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Զատիկը եկեղեցու մեծագոյն տօնն է: Այն կենտրոնական առանցքն է, որի շուրջ
համախմբւում են միւս բոլոր տօները: Օրացոյց պատրաստողը նախ պարտաւոր է
որոշելու Զատկի թուականը՝ միւս տօներին տալու համար իրենց օրինական
տեղերը: Մի տեսակետով, եկեղեցու բոլոր հաւատալիքներն իրենց պայծառութիւնն
ստանում են Քրիստոսի «Լոյս Գերեզման»-ից: Եթէ Յիսուսի երկրաւոր կեանքը չը
վերջանար Յարութեամբ,
Աւետարանի
պատմութիւնը
պիտի դառնար
պատմութիւնը
մի
մեծ ողբերգութիւն:
Ուրեմն,
Յարութեան
հրաշքի
ականատեսների ուրախութիւնը փոխանցուել է սերունդէ –սերունդ՝ մեր
հայրապետների հիւսած շարականներով եւ եկեղեցական կարգ ու կանոնով:
Զատկի Ճրագալոյցի պատարագի ընթացքին իսկ, երբ նախատօնում ենք
Յարութիւնը եւ իր աւարտին բերում Մեծ Պահքի եւ Աւագ Շաբաթուայ լուրջ ու
տխուր մթնոլորտը, «Լուսաւորեայ»-ի հետ ոչ
միայն եկեղեցու շենքն է ողողւում լոյսերի
պայծառաութեամբ,
այլ
նաեւ
հաւատացեալների հոգիները համակւում են
հրճուանքով: Օրուայ շարականներն ամբողջ
ուրախութիւն են բուրում. «...Քեզ Աւետիք

խնդութեան հարսն ի յերկրէ եկեղեցի. օրհնեայ
ի ձայն ցնծութեան...»: Հաւատացեալներին
շարականագիրը ողջունում է. «Այսօր Տէրն մեր
յարեաւ. եկայք պարեսցուք ընդ հրեշտակս
յաղթական երգով» :

Տնօրհնէք Սուրբ
ԾՆՆդեան եւ Զատկի

Document I from a
study on the London
Armenian Community
from 1550
Easter diary
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Matenadaran, MS 7456, artist Vardan,
Resurrection and Ascension.
Photo: Ara Güler
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Գերազանց ուրախութեան տօնը լինելով
հանդերձ, նաեւ յոյսի եւ հաւատքի հզօրացման
օրն է Զատիկը: Կեանքը մաշեցնող եւ
թուլացնող ազդակների տակ տկարանում է
յոյսի պարանները
եւ ժանգոտում մեր
հաւատքի
խարիսխները:
Քրիստոսի
Յարութեան տօնը ոչ միայն արծարծում է նոր
յոյս, այլ նաեւ վերանորոգում հաւատքը:

Հայաստանեայց Եկեղեցու հաւատքը իսպառ
մարած կարծուեց Տրդատ Թագաւորի վճռական
եւ սարսափելի հալածանքով, սակայն նա ունեցաւ իր «հրաշալի Յարութիւնը»՝
Գրիգոր Լուսաւորչի դուրս գալով Խոր Վիրապից: Եթէ Զատիկը դիմաւորենք այս
ոգիով ու հաւատքով, որը ճառագայթում է ոչ միայն Աւետարանի ընթերցումների
միջից, այլ նաեւ մեր եկեղեցում երգուած շարականներից, մեր կեանքը աւելի
պիտի պայծառանայ: Եթէ ընդունենք,որ ճղճիմ ու եսակենտրոն հաշիւների մշուշը
փարատւի Քրիստոսի Յարութիւնից արձակուած ճառագայթներից, այն ժամանակ
մեր եկեղեցին աւելի պիտի պայծառանայ:
Օրուայ շարականերից մէկը վերջանում է այսպէս. «Այսօր եւ մեք զուրաճացեալ

պայծառասցուք տօնիւս ընդ հաշտութեան Աստուծոյ միմեանց արկցուք գիրկս
սիրով, եւ միաբան գոչեսցուք. Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոցն»: Իսկ Տօնացոյցը
պատուիրում է ամեն մի հաւարացեալի. «Ամենեքեան համբուրեսցեն զմիմեանս
ասելով՝ ՁԵԶ ԵՒ ՄԵԶ ՄԵԾ ԱՒԵՏԻՔ. ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ»:
Դկ.Տ.ՆԵրսէս աւագ քհն.Ներսէսեան
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Աւագ Շաբաթւայ ծիսակատարութիւնները յիշատակութիւններն են Յիսուսի կեանքի վերջին շաբաթուայ, որն
սկսում է Կիրակի օրը՝ Ծաղկազարդով եւ Դռնբացէքով:
Աւագ Երկուշաբթին տերեւազարդ, բայց անպտուղ թզենին անիծելու, (Մատթ.21.18-19) մաքրելու օրն է: Աւագ
Երեքշաբթի հրեաների տաճարի կործանման եւ Յիսուսի տաճարից վերջնականպէս հեռանալու օրն է: Նոյն
օրը յիշատակութեան օրն է նաեւ տասը կոյսերի առակի եւ Վերջին Դատաստանի: Աւագ Չորեքշաբթի
յիշատակւում է Քրիստոսի օծումը Բեթանիայում, որը խորհրդանշել է Տիրոջ մօտալուտ մահը: Այս տօները
եկեղեցին չի տօնում, բայց համարում է նախամուտքը Աւագ Հինգշաբթուայ, որը կոչւում է «Յիշատակ ընթրեաց
Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, Ոտնալուայ, Տէրունական ընթրիք եւ սրբոյ կտակ»: Հրեական Զատկի կամ
«Բաղարջակերաց» տօնին. «յորժամ զզատիկն զենուին» (Մարկոս 14:12) [Jewish Passover Feast], Յիսուս իր
աշակերտների հետ հաւաքւում են վերնատան մէջ՝ զատկական սեղանի շուրջ, պասեքի ընթրիքը ուտելու
համար: Ճաշի նպատակը աւետարանիչը բացատրում է այսպէս. «Որքան ցանկացայ այս պասեքն ուտել ձեզ
հետ, քանի դեռ չեմ չարչարուել: Բայց ասում եմ ձեզ, թէ այլեւս չեմ ուտելու սրանից, մինչեւ,որ պասեքը
չկատարուի Աստուծոյ արքայութեան մէջ (Ղուկ. 22:15-16): Աւետարանի այս բացատրութեան հիման վրայ,
Գրիգոր Տաթեւացին Զատիկ բառը բացատրում է այսպէս. «ազատութիւն ի չարչարանց»:

Venice, San Lazzaro, Mekhitarist Library, MS 133/1251, Gospel, 1470, artist Zakaré,
Washing of the Feet. Photo: Dickran Kouymjian
Ընթրիքը չ'սկսած, Յիսուս հանդիսաւորապէս ոտքի է կանգնում, հանում է իր սովորական, արտաքին
զգեստները, եւ սենեակում նախապէս պատրաստած ունենալով կոնքը, կուժը, ջուրը, կապում է ղենջակը
մեջքին, խորնարհւում եւ հերթականօրէն լւանում է աշակերտների ոտքերը: Միայն Հայ եկեղեցուն է յատուկ
Ոտնլուայի պահին օրհնած իւղով ոտքերն օծելու կարգը: Տէրունական ընթրիքի ժամին, ոտքերի լուացման
հետ օծումի յիշատակութիւն չը կայ աւետարաններում: Սակայն երկու անգամ յիշւում է Յիսուսի ոտքերի
անուշահօտ իւղով օծման պարագաներ. Մէկը՝ Կափառնայում. «մեղաւոր կնոջ» կողմից(Ղուկաս 7:36-58),միւսը
Բեթանիայի մէջ՝ Ղազարոսի յարութիւնից յետոյ (Մատթեոս 26:8-13): Ոտքերի լուացումից յետոյ, Յիսուս
հագնում է իր սովորական զգեստը եւ կրկին նստում զատկական սեղանի շուրջ: Սկսւում է զատկական
ընթրիքը: Յիսուսը արարողութան բարձրացնում է առաջին բաժակը (Ղուկաս 22:15-18) եւ պարունակութիւնը
խմելուց յետոյ ,հերթով փոխանցում է աշակերտներին ասելով «Առէք զայդ եւ բաժանեցէք ի ձեզ»:Այնուհետեւ
վերցնում է հացն ու խորոված գառը մաս-մաս անելով, տալիս է աշակերտներին, որովհետեւ «զատկական
գառան ոսկորները պետք չէ որ փշրւեն» (Ելք.12:16): Յիսուս սոյն ընթրիքի պահին հաստատում է Եկեղեցու
սրբազնագոյն խորհուրդը՝ Սուրբ պատարագը, որը կատարում ենք Աւագ Հինգշաբթի առաւօտեան՝
Ոտնալուայից առաջ:Յիսուս թելադրում է ամեն անգամ, որ այդ կատարեն.«առ իմոյ յիշատակի»:Պողոս
առաքեալ Յիսուսի այս խօսքերի հիման վրայ Հաղորդութեան խորհուրդի հաստատման մասին գրում է.
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«Քանիցս անգամ թէ ուտիցէք ցհացս զայս եւ զբաժակս ըմպիցէք,զմահն Տեառն պատմեցէք» (Ա.Կորնթացիս 11:24
-26): Քանի դեռ սեղանի շուրջ էին նստած,Յիսուս աշակերտներին բացատրում է Ոտնալուայի հոգեւոր
նշանակութիւնը՝ որպէս օրինակով ու գործով ճշմարիտ խոնարհութեան գերազանց դասը. «Եթե ես, որ ձեր Տէրն
ու Վարդապետն եմ, լուացի ձեր ոտքերը, դուք էլ պարտաւոր էք միմեանց ոտքերը լուանալ, որովհետեւ ես մի
օրինակ տւի ձեզ, որ, ինչպէս ե՛ս ձեզ արեցի, դուք էլ նոյն ձեւով անէք» (Յովհաննէս 13:13-15): Յիսուս մի պահ
լռում է, նրա մտքով անցնում է Սողոմոնի տխուր մարգարէութիւնը. «Նա,որ ինձ հետ հաց էր ուտում,
միաժամանակ ինձ դավաճանում էր» (Սաղմոս 41:10): Եւ Յիսուս զսպելով իր հուզումները, բացահայտում է
Յուդայի մատնութիւնն ու դաւաճանութիւնը. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ ձեզնից մէկն ինձ
մատնելու է» (Յովհաննէս 13:21): Յովհաննէս աւետրանիչ գեղարուեստական անմոռանալի դիպուկ
արտահայտութեամբ է բնութագրում Յուդայի դաւաճանական արարքը. «Եւ գիշեր էր...» (Յովհաննէս 13:30):
«Արտասուելի Յուդայի» շարականի բառերով՝ «հոգեկան աշխարհի վրայ իջնում էր նաեւ մի գիշեր, որ առաւօտ
չպիտի ունենար այլեւս»: Զատկական ընթրիքի սեղանի աւարտին Յիսուս արտասանում է իր հրաժեշտի կամ
իր՝ աշխարհից վերջին բաժանման խօսքերը եւ տալիս աշակերտներին իր «սիրոյ կտակը» (Յովհաննէս 14:131,15:1-18 եւ 6:1-33):

Erevan, Matenadaran, MS 2743, T'argmanch'ats'
Gospel, 1232, artist Grigor, Last Supper. Photo: Ara Güler

Զատկական սեղանի շուրջ, Յիսուսն իր արտասանած «սիրոյ կտակ»-ից եւ նրան յաջորդող հոգէլից աղօթքից
յետոյ, ոտքի է կանգնում, օրհնում սեղանը եւ իր աշակերտների հետ սաղմոսներ երգելով, գնում են Կենտրոնի
ձորից դէպի Ձիթենեայց լեռան ստորոտ, Գեթսէմանի պարտէզը, ուր եւ տեղի է ունենում Յիսուսի
մատնութիւնն ու ձերբակալութիւնը (Մատթ. ԻԶ 47-56, Մարկ. ԺԴ 43-52, Ղուկ. ԻԲ 47-53, Յովհ. ԺԸ 1-10): Այս
պահի յիշատակումը եկեղեցում ներկայացւում է Աւագ Հինգշաբթի գիշերուայ խաւարման ծիսակատարմամբ:
Դկ.Տ.Ներսէս աւագ քհն. Ներսէսեան
Սուրբ Զատիկ, 2012թ.
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Տնօրհնէք Սուրբ ԾՆՆդեան եւ Զատկի [ House Blessing]
The final two sacraments in the Armenian Book of Rituals called Mashtots is the sacrament of «Տնօրհնէք»
House Blessing. This sacrament is performed by the parish priest annually following Christmas or Easter on the
invitation of the household. This is one of the few sacraments that is performed in homes and not in churches.
The Blessing of the House focuses not on the physical structure of the church but on the principal elements
that sustain life – bread or flour, salt and water.
The House Blessing performed in close proximity to Christmas brings into the home of the Christian the joy of
the Birth and Revelation of Christ. The hymn sung is «Խորհուրդ մեծ եւ սքանչելի» (Mystery great and splendid) followed by a reading from the Gospel of Saint Luke which tells the story of the Shepherds in the field
minding their flock (Chapter 2: vv.8-15) followed by the blessing of the three elements three times by the sign
of the Holy Cross, by the Holy Gospel and in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost’. The sacrament concludes with a Benediction specially offered to the family (names ).
If the House blessing falls after Easter, then the hymn sung is appropriated for Easter ‘Այսօր յարեաւ ի
մեռելոց փեսայն անմահ» (The Immortal and the Heavenly King today was raised) and the Gospel reading is
from Saint Matthew relating to the Resurrection of Christ ( St Matthew chapter 28:vv.16-20).
It is a very brief ceremony but highly significant. It not only focuses on the great feasts of the church but also
provides an opportunity for the parish priest to meet his congregation in close proximity.
Elements for the blessing of the Homes
A glass of water, salt in a saucer, bread or flour, all placed in a tray or on a table. After the ceremony the elements should be consumed.
Appointments for « Տնօրհնէք ի Սուրբ ԶատկI» (House Blessing for Easter) should be made with the priest or
the Chairwomen of the Parish council.

Announcement
In the long history of the Armenian Community in London a meeting was held in St Yeghiche Armenian
church on the Sunday 11th of March 2012, in which the Primate His Grace Bishop Vahan Hovhannisian presented his report and vision for the Armenian Communities in Birmingham, Cardiff, London, Manchester
and The Republic of Ireland. An Annual Report of Church Activities and Programmes for the Year 2011 was
produced by the Primate’s Office.
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Document from the Past [Document I from a study on the London Armenian Community from 1550 onwards
to the modern period by V.Nersessian].
In the next issues of Shoghk, I will be introducing Documents that could be important sources for a student of
history of the Armenian community in Great Britain.
The Document is entitled To the King’s Most Excellent Majesty . Photograph of an illuminated document with
a sub-title “Humble, loyal and dutiful Address of Armenians within the United Kingdom to King George V and
Queen Mary”, dated May 1935.

Four pages, each 24cm x 19cm, black and white glossy photographs of the original .Illuminations include royal
coat of arms of UK, and Noah’s ark on the mountains of Armenia/Ararat. On the final page a decorated scroll
with the letters GR and dates 1910-1935.
Purchased from Christie’s sale by the present owner for £80.
May it please Your Majesty.
We Armenians within the United Kingdom, desire to lay before Your Majesty an expression of our loyal and
dutiful attachment and of our sincere and heartfelt congratulations upon the Twenty-Fifth Anniversary of Your
Majesty’s Accession to the Throne.
During this momentous quarter of a century You, with Your Gracious Consort Her Majesty The Queen, have
shared the joys and the sorrows, the difficulties and the successes of Your People, and in so doing have gained
not only the loyalty of Your subjects, but the real affection of that widespread family which looks to your Majesty as its head, as well as those whose privilege it has been to enjoy the advantages and the security of Your
beneficent rule and protection.
It is our earnest prayer that Your Majesty may long be spared by the Grace of Almighty God to preside over the
destinies of this Realm and Empire, and that You, with Her Majesty the Queen, may continually enjoy the
blessings of health and strength to carry on the great task to which You have been called.
In London, May,1935 [signed by]
Matheos Indjeian, The Reverend Father in God Of All Armenians within the United Kingdom
Hrant Babigian Lay Representative, Manchester
Nerses Gulbenkian Lay Representative, London.
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Announcement:

As we are approaching our biggest Christian celebration of Easter (Sourp Zadig) we would very much
like you to participate with us in various church services during the Holiest week of the year.
Please find below the timetable for the Holy Week.
Palm Sunday:

Divine Liturgy is at 11.00 am (St Yeghiche church)
Terenpatsik at 1.00 pm

Maundy Thursday:

Last supper Badarak at 11.00 am (St Sarkis church)
Washing of the feet at 5.30 pm (St Sarkis church)
Grand Vigil (Khavaroum) at 8.00pm (St Sarkis church)

Good Friday:

Burial service of our Lord at 4.30 pm (St Sarkis church)

Erevan, Matenadaran, MS 7644,
Gospel of Smbat Sparapet, XIVth
century Crimean miniature,
Crucifixion. Photo: Ara Güler

Holy Saturday:

Evening Service at 5.30 pm (St Yeghiche church)
Divine Liturgy at 6.00 pm

Easter Day:

Divine Liturgy is at 11.00 am (St Yeghiche church)

Your heartfelt donations towards Palm crosses, flowers for the altar, candles and special prayers
for your loved ones are most gratefully accepted and appreciated and may God bestow on you
and your family his many blessings.

Please visit our newly re-launched website at www.accc.org.uk

