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  SUNDAY  BULLETIN 

1: List of the Sunday Reading,                   6th March 2016                        Bulletin No 10/16  

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 17:20 – 18:14 

Երբ Փարիսեցիները հարցուցին իրեն. «Աստուծոյ թագաւորութիւնը ե՞րբ պիտի գայ», 

պատասխանեց անոնց. «Աստուծոյ թագաւորութիւնը չի գար դուրսէն երեւցած բաներով: 

Կը յայտարարեմ ձեզի թէ ասիկա այն միւսէն աւելի արդարացած իջաւ իր տունը. որովհետեւ ո՛վ 

որ կը բարձրացնէ ինքզինք՝ պիտի խոնարհի, իսկ ո՛վ որ կը խոնարհեցնէ ինքզինք՝ պիտի 

բարձրանայ»: 

Luke 17:20-18:14 

Being asked by the Pharisees when God’s Kingdom would come, he answered them, “God’s Kingdom 

doesn’t come with observation;  

I tell you, this man went down to his house justified rather than the other; for everyone who exalts him-

self will be humbled, but he who humbles himself will be exalted.” 

Միջինք 

Ըստ Մաղաքիա արք.Օրմանյանի` Միջինք անունը տրվում է Մեծ պասը կիսող օրվան, որը 

տոնական նշանակություն չունի: Միջինք է Դ (չորրորդ) չորեքշաբթի կամ Մեծ պասի 24-րդ օրը: 

Միջինքից սկսած` Խաղաղական ժամերգության ընթացքում սկսում են երգվել Ստեղի 

շարականները` հավուր պատշաճի: 

Այդ օրը, ըստ ժողովրդական ավանդության` հայ տանտիկինները թխում են բաղարջ, որի մեջ 

մետաղադրամ են դնում: Ում բաժին ընկնի այդ դրամը, այդ տարի հաջողություն կունենա: 

Median day of Great Lent (Mijink) 
According to Archbishop Malachia Ormanian, the 24th day or the fourth Wednesday of the period of 

Great Lent, is called Mijink symbolizing that the first half of the period of Great Lent has already passed. 

Since that day church hymns written by Stegh are sung during the Peace Service held in the evenings on 

Monday, Tuesday and Thursday. 

According to the folk tradition the housewives bake unleavened cake and put a coin in it while baking. 

The current year will be successful for the member of the family who will have the coin in his/her por-

tion. 

http://www.styeghiche.org.uk
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2: A short interpretation of the Gospel reading under the title The hard sayings’ 

Դատավորի կիրակի 
  

Մեծ Պահքի հինգերորդ կիրակին կոչվում է 

Դատավորի: Այդ օրվա խորհուրդը բացատրում է 

այրի կնոջ եւ դատավորի մասին առակը (Ղուկ. 18: 1-

5): Ըստ առակի՝ մի այրի կին, անընդհատ խնդրում է 

Աստծուց չերկնչող եւ մարդկանցից չվախեցող 

դատավորին` իր դատն անելու: Դատավորը կնոջից 

ազատվելու համար ստիպված բավարարում է նրա 

պահանջը: Այս առակը պատմելուց հետո Քրիստոս 

հավաստիացնում է բոլորին, որ եթե անարդար 

դատավորն այրի կնոջ դատը տեսավ, ապա 

Աստված առավել ևս կկատարի բոլոր նրանց 

խնդրանքները, ովքեր միշտ աղոթքով խնդրում են: 

Առակը հորդորում է ամեն ժամ աղոթել, որը 

խորհրդանշում է հոգու մշտական մղումն առ 

Աստված, բայց միևնույն ժամանակ իրական աղոթքի 

կոչ է: Առակը պատմելուց հետո  Քրիստոս ասում է. 

«Իսկ երբ մարդու Որդին գա, արդյո՞ք երկրի վրա 

հավատ կգտնի» (Ղուկ. 18: 8):  Առակում Հիսուսը 

տալիս է երկրորդ գալստյան գաղափարը: Տիրոջ 

բառերի մեջ տխրություն ու թախիծ է զգացվում: 

Փրկչի համար ցավալի է, որ շատ մարդիկ կարող են ենթարկվել Ահեղ դատաստանի` 

արքայության ժառանգորդներ լինելու փոխարեն: 

 

Sunday of the Judge 

 The fifth Sunday of Great Lent is called the Sunday of the Judge. The message of the day teaches us with 

the parable of the widow and the Judge. This parable comes to us in the Gospel of St. Luke (Luke 18:1-8). 

The parable tells the story of a widow who repeatedly came to a judge, who neither feared God nor re-

spected man, and pled for her rights. For a long period of time the judge refused to act, but in the end, he 

fulfilled her request, to put an end to her continuous appeals. Otherwise, he feared that she would contin-

ue to return indefinitely. 

After telling this parable, the Lord assures everyone, that if a man as corrupt and unfair as this judge de-

cided in favor of the widow, then God surely would judge in favor of his own people and grant the re-

quests of all those who submit to Him through prayer. This parable exhorts us to always and continually 

pray, as prayer symbolizes the soul’s eternal striving and thirst for God.  The parable also contains an ap-

peal from Christ. After telling the parable, Christ says: “But will the Son of Man find faith on earth when 

He comes?” In His words, Jesus gives a reference to the Second Coming, and sadness and anguish are felt 

in the Lord’s remark. It is truly painful for the Savior that many people may be subject to just, yet cruel 

judgment, instead of becoming the inheritors of the Kingdom of God. 



3: List of the Feasts celebrated in the Armenian church 

Սուրբ քառասուն մանկանց հիշատակության օր 

4-րդ դարի սկզբին նահատակված 40 վկաները Փոքր Հայքի տարբեր քաղաքներից էին և 

զինվորական ծառայության մեջ էին Սեբաստիա քաղաքի կայսերական գնդում: Երբ Լիկիանոս 

կայսեր հրամանով Կեսարիայի դուքս Լյուսիասը հարցաքննում է` բանակում քրիստոնյա 

զինվորներ հայտնաբերելու նպատակով, նրանցից 40-ը, հավատարիմ իրենց հավատին, 

անվեհեր պատասխաններով դատավորների զայրույթն են առաջացնում և բանտարկվում: 

Ձմեռային մի ցուրտ գիշեր նրանց նետում են Սեբաստիա քաղաքի մոտ գտնվող լիճը: 40-ից 

միայն մեկը չի կարողանում տանջանքներին դիմանալ: Դուրս ելնելով սառցակալած ջրից, նա 

փորձում է փրկություն գտնել լճափին կառուցված տանը, սակայն կնքելով  մահկանացուն, 

զրկվում է թե´ երկրային, թե´ երկնային կյանքից: Լուսադեմին մյուս բոլոր նահատակները 

երևում են լուսե պսակներով զարդարված: Պահապան զինվորներից մեկը, տեսնելով այդ, լցվում 

է Քրիստոսի հավատով և նետվելով լիճը, պսակակից դառնում նրանց: Աստվածային հրաշքով 

ձմեռային սառնամանիքին դիմակայած վկաներն առավոտյան նահատակվում են: Նրանց 

նշխարներն ամփոփվում են Սեբաստիայում, որտեղ եւ հետագայում կառուցվում է «Քառասուն 

մանկունք» 40 գմբեթանի տաճարը, որ կանգուն է եղել մինչեւ Լենկթեմուրի արշավանքը: 40 

մանկանց պատմությունը հորդորում է կյանքի բոլոր դժվարությունների մեջ անգամ 

հավատարիմ մնալ Քրիստոսի հավատին, հաղթահարել դյուրահաճ գայթակղությունները` 

երկնային պսակին արժանանալու համար:  

Commemoration of the forty Holy Martyrs 

 The Forty Holy Martyrs martyred in approximately 320 AD were Christians from various towns and 

cities of Lesser Armenia. They served as soldiers in the royal regiment of Sebastia.  Upon the decree of 

Roman Emperor Likianos, interrogations were organized by Lucias, Duke of Caesarea, to reveal the 

Christian soldiers. Forty of the soldiers remain steadfast in their faith, defy the judges by their brave an-

swers, and are imprisoned. One cold winter night the soldiers are thrown into a lake near Sebastia, to 

freeze them to death. Only one of the forty soldiers, being unable to endure the torments, comes out of 

the water, and tries to find salvation in a bathhouse built on the bank. The lone soldier dies and becomes 

deprived of both earthly and heavenly life. 

At dawn, halos are seen encircling the heads of the soldiers. One of the guards charged with the execu-

tion of the forty, witnessing the holy phenomenon accepts Christ and throws himself into the lake to be 

martyred along with the others. In the morning it becomes apparent that through a divine miracle, the 

forty soldiers have been saved from freezing. This infuriates their captors who execute them and thus, 

they become martyrs. The martyrs’ remains are buried in Sebastia, where subsequently a Forty-domed 

Cathedral is built. The Cathedral of Sebastia stood for nearly one thousand years until the invasion of 

Tamerlane and the Mongols at the end of the 14th Century. The name of the “Forty Martyrs Cathedral” 

has survived to this day. 

Armenian Sacred and Classical Music Concert for Syrian Relief 

Saturday, 19th March, 7:30pm at St Yeghiche Armenian Church  
A concert of Armenian Sacred and Classical Music welcoming in Holy Week. Musical Director Mr Aris 

Nadirian and Miss Anais Heghoyan will be coordinating this concert. Specially invited to perform from 

Saghmosergu male ensemble from Armenia and London Armenian Opera Chorus. Tickets can be pur-

chased at St Yeghiche Armenian Church on the day at £15.00. All profits made from the concert will go 

to Syria Relief. 



4:  Հոգեհանգիստք - Memorial Service  

 

 No Memorial service requests for this week  

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 ad-

ministrative 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 Badarak. 

 

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, 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

