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այր Աթոռի
պաշտոնաթերթ
«էջմիածին» ամսագրի սույն
համարի ս կ ս ո ւմ տպագրվում է
Վեհափառ Հայրապետի ապրիլ
30 թվակիր սրբատառ կոնդակը, Ե ր ո լ սւաղեմի
Ս. Հարության Տանարի նո
րոգության լսոթիվ, որը միաժամանակ
հայրապետական սրտագին կոչ է' ուղղված
«ՀԱՄԱՅՆ ՄԵՐԱԶՆ ԺՈՂ11ՎՈԻՐԴԻՆ», «ՍՐ1«Ո8
ՀԱԿՈՐՅԱՆ8 »ԻՆՎ11ՐՑԱԼ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ Ս՛ԵՐ ՆՎԻՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱԹՈՌՆԵՐՈՒՆ ՈI*
Ս*Է|Ր РՈԼՈ Ր ԹԵՄԱԿԱԼ ԱՌԱՋՆ11ՐԴՆԵՐՈՒՆ,
ՐՐՊԵՍԶ!* ԱՆՀԱՊԱՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆ8ՆԻՆ
11Ի ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՋԱՆՔԵՐՈՎ ՕԺԱՆԴԱԿԵՆ
ԱՅՍ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՍԿԶԲՆԱՎՈՐՎՈՂ ՀԱՆԳԱ
ՆԱԿՈՒԹՅԱՆ, ք|(' ՊԻՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ՛Ս՛
ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՄԵՐ ԵՂԲՈՐ՝ Տ. ԵՂԻՇԵ ՍՐԲԱ
ԶԱՆ
ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ
ԳԼԽԱՎՈՐՈՒ
ԹՅԱՄԲ»:
Վեհափառ Հայրապեաը, թարգմանը հան
դիսանալով բովանդակ հայ հավատացյալ
ժողովրդի զգացմունքների դեպի Երուսաղեմի հայոց Պատրիարքությունը, դեպի ազ
գային այս մեծ Տունը և ժառանգությունը,
որը «ՔՐԻՍՏՈՍ ԱՏԵՍ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ
ԿՈՂՔԻՆ», «ԿՀԱՆԴԻՍԱՆԱ ՀԱՅ ԵԿԵՂԵ8ԻԻՆ
ՈՒ ՀԱՅ ԺՈՂՈ4ՈԻՐԴԻՆ ՀՈԳԵՎՈՐ-ԻՄԱ8ԱԿԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈԻՆԵՐԵՆ ՄԻՆ», կա
րևորությամբ շեշտում է , ո ր Ս. Հարության
սրբազան
Տահարի նորոգության հարցը
պարտականությունն է հայ ժողովրդի, որը
միշտ իր գերագույնը կատարել է՝ վա ո ու
պա յծառ պահելու համար համազգային այս
հաստա աությունը. «ՄԵՐ ԼՈՒՍԱԲՆԱԿ ՆԱԽ
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ՆԻՔ ԵՎ ՔԱՋԱԿՈՐՈՎ ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐԱ.
ԵՐԲԵՄՆ ԻՐԵՆՑ ԿՅԱՆՔԻ ԻՍԿ ԳՆՈՎ, ՊԱՀՊԱՆԱԾ ԵՆ ՏԻՐԱԲԱՐ ՈԻ ԾԱՂԿՅԱԼ ՊԱՀԱԾ,
ՄԵԶԻ՝ ԱՅՍՕՐՎԱՆՆԵՐՈԻՍ ԹՈ՚ԼԼՈՎ ՍՐԲԱ
ԶԱՆ ԺԱՌԱՆԳ Ո ԻԹՅՈՒՆ ՄՐ, ՈՐ 141Լ11ՐԻ11
ՀԱՄԱՐ ՈՒՆԻ ՀՈԳԵՎՈՐ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆ
ՓՈԽԱՐԻՆԵԼԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՅ ԵԿԵՂԵ8ՎՈ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԻՐՔԻՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐՈՒՆ ԱՌՈՒՄՈՎ»:
Երուսաղեմը միշտ ունեցել է իր տագնա
պի, նեղուրյան օրերը: Պատմության ըն
թացքում Հայ Երուսաղեմի գ|խով են անցել
փոթորիկներ ու մրրիկներ: Բայց հայ ժողովուրդը
միշտ րարոյապես, նյութապես
օժանդակել է համազգային ւսյս հաստա
տության Ս իր սրտ ա բա խ նվիրատվու
թյա մբ, կանգուն ու պա յծաո պահել ազգա
յին ե կրոնական մեծ արՅեք ներկայացնող
այս հաստատությունը:
Այժմ նորից Երուսաղեմի հայոց Պատ
րիարքությունը պետք ունի հայ ժողովրդի
սրտաբուխ նվիրատվության, բերելու հա
մար իր բաժինը Ս. Հարության Տահարի
նորոգության ծախքերին:
«ԱՀԱ ԹԵ ԻՆ9Ո'Ւ,— հրահանզում է Վե
հափառ Հայրապետը,—բոլորիս
սեպուհ
ՊԱՐՏՔՆ է՝ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼ ՄԵՐ ՆԱԽՆՅԱՑ
ՍՐԲԱԶԱՆ ԳՈՐԾ»; ԵՎ ԱՄՈՒՐ ՊԱՀՊԱՆԵԼ
ՀԱՅ ԵՐՈՒՍԱՂԵՄԻ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ՈՒ ԱԶԳԱ
ՅԻՆ ԱՅԴ ՄԵԾ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ»:
Երուսաղեմը բացառիկ հանգամանք է
ներկայացնում մանավանդ քրիստոնեական
ողշ աշխարհի համար, որպես Քրիստոսի
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и Т Д ш ^ У ь р ш ^ г З Տանաոր, կաՏ ւցվա ծ Քրիստոսի ձարշարանքներ ի ,1 ս ա ֊
թյության և հարության նվիրական վայրե
^ ք է ր կ ր ո ւ մ առաջին սրբավայրերի կաոուօումռ բարձրանում է մինչև 325 թվականը,
Կոստանդիանոս կայսեր և իր աստվածա
սեր սոր ՝ >եՈինե թագուհու օրերը:
Երուսաղեմում քրիստոնեական աոաջին
սրբավայրերի շինության ու պահպանության
հետ պատմականորեն կապված Է եղել նաև
հա) ժողովրդի անունը:
Է դարի պատմիչ Հերապոյսեցի Անաստաս
վարդապետը, {որը Համազասպ Կամսսւրսւկան իշխան՛ի խնդրանքու| այցելել Է Ս. եր
կիրը, վկայում Է իր «վասն վանորէից Հայոց
ո ր յերուսաղէմ» գրքում, ո ր
հայերը նույն
■յարում Ս. Երկրում ունեին 70 վանքեր, շին
ված «ի ժամանակս թագաւորութեան Տրդսււոսւյ և ի հայրապետության Սրբոյն Գրիգո
րի Լուսաւորչին... վանորայք ի սուրբ քա
ղաքն Երուսաւլէմ, ի տեղիս տնօրինականացն Քրիստոսի և յայլ աստուածակոխ տեղիսն: Եւ զմեծամեծ եեեղեցիքն, զԳողգոթա,
զՍ. Յսւկոբն, զՀրեշտակապետն և զՓրկիչն,
զԾնունդն, զվերնատունն և զՀամբսւրձումն,
զճսւռներն և ղԳիւտ հաչն, զԽորսւնն Լուսաարչին և ղաստուածընկալ Գերեզմանն, շինեալ ի թսւգաւորէն Տրդատայ և ի Սրբոյն
Գրիգորէ Լուսաւորչէ»:
Ս ովսես Կաղանկայտվացի պատմիչը (ժ
դար) ե այլ հիշատակսւգիրներ նույն՛պես
վկայում են, որ Ս. Երկրռւմ աոաջին հայ
վանքերի շինությունը բարձրանում է մինչև
Լոաավորչի ե Տրդատի օրերը:
Այդ պատմական սրբավայրերի շինու
թյան մասնակցել են հսւյրսւպետն ու թագա
վորը, հայ նախարարն ու շինականը, հայ
արվեաոագեան ու բարեպաշտը, «Ի ՓՐԿՈԻ-

ԹԻւՆ ՀՈԳ.Ո8 եւ Ի 8ԻՇԱՏԱԿ Ա&ԳԻ4 ՀԱ^
^երուսա ղեմում հայ հնադարյան վանքերի,
կրոնական, մշակութային հաստատություն
ների գո|ությունը ինքնին պերհախոս վկան
է Ա պա տմական ապացույցը երուսաղեմում
Հայ եկեղեցու գրաված բարձր դիրքի և հսւյ
մշակույթի զարգացման Ս. երկրռւմ:
Վերանորոգվող Ս. Հարության ծանարը
հնքնիր մեջ բա զմա թիվ տնօրինական иП>Шւ|ա (րերհ, աղոթատեղիների, մատուռների
մի ՛ամբողջություն է, որն իր մեջ Գ ր ՛ 
կանում բովանդակում է Քրիստոսի Ս. հե֊
րեզմանը. Գողգոթան, երևման պարտեզը.
Գյուտ Խաչը. Պատանատեղին և հայոց պա տ
կանող Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին և
այլ մատուււներ;
Ս. Հարության Տահարը քրիստոնեական
միջազգային սրբավայր է: Տսւհւսրի €գլխւսլխր պահապանները» և իրսո|սւսւերերն ես
երուսաղեմի հայերի, հույների և լատիննե
րի Պատրիարքությունները:
Ս. երկրում, քրիստոնեական այդ միջազ
գային սրբավայրում, երկու մեծազույն եկե
ղեցիների՝ հույն օրթողոքսների ե հռոմեա
կան կաթոլիկների հետ Հւսյ եկեղեցու գրա
ված դիրքը' հայ ժողովրդի հավատի զորու
թյան և կրոնական կենսունակության ապա
ցույցն է, միաժամանակ ազգային արդար
հպա՛րտության և հոգևոր ՜մխիթարության
անսպառ աղբյուրը:
Տասնյոթ դարի հնություն ունեցող II. Հա
րության այս Տահարի Դ!խով անցե, են շատ
փոթորիկներ: 325 թվականին կառուցված
Տահարը դարերի ընթացքում ենթարկվել է
բնական և քաղաքական
փոթորիկների
պատհառած ավերածությւսնց: 614 թվակա
նին պարսիկները քանդեցին Տահարը, որը
քհյ հետո վերաշինվեց Մոտեստոս պատրի
արքի կողմից: 1009 թվականին Ֆաթիմյան
ալ-Հաքիմ խափֆան մոլեռանդությամբ հիմ
նահատակ արեց Տահարը, որը նորից վերա
շինվեց մասամբ 1048 թվականին, Կոստան
դիանոս Մոնոմախոս կայսեր կողմից: 1099
»ւ|անանին, խաչակիրների շրջանին, Ս. Հա
րության Տահարը ենթարկվեց հիմնական
վերաշինության' իր այժմյա ն վիհսւկով:
1800 թվականին հրդեհը մեծ վնասներ
պատնսւոեց Տսւնսւրի նարտարապետական
կառուցվածքին, իսկ 1927 թվականի երկրաշսւրժի ցնցման հետևանքով նեդքեր բացվե
ցին Տահարը վեր բռնող սյուների վրա (տե'ս
Մկրտիչ եպիսկոպոս Աղավնունի, «Ս. երկրին ավանդությունները», երուսադեմ, 19Л6,
Կ Ս. Հարության Տահարի նորոգության հա ր
ցը հին է և ունի իր պատմությունը: Տարբեր
3 ՜

4 ) :

է я Մ Ի Ա ԾԻՆ

Ժամանակներում նաաւտոսսյետական 1ընք,ւոթյւոննեւ-ն ու տեղեկագրերը անհրաժեշտ
դարձրին հիմնական վերանորոգումներից ա ոսւջ «երկաթյա և փայտյա նեցուկներով
գորսւվիգ րլլալ շենքին, սւրգիլելոլ անոր
տարվետարի անող և փլուզումի գսւցող
( ա | քա ւոսքլւ»: ճարտարապետների թելադրությսւնց համաձայն, իրագործվեց եղած
առաջարկ ր և 1927 թվականի երկրսւշարժից
հետո Տաճարի վտանգված մասերր ամրաց
վեցին երկաթյա ե փա յտյա մույթերով, «որոնք մինչև հիմա կմնան»:
Այնուհետև հաջորդ տարիներին և մանա
վանդ վերջերս նշտվեցին. եր՛եք պատրիարГարանների հարտսւրսւպետների միասնական
քննությամբ,
Տանսւրի վերանորոգության
վերաբերոդ հիմնական հարցերը:
իրավատեր երեք պատրիարքությունները
համաձայնվել են, ո ր «այն մասերը Տսւնարին, որոնք յուրաքանչյուր հւսրանվսւնուIյ I\ս ն աոանձին սեփականություն կ նկատվի Ո
և ենթակա են իր իրավասության, հետսւքրրքրրվոո հարանվանությունը ինքը պիտի հայթայթե վերաշինման ծախքը: Իսկ այն մասե
րը, որոնք հասարակաց սեփականություն
ոնոունված Նն, ՛երեք պատրիարքարանները
հավասար իրավունքներով ե ծախքով պիտի
ընրեն իրենց մասնակցությունը* («Սիոն»,
1901 հոկտ ե՛մբեր-նոյեմբեր, Էք 275, խ մբա 
գրական):
1). Հարության Տանարի վերանորոգության
ընդհանուր ծ՛ախսը նախատեսվում Է մոտա
վորապես 750 000 ստեոլինգ, համաձայն
նարտ աւ*ա պետ ների նախահաշվի: «Հայոց
Պատրիարքարանը, իբրև մին երեք գլխավոր
հա րանվանություններն, որոնք սեվւակսւնության իրավունք ունին աշխարհամատուո
և սյաւո մական Տանարին մեջ, վերոհիշյալ
ծախուց գումարին մեկ երրորդը, 250 000
ււտեո|ինգ հոգալու հարկին ներքե են, կարե
նալ ապահովելու իրենց տասնվեց դարերն
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ի վեր այս Տանարին մեջ ունեցած եկեղեցա
կան և ագգային իրավունքները...:
Ինչպես կհետևի, այս դարավոր ու պատ
մական կարևորություն ունեցող եկեղեցիին
մեջ կարենա, պահելու մեր սեփականության
իրավունքը,
պսւրսփնք կար՛ենալ հունաց և լատինաց Պատրիարքարաններուն
հետ հավասար բաժիններով բերելու մեր
մասնակցությունը վերաշինության գործին:
Ասիկա կ՛ենսական հարց մըն է մեր գոյու
թյան իրավունքը պահելու համար, որովհե
տև պատրիարքական մեր իրավունքները
կբխին Ս. Տեդյաց մեջ մեր ունեցած իրավա
սություն ներեն» (նույն տեղում):
0. Հարության Տաճարի նորոգության մասնակցության հարցը, ինչպ՛ես շեշտում Է ՎեՀափաո Հսւյրապետը Իր սրբատառ կոնդա
կում, ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑ Է, քՈՎԱՆԴԱԿ
ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՊԱՏ4Ի, ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԺԱ
ՆԱՊԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՊԱՐՏՈՒԹՅԱՆ, ՀԱ
ՎԱՏԻ ԿԵՆՍՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑՆ Է:
«ԱՆԴԱՄ ՄԸ ԵՎՍ, ԵՎ ԱԶԳՈՎԻՆ ՑՈԻՅՑ
ՏԱՆՔ, —գրում Է Վեհափառ Հսւ|րապետր,—
Թե ՈԳԵԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐ ԴԱՎԱՆՈՎ ԵՎ ՄԵՐ
ԳԵՐԱԳՈԻՅՆ ՇԱՀԵՐՈՒ ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՈՒՆԵՑՈՂ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ ԵՆՔ: ՀԱՄՐԱՆՔՈՎ
ՓՈՔՐ ՄԵՐ ԱԶԳԻՆ ՓԱՌՔԻ ՏԻՏՂՈՍԸ Ա'ՅՍ
ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԻՍԿ Է»: «ԱՄՐԱՑՆԵՆՔ
ՈՒ ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԵՆ ՊԱՀԵՆՔ ԱՅԴ Ս. ԱԹՈ
ՌԸ,—հրահանգում Է Վեհափառ Հայրսւպետը:
Նորին Ս. Օծոէթյունը, Մայր Աթոռ Ս. Էջ
միածինը խորապես վստահ են, որ հայ ժո
ղովուրդը. որպես դարավոր երեք իրավա
տերերից մեկը քրիստոնեական միջազգա
յին այդ սրբավայրի, ո ր Երուսսւղեմում Ս.
Հարության պա տմական Տահարն Է, կանգ
չի առնի նյութական ո'չ մի գոհողության
աոաջ, գոյացնելու համար այդ դարավոր
սրբավայրի
ընդհանուր վերանորոգման
ծախսերի իրեն ընկած բաժինը:

