
 

Սուրբ Հաղորդութեան Խորհուրդն ըստ Հայաստանեայց  եկեղեցու կարգին 

 

Հայ եկեղեցին [ինչպէս եւ Կաթոլիկ եւ 

Ուղղափառ (Orthodox) եկեղեցիները], 

ունի եօթ խորհուրդ(Sacrament). 

 

 

 

1. Մկրտութիւն(Baptism) 

2. Ապաշխարութիւն (Confession) 

3. Հաղոր-դութիւն (Holy Communion) 

4. Պսակ եւ Ամուսնութիւն(Wedding) 

5. Ձեռնադրութիւն  (Ordination) 

6. Կարգ հիւանդաց (Rite for the Sick) 

7.Վ երջին օծում  (Last  Anointment) 

 

 

 

Այս խորհուրդներից Սուրբ հաղորդութեան խորհուրդը սրբագործումն է 

հացի եւ գինու՝   «որպէս մարմին ճշմարտապէս » եւ «արիւն ստուգապէս» 

Յիսուսի Քրիստոսի: Սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդը, ինչպէս եւ ողջ 

Պատարագը, յիշատակումն է  Երուսաղէմի Վերնատան մէջ կատարուած 

Յիսուս Քրիստոսի «Վերջին Ընթրիքի»: Պատարագիչ քահանան էլ իր 

ծածուկ աղօթքի մէջ կրկնում է Յիսուսի խօսքերը. «Քո բարէսիրտ Միածին 

Որդին  թողեց մեզ պատուէրը՝ այս միշտ կատարել իր յիշատակին»: 

«Հաղորդութիւն» բառի արմատն է հաղորդակցութիւն, հարաբերութիւն եւ 

միացում բառերը: Պատարագի պարագային այն մատնանշում է 

հաւատացեալի ճշմարիտ հարաբերութիւնն ու միաւորութիւնը Քրիստոսի 

հետ՝ «Քրիստոսի կենդանարար մարմնի (հացի) եւ արեան (գինու) 
հաղորդութեամբ» : Աւետարաններում բազմաթիւ ակնարկութիւններ  կան  

Սուրբ հաղորդութեան խորհրդի միջոցով Յիսուսի հետ հաղորդակցուելու 

անհրաժեշտութեան վերաբերեալ. «Ով ուտում է իմ մարմինը եւ ըմպում է 

իմ արիւնը, յաւիտենական կեանք ունի...քանի որ իմ մարմինը ճշմարիտ  

կերակուր է, եւ արիւնը՝ ճշմարիտ ըմպելիք» (Յովհ.6.55-56): 
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Cont’d from Page 1 

Հողորդութեան խորհուրդի նիւթերը նշխարն ու գինին են: Նշխարը պատրաստում է պատարագիչ 

քահանան կամ սարկաւագը շաբաթ օրը՝ արեւամուտից յետոյ: Այն փոքրիկ կլորաձեւ բարակ ու 

տափակ անթթխմոր հաց է՝ 2-3 սմ.  տրամագծով. երեսին Քրիստոսի խաչելութեան պատկերն է՝ 

զարդարուած ցորենի հասկերով եւ խաղողի ողկոյզներով: Նշխարը մի կտոր հաց է, որը 

խորհրդանշում է Եկեղեցու միութիւնը եւ Քրիստոսի Մէկ լինելը. «Քանի որ մէկ հաց կը ճաշակենք, 
բոլորս մէկ մարմին ենք»: Իսկ նշխարի անխմոր բաղարջ հացը եւ անապակ գինին (ջրի հետ 

չխառնելը) նշան է մաքրութեան: Հոյն եւ Կաթոլիկ եկեղեցիներում, գինու մէջ Քրիստոսի երկու 

բնութիւնների դաւանանքի թելադրանքով, մի քանի կաթիլ գաղջ ջուր են խառնում՝ որպէս Յիսուսի 

նիզակահարուած կողից հոսած արեան եւ ջրի խորհրդանիշ, իսկ հոյները բաղարջի փոխարեն 

խմորուած հաց են գործածում: 

 

Հայ եկեղեցին Քրիստոսի մարմնով եւ արեամբ հաղորդութիւն է տալիս բոլոր հավատացեալներին, 

որոնք մկրտուած են, եւ դաւանում են Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցու հաւատալիքը. եւ 

հաստատապէս ընդունում, որ ճաշակումը Քրիստոսի մարմինն ու արիւնն է: Հայ աստուածաբան եւ 

մեկնիչ Խոսրով Անձեւացին (հայրը Գրիգոր Նարեկացու) ասում է. «Որովհետեւ ո՛չ թէ տեսնելուց, 

այլ իմանալուց է,  քանզի հաւատացեալը տեսնում  է հացը եւ գինին, բայց իմացւում է Աստծոյ Որդու  

մարմինն ու արիւնը, եւ փրկական է կոչւում, որովհետեւ նրանով փրկուեցինք եւ փրկւում ենք 

ապրելիս ու մեռնելիս»  [Մեկնութիւն Ժամակարգութեան,Կ.Պոլիս,1840]. 

Հայ եկեղեցու Պատարագի ընթացքին հացը եւ գինին մնում են առանձին, մինչեւ հաղորդման պահը: 

Երբ դպիրները երգում են «Ամէն, Հայր Սուրբ, Որդիդ Սուրբ, Հոգիդ Սուրբ», պատարագիչ քահանան 

նշխարը թաթախում է գինու մէջ, վերցնում բաժակը եւ դառնալով ժողովրդի կողմը, հորդորում է 

հաւատացեալներին, որ ճաշակեն այդ սուրբ բաժակից, հաղորդուեն նրանով, որովհետեւ Նա է ե՛ւ 
Կեանքը, ե՛ւ Յոյսը Յարութեան  [մեղքերի], քավութիւնն ու թողութիւնը »:           

                                                                   

«Տէր Ողորմեայ»-ի ամենից սիրուած եւ ժողովրդականացած աղօթքից յետոյ, վարագոյրը բացւում է 

եւ սարկաւագի հրավերով, նրանց, ովքեր պիտի արժանանան հաղորդութեան, կոչ է անում. 

«երկիւղով եւ հաւատով առաջ եկէք եւ սրբութեամբ հաղորդուեցէք»: Կաթոլիկ եկեղեցին միայն 

հացով է հաղորդում իր հավատացեալներին, առանց հացը գինու մէջ թաթախելու, իսկ Անգլիկան 

եկեղեցում հացը եւ գինին մատուցւում է առանձին: Հայ եկեղեցին հավատարիմ մնալով իր 

դաւանական սկզբունքներին՝ անբաժանելի համարելով Յիսուսի մարդկային եւ աստուածային 

բնութիւնները, գինու մէջ թաթախած նշխարը զգուշութեամբ դնում է հաղորդուողի բերանը: 

Առողջապահական տեսանկիւնից նա ակնկալում է հաղորդութիւնը չը դնել հաղորդուողի ափերի 

մէջ եւ նաեւ կին հաղորդուողները ծածկեն իրենց գլուխները թաշկինակով եւ իրենց շրթունքները չը 

ներկուած վիճակով ընդունեն սուրբ մասունքը՝ «հաղորդութեան խորհուրդը առողջապահ 

եղանակով կատարելու անհրաժեշտութիւնից»[Եկեղեցական Առողջաբանութիւն, Թիֆլիս,1909]:  

Հայոց եկեղեցու հայրապետներից Յովհաննէս Մանդակունին իր «Սուրբ Հաղորդութեան 

Մասին»ճառում անդրադառնում է Սուրբ հաղորդութիւն վերցնելու հաճախականութեան 

հարցին:Չը ցանկանալով այստեղ վերլուծել Հաղորդութեան  հաճախականութեան խնդրին 

նվիրուած  երկարաշունշ ճառը, միայն կ'ամփոփեմ մեզ շահեկան  երեք կետեր. ա.հաղորդուել ըստ 

պահանջքի եւ հաղորդուել երկիւղով,բ. քաջալերում է հաւատացեալին արժանապէս ընդունել 

հաղորդութեան խորհուրդը,գ.շեշտում է Քրիստոսի հոգեւոր սեղանից երկիւղով կերակրուելու 

կարեւորութիւնը ու պարտաւորութիւնը:   

Որպէս ընդհանուր  ուղեցոյց, առանց որեւէ պարտադրանքի, Հայ եկեղեցին թելադրում է իր 

հաւատացեալներին, որ նուազագոյնը տարին հինգ անգամ (հինգ Տաղաւար տօներին) հաղորդուեն: 

Տ.Ներսէս աւագ քհն.Ներսէսեան 
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The Armenian Apostolic Orthodox Church in its formative period 

 

The Armenian Church according to its liturgical calendar 

celebrates a number of feasts in the month of May and June, 

looked upon from a historical perspective narrate the form-

ative period of Armenian Christianity. The events com-

memorated are both religious and national. I will try here 

very briefly to locate the feasts, some celebrated by the Uni-

versal Church into the context of Armenian Christianity. 

 

 

17th May: Feast of the Ascension of the Lord ( Համբարձումն ) & The Return of the Seat of the  Catholicate  of 

All Armenians from Sis to Holy Etchmiadzin in 1441.This is a national feast. 

22 May: Memorial Service for the fallen Armenian servicemen who  fought at the Battle of Sardarapat in 1918 

for “faith and country”. This is a national feast. 

27th May : Pentecost: Coming of the Holy Spirit (Հոգեգալուստ) 

28th May: The Emergence  of the First Republic of Armenia, 28 May 1918 – 2nd December 1920.This is a na-

tional feast. 

4th June: Feast of Saints Hripsimeants and her Companions (Հռիփսիմեանց ) 

5th June: Feast of Saints Gayianeay and her Companions ( Գայիանեայ ) 

19th June: Feast of St John the Forerunner & Athenogenes the Bishop 

19th June:  Feast of the See of Holy Etchmiadzin ( Տօն Կաթուղիկէ Ս.Էջմիածնի )  

20th June: Feast of Saint Gregory the Enlightener’s Emergence from the pit (Ելն ի վիրապէն) 

The conversion of Armenia to Christianity is not a single event but a process. It begins with the Ascension of 

Christ into heaven and completes with the declaration of Christianity as the State religion of Armenia in 

301/307 AD. 

Christianity was introduced into Armenia by the Apostles St Bartholomew and St Thaddeus. Armenia then 

was partly under the Parthian Empire and partly under the Roman Empire. According to Armenian sources, 

Gregory’s father assassinated the Armenian King Khosorv I (c.AD 238),  the infant Gregory escaped to safety in 

Cappadocia, where he grew up in a Christian environment in Caesarea. The Armenian King Trdat’s persecu-

tion of Christians in Armenia coincides with the Great Persecution in the Roman Empire that broke out on 23 

February 303, led by Diocletian. The flight of the thirty three Christian nuns to Armenia led by Gayane and 

Hripsime and their martyrdom in Armenia by the command of Trdat led to the eventual conversion of the 

king. The beautiful sharakan by Catholicos Komitas (615-628) called Anjink Nvirealk’(Ներսեսյան Վրեժ 

Սարկավագ, Կոմիտաս կաթողիկոսի « Անձինք Նուիրեալք»ը: Ուսումնասիրություն Էջմիածին 
ամսագիր, Հուլիս-Օգոստ,1967) and the two cathedrals of Sts Hripsime and  Gayane in Etchmiadzin, two 

gems of Armenian architecture stand as monument to their memory. On the Feast day of Sts Hripsime and Ga-

yane  Divine Liturgies are celebrated in these two churches. The building of the Cathedral of Holy Etchmi-

adzin [Descent-of –the-Only Son of God] marks the site where St Gregory after his release from the pit had the 

vision of Christ descending from heaven and showing him the location where the first Armenian church was 

to be built. The sharakan «էջ Միածին ի Հօր» sung on the Feast of Holy Etchmiadzin and on the birthdays of 

Catholicoses  belongs to the pen of Catholicos Sahak III Jorapօretsi (677-703). 
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Through the centuries from 303 onwards 

depending on the political situation in 

Armenia,the seat of the catholicate was 

moved from Etchmiadzin to several 

Armenian cities: Dvin (484-931), Aghtamar

(931-944), Argin(944-992), Ani (992-

1065),and after the fall of the Bagratuni 

Kingdom of Armenia the See moved to 

Cilicia in 1066, where it remained until 

1441. The catholicate placed itself there, 

where the political center of the Armenian 

nation happened to be at the time.  

 

When the Armenian Cilician Kingdom collapsed in 1375, the catholicate of All Armenians returned to its 

original site in Vagharshapat. To the Feast of Ascension which always falls on a Thursday is attached the com-

memoration of the  return of the Seat of the Catholicate from exile to Armenia. [See: Revd Nerses Nersessian, 

One People, One Nation, One Church, New York, 2008] 

In every nation’s history there are pivotal moments which became in the course of time stuff of legends and 

folklore: The Siege of Bastille, The Battle of Waterloo, the Siege of Stalingrad  and the D-Day Landings in the 

Second World War. The Armenian National Council declared the independence of Armenia on May 28th 1918 

under Prime Minister Hovhannes Kajaznouni. The cabinet arrived in Erevan on 19th July 1918. On 4th May 

1918 the Turks made a final attempt to realise their objectives begun in 1896. They invaded the newly inde-

pendent Armenia. The defence of Armenia fell to the brilliant General Tovmas Nazarbekian(1855-1931). As 

twenty thousand civilians fled to Erevan and Tiflis, he and his motley army held the lines slowly retreating to 

Karakilisa (later Kirovakan, now Vanadzor). On 22 May, the Turks took Hamamlu (Spitak),and four Turkish 

divisions marched on Karakilisa and Bash Aparan, while groups I and II of the Turkish Caucasian Corps aimed 

at Sardarapat. A furious battle raged 24-28 May at Karakilisa, where the Turks were for once stalled. Mean-

while, near the villages of Sardarapat and Bash Aparan, only a few hours march from Erevan, the Armenians 

successfully withstood a savage Turkish assault 21-24 May, forcing the Turks to retreat. Only the news of the 

truce concluded at Batum prevented the Armenians from marching on Alexandropol. This is one of the great-

est military successes of Armenian history.   

The Battle of Sardarapat is the equivalent of 

the Battle of Avarayr in the modern history 

of Armenia. This was an extraordinary event 

in world history which the Turks and the 

Europeans very conveniently deny as part of 

the denial of the Genocide. There would not 
have been a Sardarapat if there had not been 
the Genocide and there would not have been 
modern Armenia if there had not been the 
Battle of Sardarapat (See Vrej Nersessian, 
‘The forgotten genocide’, World Magazine 
March 1990). 

 

Revd  Nerses Nersessian 
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Globe to Globe  - Shakespeare’s  37 plays to be performed in 37 languages 

On Saturday 31st December 1964 the Shakespeare  Quarter-Centenary Armenian Committee held a celebration 

meeting at the Commonwealth Institute under the Hon. Presidency of His Grace Archbishop Psak Toumayan. 

The programme  ARMENIAN TRIBUTE TO WILLIAM SHAKESPEARE consists of two lectures by Shavarsh 

Nardouni on ‘The influence of Shakespeare’s Works on Armenian literature ’ (in Armenian) and ‘An Armenian 
Approach to Shakespeare’ by Vahram Mavian. In between the lectures excerpts  Hamlet (Act III, Scene 4) and 

Othello (Act V, Scene 2) in Armenian translation by Hovhannes Khan Masehian were performed. The Arme-

nian artist Z.C.Boyajian  drawing of an episode from Hamlet ( Act III, Scene  4) was reproduced from Hovhan-

nes Masehian’s publication (Vienna 1921).  

On May 16th and 17th the Gabriel Sundukyan National Academic Theatre  of Armenia will present  ‘King John’ 

as part of the Globe to Globe festival – during  which all 37 of 

Shakespeare’s  plays will be performed in 37 different languages . In 

a review by Claire Allfree writes ‘This production is looking terrific: 

Queen Eleanor is sporting nails like twigs; the French and English  

go to war using suitcases as weapons; the production has the feel of 

an epic, black absurdist tragedy’.  

Hovsep Emin is the first Armenian who analyses the work of  

Shakespeare in his book  The Life and Adventures of Joseph Emin, 

an Armenian in 1792 when expounding his ideas about the libera-

tion of the Armenian nation from Oriental tyranny. Extracts in Ar-

menian translation from Hamlet, The Two Gentlemen of Verona, A 
Midsummer Night’s Dream, Measure for Measure, Twelfth Night, 
All’s well that Ends Well, and Othello  were published in the 

monthly Shtemaran ( Շտեմարան) that appeared in Calcutta in 

1822. 

But the greatest exponent of Shakespeare in Armenian literature is 

Hovhannes Khan Masehian (Tehran 1864-1931) who held diplomat-

ic posts representing Imperial Persia in various European capitals – 

St.Petersburg, Berlin, Paris, China, Japan  and  London. In 1916 he 

was in London participating in the events marking the 300th death 

Anniversary of William Shakespeare. Fluent in many languages, a 

world traveller, Masehian began to translate early in life. As a close friend of the Shah he was often asked  to 

translate foreign books on Persia and also French comedies for palace productions. He also translated some 

works of Shakespeare into Persia. Masehian devoted 30 years of his life to the study of Shakespeare, amassing 

an extraordinary library in several languages in the process and eventually translating 14 of Shakespeare’s ma-

jor plays into Armenian: Hamlet (1894,1921), As You Like it (1895), Romeo and Juliet (1896,1926) The Mer-
chant of Venice (1897, 1922), King Lear (1898), Othello (1922), Macbeth (1923).All these were printed in Ven-

ice and were illustrated by the Armenian artist Z.C. Boyadjian. After his death the translations, which had not 

been published during his lifetime, were printed in Tehran, Venice, and Beirut.These included Romeo and Ju-
liet (1962), Julius Caesar (1962), and Antony and Cleopatra (1967). 

The literary critic Ara Baliozian has this evaluation of Masehian’s translations –“These are translations of such 

exceptional beauty and power that when, in my twenties, I began to read Shakespeare in the original, I had 

some trouble dispelling the notion that I was reading a clumsy translation from the Armenian’. [The Armeni-
ans: Their history and culture,1980 ]. The writer of his obituary mentions that during his period of office  the 

Persian Legation in London was one of the most popular resorts of society,... ‘ the  romantic halo traditionally 

woven round the rose garden and the glories of Iran, was revived... He once told me that the more he learnt of 

the West the better and prouder Armenian he became’ [Massis: an organ of Armenian interests, January,1933].
             Contd.. 
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Among the great Armenian stage actors in the various Shakespearian roles I would list Petros Adamian,1849-

1891(Richard III, Hamlet, King Lear, Othello), Siranoush Gantarchian,1857-1932 (Offelia  in Hamlet, Hamlet in 

the 1901 Tiflis  production) Vahram P’apazian,1888-1968 ( Othello, Hamlet, King Lear ),Hratchya Ner-

sisian,1895-1961,( Othello, King Lear )and many other illustrious actors and actresses of the Gabriel Soundukyan 

Academic National Theatre of Erevan. There is more to the Armenian-born musician than the Sabre Dance. 

Aram Khatchaturian was the first Soviet composer to write music for films with sound. One of his last scores 

was for Sergei Yutkevich’s 1955 film of Othello, which was screened as part of a micro-season at the Barbican 

(London) in 2003. The score offers martial chaos for the sea-battle prologue and a perfectly judged passage of 

organ music that hovers between wedding and funeral idioms as Othello approaches Desdemona with strangle-

minded hands. The composer enjoyed himself most, however, when providing the boisterous balalaika-led-

drinking song that prefigures Cassio’s fatal duel. Operas  by Armenian composers around the theme of 

‘Othello’ (1942,1959) and Romeo and Juliet (1955) have been staged by the Alexander Spendiaryan Theatre. 

The centre of Shakespearian Studies [Շեքիսպիրագիտության Կենտրոն] established in 1966 as a department 

of The Armenian Academy of Sciences’ Institute of Art under the Directorship of Rouben Zaryan, continues  

translating, staging and promoting  the works of Shakespeare in Armenia. 

 

Revd. Nerses Nersessian 

Performers of Shakespeare’s King John taking a bow at the Globe May 17th 2012 


