Եղեռն ու
Ցեղասպանութիւնը, քեմալական ահաբեկումները եւ հայ ժողովուրդին իրենց բնաշխարհէն
վերջնական տեղահանումը, վտարանդի օտարութեան մէջ վերաշինութեան եւ
կազմակերպուելու դժուարութիւնները մաս կը կազմեն ինչպէս հայ ժողովուրդին, նոյնպէս
նաեւ Հայ Աւետարանականութեան անցեալի պատմութեան: Ի հեճուկս այս ամէնուն եւ
հակառակ անյաղթահարելի իր բոլոր ներքուստ եւ արտաքին դժուարութիւններուն, Հայց.
Աւետարանական Եկեղեցին իր վկայութեամբ եւ ծառայութեամբ կրցաւ ինքզինք արժեցնել
որպէս յառաջատար ուժ հայ ժողովուրդի վերազարթօնքի եւ վերականգնումի հրաշալի
երեւոյթին մէջ:
Արդարեւ, Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցին իր Աստուածահաճոյ հոգեւոր եւ
ազգաշէն օրինակելի ծառայութեամբ, իր լուսամիտ եւ հեռատես յանձնառութիւններով, իր
մարդասիրական, կրթական, եւ մշակութային ընդարձակ գործունէութիւններով թէ'
Հայաստանի եւ թէ' Սփիւռքի մէջ օրհնութեան աղբիւր մը դարձաւ համայն հայութեան
համար:
175-ամեակի յոբելենական տօնակատարութեանց բնաբանն է «Անխախտ պահենք մեր
հաւատքը»: Անտարակոյս, Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցւոյ հիմնադիրները
անխախտ պահեցին իրենց հաւատքը եւ այդ ջահը անցուցին յետնորդ սերունդներուն: Այսօր
մեր կոչումն ու մարտահրաւէրը այն է, որ հաւատքի այդ ջահը անցնենք եկուոր սերունդին ի
փառս Աստուծոյ, ի պայծառութիւն Քրիստոսի Սուրբ Եկեղեցիին եւ ի բարօրութիւն ազգիս
հայոց ու մարդկութեան:
Յունուար 1, 2021

Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան, Գործադիր Տնօրէն
Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդի
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Վերջաբան
Ընթացիկ

տարուան

մէջ,

2021

տարեշրջանին,

Հայ

Աւետարանական

Համաշխարհային Խորհուրդը սրտի անհուն գոհունակութեամբ եւ առ Աստուած
երախտագիտութեան խոր զգացումներով կը նշէ Հայաստանեայց Աւետարանական
Եկեղեցիի հիմնադրութեան 175-ամեակը:
Աստուծոյ

փառք

կուտանք

Հայց.

Աւետարանական

Եկեղեցւոյ

հոգեւոր

առաքելութեան եւ մեր ազգային կեանքի զանազան մարզերու մէջ անոր ունեցած
ներդրումին համար: Արդարեւ, անցնող 175 տարիներու շրջանին ան մնայուն եւ կարեւոր
ծառայութիւններ մատուցած է մեր ազգի կրօնական, ազգային, մշակութային եւ
հասարակական մարզերու մէջ: Իր անցեալի վաստակով, իր ակօսած ուղիով, իր
բազմազան եւ բազմաթիւ ծառայութիւններով, այսօր բաց ճակատով կը ներկայանայ
հայութեան, այն հաստատ համոզումով թէ ինչ որ կատարեց 175 տարիներ, կատարեց
նուիրումով եւ հաւատքով:
Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդի անդամ հինգ եկեղեցական
Միութիւնները եւ երկու աւետարանչական/բարեսիրական կազմակերպութիւնները
պահելով հանդերձ իրենց ուրոյն ինքնավարութիւնը մէկ են համաշխարհային նոյն
Աւետարանական Եկեղեցիին պատկանած ըլլալու գիտակցութեամբ. մէկ են իրենց
աւետարանական առաքելութեամբ եւ մէկ՝ իրենց ազգային ինքնութեամբ:
Հայց. Աւետարանական Եկեղեցւոյ 175-րդ տարեդարձը դիպուկ պատեհութիւն մը
կ'ընծայէ աշխարհացրիւ բոլոր աւետարանականներուն հայեացք մը նետելու անցեալին
եւ զայն իմաստաւորող իրագործումներուն, սակայն ոչ ինքնանպատակ կերպով՝ միայն
հիանալու համար, այլ անոնցմէ դաս սորվելով վերարժեւորելու անցեալը եւ քննութեան
ենթարկելու

ներկան

եւ

անոնց

պատգամովը

լեցուած

նոր

աւիւնով

դարձեալ

գօտեպնդուելու եւ դիմակալելու ապագայի մարտահրաւէրները:
Հայց. Աւետարանական Եկեղեցին կատարելութեան կնիք չի կրէր: Սակայն, ի
հեճուկս իր բոլոր թերութիւններուն եւ տկարութիւններուն, ան տակաւին անշեղ
հաստատակամութեամբ կը շարունակէ իր հոգեւոր եւ ազգային առաքելութիւնը՝ միշտ
հաւատարիմ մնալով Եկեղեցւոյ Գլուխ եղող Քրիստոսի եւ ունկնդիր մնալով հայոց
պատմութեան
ծառայութեամբ,

դարաւոր

ձայնին:

շարունակական

Անոր

կեանքը

կը

յատկանշուի

նախաձեռնութիւններով՝

ի

խնդիր

յանձնառու
Աստուծոյ

Թագաւորութեան տարածման եւ եկեղեցաշէն ու ազգաշէն առաքելութիւններու:
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Կը հաւատանք, որ 175 տարուայ իր հարուստ փորձառութեամբ ու լայն վաստակով,
Հայց. Աւետարանական Եկեղեցին պիտի շարունակէ իր հոգեւոր եւ ազգային վերելքի
նուիրական առաքելութիւնը՝ վերանորոգ հաւատքով, անկորնչելի կամքով եւ եռանդուն
թափով:
Երջանիկ զուգադիպութեամբ՝ ընթացիկ տարուան մէջ Հայաստանի եւ Արցախի մեր
զոյգ Հանրապետութիւնները կը տօնեն իրենց վերանկախման 30-ամեակը: Այս
տարեդարձներու բարեբաստիկ առիթով, ի խորոց սրտէ մեր աղօթքն է, որ Աստուած
անսասան պահէ զանոնք եւ շնորհէ անոնց իրերայաջորդ բազմաթիւ եւ բեղուն
տարեդարձներ Իր փառքին եւ մեր ազգի բարօրութեան համար:
Ինչպէս այս հատորին յառաջաբանին մէջ յիշեցինք, սոյն աշխատասիրութիւնը
քննական պատմութիւն մը չէ Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցիին, այլ
ընդհանուր համայնապատկեր մը՝

հակիրճ կերպով ներկայացնելու զայն կազմող

ժամանակակից հինգ եկեղեցական Միութիւններուն եւ երկու աւետարանչական եւ
բարեսիրական կազմակերպութիւններուն:
Դարձեալ, կուզենք հաստատել այն իրողութիւնը, թէ այս գրքին լոյս ընծայումովը՝
լիակատար եւ անթերի գործ մը մատուցած ըլլալու յաւակնութիւնը չունինք երբեք:
Յուսով ենք, սակայն, որ ան ընդհանուր առումով կը ներկայացնէ Հայց. Աւետարանական
Եկեղեցւոյ ներկայ իրավիճակը սեղմ գիծերու մէջ: Մեր սրտագին բաղձանքն է, որ մօտիկ
ապագային այս հատորը

թարգմանուի եւ հրատարակուի այլ լեզուներով՝ մատչելի

դառնալու աւելի լայն զանգուածներուն:
--Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան
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Յաւելուած
Հայց. Աւետարանական Եկեղեցիի Քառասուն Հիմնադիրները*
1.
2.
3.

Վրթանէս քհնյ. Եզնակեան
Աբիսողոմ Խ. Իւթիւճեան
Սիմոն Խ. Իւթիւճեան

33. Կիրակոս Չմշկածակցի Առաքելեան
34. Պաղտասար գրքածախ
35. Կոզմա Չըպուքճի

4.

Ստեփան խ. Իւթիւճեան

36.

Մահտեսի Կարապետ Քիւրեճի

5.

Մկրտիչ Ն. Ճիլաճեան

37.

Մահտեսի «Պապա» կոչեցեալ ոմն

6.

Մկրտիչ Քիրէջեան

38.

Տիկին Սողովմէ Յովսէփեան

7.

Ոսկան Քիրէջեան

39.

Տիկին Զանազան Ա. Իւթիւճեան

8.

Ագրիպաս Ժամագործ

40.

Տիկին Հռիփսիմէ Մ. Ճիլաճեան

9.

Եփրեմ Ժամագործ

10. Աբրահամ Ժամագործ
11. Պօղոս Ժամագործ
12. Սարգիս Դարբինեան
13. Պետրոս Գամաղիէլեան
14. Պօղոս Գամաղիէլեան
15. Յովսէփ Գամաղիէլեան
16. Ասատուր Տէմիրճիպաշեան
17. Պետրոս Մինասեան
18. Սարգիս Մինասեան
19. Մահտեսի Պօղոս Յովհաննէսեան
20. Քազազ Յովակիմ Յովհաննէսեան
21. Քազազ Յովհաննէս Կարճահասակ Քէլէշեան
22. Ստեփան Սերովբէեան (եղբայրը Յակոբոս Պատրիարքին)
23. Գաբրիէլ Չըպուքճի
24. Մանուկ Նասալեան
25. Գալուստ Ոսկերիչ
26. Համբարձում Ոսկերիչ
27. Կարապետ Տիրիքէլամ
28. Եղիսէ Տեմիրճիպաշեան
29. Առաքել Եազմաճը
30. Յովհաննէս Նալաճը (ի Պապականութենէ)
31. Նշան Յովսէփեան
32. Եղիա Կեսարացի Պաստրմաճի
* Ստեփան Խ. Իւթիւճեան, Կենսագրութիւն/օրագիր (անտիպ ձեռագիր), էջ 61-62
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Հայց. Աւետարանական Եկեղեցւոյ Պետական ճանաչում Շնորհող՝
Սուլթան Ապտուլ Մեճիտի Կայսերական Հրովարտակը*
Մեծապատիւ, Բարձրապատիւ...
Վեզիրս՝ Մեհմէտ Փաշա...
Երբ Կայսերական գիրագոյն Ֆերմանս ստանաս, գիտնաս որ (առ ի տեղեկութիւն
քեզի), իմ քրիստոնեայ հպատակներէս՝ Փրոթեսթանթ յարանուանութիւնը ընդունողներ,
մինչեւ այսօր որոշ վարչութեան մը տակ չեն գտնուած եւ իրենց նախապէս պատկանած
ու հեռացած խմբակցութեան (հաւաքականութեան) Պատրիարք եւ եպիսկոպոսներուն
կողմէ իրենց հարցերուն կարգաւորում չբերուելուն պատճառով, դժուարութիւն կրած ու
չարչարուած են: Սակայն բոլորանուէր եւ ամէն դասակարգի հպատակներուս [վրայ
տարածուած} արքայական ողորմածութեամբս, անոնցմէ ոեւէ մէկ դասակարգին
դժուարութիւններու մատնուիլը իմ արքայական կառավարումիս հակադրուելուն, եւ
նկատի ունենալով որ իրենց կրօնական հաւատքի պարտաւորութիւնները վերը նշուած
հաւաքականութենէն տարբեր միլլէթ կը կազմէ, իմ արքայական ողորմած իրատէս է,
իրենց վարչական հարցերուն դիւրացումը եւ իրենց փափաքները եւ հանգիստը
նախամեծարելու կողմէն, իրենցմէ անկեղծ եւ վստահելի եւ մանաւանդ իրենց կողմէ
ընտրուած վեքիլ մը ընտրելով Պապը Զաբթիյէ (ներքին ապահովութեան) հետ կապ
հաստատեն:
Նշուած վեքիլը յիշուած ճեմա'աթի (հաւաքականութեան) արական սեռի պատկանող
անդամներուն

(անունները)

ոստիկանատան

(ապահովութեան

կեդրոնին)

մէջ

պահուելիք տետրակ մը պատրաստելով, պատահած մահերը եւ ծնունդները հոն
արձանագրել տալու պաշտօնով պիտի պարտաւորուի, եւ այդ հաւաքականութեան
վերաբերող անցագիրներու եւ ամուսնութեան եւ ամուսնալուծումի արտօնագրերու եւ
զանազան հարցերու համար Բ. Դրան եւ զանազան գրասենեակներու (վարչական
բաժիններու) տրուելիք դիմումնագիրները վերը յիշուած վեքիլ-ին պաշտօնական կնիքով
կնքուելով պէտք է ներկայացուի: Իմ կայսերական իրատէ-իս գործադրութեան (համար)
կայսերական արքունիքի քարտուղարութեան մասնաւոր հրահանգներ տրուած է:
Նկատի ունենալով որ վերոյիշեալ վեզիրս ես, [կայսերական} ֆերմանս տառ առ տառ կը
գործադրես:

Սակայն,

խարաճի

(գլխահարկ)

տուրքի

գանձումի

եւ

անցագիրի

տուչութեան գործառնութեան մասնաւոր օրէնքներուն չհամապատասխանող, նշուած
օրէնքներուն

հակադրող

գործարքի

մէջ

չգտնուիս,

ամուսնութեան

վերաբերող

արտօնագրերու եւ կամ անցագրերու արձանագրութեան համար, եւ այլ պարագաներուն
վճարումի անուան տակ ոչինչ պիտի պահանջուի իրենցմէ:
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Կայսերական իշխանութեան հպատակներուն, զանազան ճեմա'աթներուն նման
ասոնց ալ գերեզմանատուն եւ աղօթավայր գտնելու համար ամէն տեսակ դիւրութիւն եւ
պէտք

եղած

ստանալուն

օգնութիւնը
ուշադրութիւն

եւ հնարաւորութիւնը
ըրէ,

կամ

իրենց

(տեղի,

կառոյցի,

բարօրութեան

եւ

աղօթատեղիի)
աշխարհական

(քաղաքական իմաստով) գործերուն եւ կարճ ըսած իրենց աշխարհական թէ կրօնական
գործերուն միւս ճեմա'աթ-ներէն (հաւաքականութիւններէն) ոչ մէկուն միջամտելու
չարտօնես: Այնպէս որ, ասոնք անգամ իբրեւ յարանուանութիւն, իրենց կրօնական
արարողութիւնները կատարելու ամբողջական ազատութեան արժանի ըլլան: Նշուած
հարցերուն եւ այլ յարակից հարցերուն մէջ նուազագոյն նեղութիւն (քաշելնուն) պիտի
չարտօնուի, իրենց հանգիստը եւ ապահովութիւնը պահպանելու համար պէտք եղած
ուշադրութեան

եւ

ամբողջական

(տեւական-շարունակական)

հետապնդումին

գործադրութիւնը քեզի ձգուած է (քու հայեցողութեանդ փոխանցուած է): Պէտք եղած
պարագային իրենց հարցերուն կարգաւորումին համար իրենց վեքիլ-ներուն միջոցով Բ.
Դուռ դիմելու հրաման ունին (արտօնուած են):
Նշուած

հպատակներուս

յանձնես,

եւ

ապագային

անոր

ամբողջական

գործադրութեան կապուած մնաս (կարեւորութիւն տաս): Այսպէս գիտնաս (նկատի
ունենաս) եւ նուիրական նշաններուս (կնիքիս) վստահիս. 1267 (1850) տարուան

Մուհարրամ (Նոյեմբեր) ամսուն մէջ գրուեցաւ եւ Գոնսթանթինիյյէ (Կ. Պոլիս) քաղաքին
մէջ տրուեցաւ*:
------------------------------------------------

*Վեր. Տիգրան Ճ. Խրլոբեանի Ոսկեմատեանի Ա. Հատոր, վաւերաթուղթերու բաժինէն առնուած:
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