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  SUNDAY  BULLETIN 

1: List of the Sunday Reading,                   13th March 2016                        Bulletin No 11/16  

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 22 

Բայց Փարիսեցիները՝ երբ լսեցին թէ ան պապանձեցուց Սադուկեցիները, տեղ մը 

հաւաքուեցան, Արդարեւ կ՚ըսեմ ձեզի թէ ա՛լ ասկէ ետք պիտի չտեսնէք զիս՝ մինչեւ որ ըսէք. 

“Օրհնեա՜լ է ա՛ն՝ որ կու գայ Տէրոջ անունով”»: 

Matthew 22:34-23:39 

The Pharisees heard that Jesus had said these things to the Sadducees. Now the Sadducees had 

stopped asking Jesus any questions. So the Pharisees met together in one place. One day you will say, 

“Happy is the man whom God sends here with his authority.” But you will not see me again until 

you say that.’   

Գալստյան կիրակի 

Մեծ Պահքի վեցերորդ կիրակին կոչվում է Գալստյան: Այս կիրակին Հիսուս Քրիստոսի 

Առաջին Գալստյան` մարդեղության հիշեցումն է: Հաստատվեց այն ճշմարտությունը, որ 

Փրկչի Գալստյամբ հնարավորություն ընձեռնվեց մարդկությանը փրկության ուղով 

առաջնորդվել: Այս կիրակին միևնույն ժամանակ Երկրորդ Գալստյան խորհուրդն ունի: 

Ավետարաններում և առաքյալների թղթերում բազում հատվածներ և անդրադարձներ կան 

Երկրորդ Գալստյանը նվիրված: Տերը զգուշացնում է Երկրորդ Գալստյան և նրա 

նախանշանների մասին. «Զգույշ եղեք, գուցե մեկը ձեզ խաբի, որովհետև շատերը կգան իմ 

անունով ու կասեն, թե՝ ես եմ Քրիստոսը. և շատերին կմոլորեցնեն: Լսելու եք 

պատերազմների ձայներ և պատերազմների լուրեր…: 

Ազգ ազգի դեմ պիտի ելնի, և թագավորությունն՝ թագավորության դեմ, և պիտի լինեն սով, 

համաճարակ ու տեղ-տեղ երկրաշարժներ: Սակայն այս ամենը սկիզբն է երկանց: … Եվ 

բազում սուտ մարգարեներ պիտի ելնեն ու շատերին պիտի մոլորեցնեն: Եվ անօրինության 

շատանալուց՝ շատերի սերը պիտի ցամաքի: Բայց ով մինչև վերջ համբերեց, նա պիտի 

փրկվի» (Մատթ. 24: 4-13): Այս է Գալստյան կիրակիի խորհուրդը` կոչ համբերության, 

բարեպաշտության, պարկեշտության, որովհետև հոգու բյուրեղացմամբ և ճշմարիտ 

հավատով մարդ կարող է սպասել Տիրոջ հրաշափառ Գալստյանը: Քրիստոնեական բոլոր 

եկեղեցիներն էլ ունեն Գալստյան անունով կիրակի:  

2: A short interpretation of the Gospel reading under the title The hard sayings’ 
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3: List of the Feasts celebrated in the Armenian church 

Sunday of Advent 

The Sixth Sunday of Great Lent is called the Sunday of Advent. This Sunday teaches us about the first Ad-

vent of Christ – His Incarnation: His Holy Birth when God became Man. This proved the Truth found in 

the Scriptures that by the coming of the Savior, a second chance was given to mankind to be guided on 

the path leading towards salvation. 

This Sunday also symbolizes the Second Advent. In the Gospels and Apostolic Letters there are many ref-

erences dedicated to the Second Advent, where our Lord warns us about His return. In the Gospel of St. 

Matthew, Christ says, “…Watch out and do not let anyone fool you. Many men, claiming to speak for me, 

will come and say, “I am the Messiah!” and they will fool many people. You are going to hear the noise of 

battles close by and the news of battles far away… Countries will fight each other; kingdoms will attack 

one another. There will be famines and earthquakes everywhere… And you will be hated by all nations 

for my Name’s sake… Many false prophets will appear and fool many people. Such will be the spread of 

evil that many people’s love will grow cold. But whoever holds out to the end will be saved” (Mt 24:4-13). 

The message of this Sunday is a call for endurance, piety and modesty. Through these we can patiently 

wait for the Glorious Resurrection of Christ, the purification of our souls and the triumph of the True 

Faith. All Christian Churches celebrate the feast of the Sunday of Advent. 

 

 

Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի սոսկալի չարչարանքների ու Վիրապ մտնելու 

հիշատակության օր 

Հայ առաջին կաթողիկոս Սբ. Գրիգոր Լուսավորչին նվիրված երեք հիշատակության օրերից` 

տարվա մեջ առաջինն է: Ըստ Հայաստանյայց Առաքելական եկեղեցու տոնացույցի՝ նշվում է 

Մեծ պահքի 6-րդ կիրակիի նախորդ շաբաթ օրը: Տոնը կատարվում է ի հիշատակություն Խոր 

Վիրապում Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի կրած չարչարանքների: Ըստ պատմական աղբյուրների` 

Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչն Անակ Պարթև իշխանի որդին էր: 

Անակ Պարթևը սպանելով հայոց Արշակունի Խոսրով թագավորին, սպանվում է հայ 

իշխանների կողմից: Որդին՝ Գրիգորը, մեծանում և կրթություն է ստանում Կեսարիայում, 

դաստիարակվելով իբրև բարեպաշտ քրիստոնյա: Հետագայում դառնում է Խոսրով արքայի 

որդու՝ Տրդատ թագավորի արքունի դիվանապետը: Սակայն տեղեկանալով, որ Գրիգորը 

քրիստոնյա է, ինչպես նաեւ արքայասպան Անակի որդին, Տրդատ արքան նրան 

չարչարանքների է ենթարկում և նետում Խոր Վիրապի ստորգետնյա զնդանը: 4-րդ դարի 

ընդհանրական եկեղեցու Հովհան Ոսկեբերան հայրապետը Սբ. Գրիգոր Լուսավորչին 

նվիրված իր ներբողում գրել է. «Հիշեք և նրա համբերությունը խոր վիրապի մեջ, որքան էր 

նեղություններով դառնացած... Իսկ ո՞վ կարող է խոսքով պատմել երանելու անսահման 

ճգնության մասին, կամ օրինակով ցույց տալ նրա անտանելի նեղությունը, որ ապրում էր 

իժերի և քարբերի մեջ, որտեղ ոչ զրուցակից կար, ոչ վշտակցող բարեկամ, ոչ օգնական, ոչ 

մխիթարող եւ ոչ ծառայող: 

 



Նա համբերում էր մեծ ժուժկալությամբ, իբրև կենդանի դրված գերեզմանի մեջ, անտուն, 

մերկ, այնքան ժամանակ, գիշեր-ցերեկ, ամռան շոգին եւ ձմռան սառնամանիքին: Քանզի այս 

մարդը մոտ էր Աստծուն»: Խոր Վիրապում կրած 13 տարիների չարչարանքներից հետո Սբ. 

Գրիգոր Լուսավորչը դուրս գալով ստորգետնյա զնդանից, Քրիստոսի լույսն է տարածում 

հայոց աշխարհում, դառնալով պետականորեն ճանաչված Հայ եկեղեցու առաջին 

հովվապետը: Գրիգոր Լուսավորչի հիշատակը, իբրև համաքրիստոնեական սրբի, տոնում են 

նաև քրիստոնյա մյուս եկեղեցիները: 

Commemoration of St. Gregory the Illuminator’s torments and commitment 

to the pit 

This feast is the first one among the three commemoration days dedicated to the memory of St. 

Gregory the Illuminator, the first Catholicos of All Armenians. According to the Armenian Church 

Calendar, it is celebrated on the eve of the Fifth Sunday during the period of Great Lent. The feast is 

dedicated to the torments which St. Gregory suffered during his imprisonment. 

According to historical sources, St. Gregory the Illuminator was the son of Anak Partev, a knight 

and nobleman, who killed the Armenian King Khosrov Arshakouni. In retaliation, Anak is executed 

by the Armenians. His son, Gregory, lived and studied in Caesarea, and was brought up as a pious 

Christian. Gregory returns to Armenia as an adult and becomes a member of the royal court. King 

Tiridates (Trdat), the son of King Khosrov and heir to the throne, appoints Gregory as the Chancel-

lor of the Armenian Kingdom. Tiridates, learning that Gregory is a Christian and the son of Anak, 

subjects him to severe tortures and commits Gregory to death, by imprisoning him in a deep under-

ground pit. 

In 301 A.D., after spending 13 years in the pit, St. Gregory the Illuminator is freed from the dun-

geon and emerges to spread the Light of Christ in Armenia. He thus becomes the first pontiff of the 

Armenian Church, baptizes the royal family, and evangelizes the whole of the Armenian Nation. 

Armenia becomes the first nation in the world to officially proclaim Christianity as her state reli-

gion. 

St. Gregory the Illuminator is recognized by all of Christendom as a Saint, and he is commemorated 

in all traditional Christian Churches. 

Sir George Martin CBE  
A memorial service is requested by Mr Raffy Manoukian for the soul of Sir George Martin CBE. 

Sir George Martin, the record producer known as the “Fifth Beatle” passed away last Tuesday 

8th March 2016 at the age of 90. 

Sir George, whose career spanned seven decades, is recognised globally as a great talent and a na-

tional treasure. He was a personal and dear friend of Mr Raffy Manoukian. 

Sir George was best recognised for helping The Beatles achieve global success, producing their early 

1960s pop recordings. As well as producing records for The Beatles, he worked with a host of famous 

artists and produced two James Bond themes. During his career, he won many awards in the music 

industry and for his humanitarian work. 

He was appointed a CBE for his services to the music industry in the 1988 honours list and he was 

made a Knight Bachelor in 1996 in recognition of his services to the music industry and popular cul-

ture. 

May he rest in peace. 



4:  Հոգեհանգիստք - Memorial Service  

A memorial service at St Yeghiche Armenian Church is requested: 

By  Mr & Mrs Rostom and Lena Krikorian and Family, Mr and Mrs Alla & Sonia Al-Sabah and 

Family, And Mr and Mrs Andrew & Soseek Bartram and Family,  for the soul of  their Moth-

er and Grandmother  the late  ZVART KRIKORIAN on the 1ST Anniversary memorial of her 

passing, and for all the old and new deceased members of the KRIKORIAN Family.  
   

By Mrs Hourie Agob for the soul of her Husband the late Dr. ARSHAVIR AGOB, and for all the 

old and new deceased members of the AGOB and HALADJIAN Family. 

May the Lord rest the souls of the deceased members of our community in peace and console their 

loved ones with the comforting power of His Holy Spirit.  

ENQUIRIES:  

For ecclesiastical/parish matters including requests for Christenings, Home Blessing (Dnorhnek), 

Hokehankist requests, Donations in Lieu of Flowers, arrangements for Marriages and other church 

administrative matters please contact Mr Viken Haladjian, telephone: 07970 146 280 or 020 7373 

8133 or  by emailing  info@styeghiche.org.uk  

Alternatively pleased approach a member of the Parish Council at church every Sunday after Ba-

darak. 

Please remember our Church in your prayers.  

ANNOUNCEMENT: 

Your kind donations are gratefully accepted:  

In order to meet the ever increasing church functioning expenses, The St Yeghiche Parish Council 

would like to appeal to all members of the community for their annual membership dues and generous 

donations. 

Please complete this form and hand your donation to the members of the Parish Council at the side en-

trance of the Church. Alternatively please post your cheque to: St Yeghiche Armenian Church Parish c/

o Dr. Setrag Karanfilian, 13b Cranley Gardens, and Kensington London, SW7 3BB. Please make your 

cheques payable to: “St Yeghiche Armenian Church”.  

Alternatively you can arrange your donation by bank transfer to our St Yeghiche Armenian Church 

Parish Ltd Account at:  

HSBC, Acc.no: 42674432, Sort code: 40-02-26, IBAN: GB73MIL40022642674432, BIC: MIDLGB2106F  

I wish to donate £ ………………to the St Yeghiche Armenian Church Parish. 

Name: ………………………………………………………………………………………………………...  

Address: ..…………………………………………………………………………………………………….. 

Tel:..……………………………………Email:...……………………………………………………………. 

mailto:info@styeghiche.org.uk

