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  SUNDAY  BULLETIN 

1: List of the Sunday Reading,                   24th April 2016                        Bulletin No 18/16  

Ապրիլ 24 
1915 - 2016   

Յիշատակ Հայոց 

Ցեղասպանութեան Սուրբ 

Նահատակներուն  

 

 

 

«Պիտի հանեմ ձեզ ձեր 

գերեզմաններէն. կենդանութեան 

շունչ պիտի տամ, իմ հոգիս 

պիտի տամ ձեզի, եւ ձեզի ձեր 

երկիրը պիտի վերադարձնեմ»: 

Եզեկիէլ 37.14  

http://www.styeghiche.org.uk
https://www.facebook.com/StYeghiche


2: A short interpretation of the Gospel reading under the title The hard sayings’ 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 1:1-10   
Սկիզբէն էր Խօսքը, ու Խօսքը Աստուծոյ քով էր, եւ Խօսքը Աստուած էր. ան սկիզբէն Աստուծոյ քով 

էր: Ամէն ինչ եղաւ անո՛վ. եղածներէն ո՛չ մէկը եղաւ առանց անոր:Կեանքը անով էր, ու կեանքը 

մարդոց լոյսն էր. լոյսը կը փայլէր խաւարի մէջ, բայց խաւարը չճանչցաւ զայն: 

Աստուծմէ ղրկուած մարդ մը կար՝ որուն անունը Յովհաննէս էր: Ասիկա եկաւ վկայութեան 

համար՝ որ վկայէ Լոյսին մասին, որպէսզի բոլորը հաւատան անոր միջոցով: Ինք չէր այդ Լոյսը, 

հապա եկաւ՝ որպէսզի վկայէ Լոյսին մասին: 

Ճշմարիտ Լոյսը ա՛ն էր՝ որ կը լուսաւորէ աշխարհ եկող՝՝ ամէն մարդ: Ինք աշխարհի մէջ էր, եւ 

աշխարհը եղաւ իրմով, բայց աշխարհը չճանչցաւ զինք:  

 

John 1:1-10;  
In the beginning, the Word was already there. The Word was with God. The Word was God. 2 He was 

with God in the beginning. 3 God made all things by the Word. God did not make anything without 

him. 4It is the Word who causes us to live. And because of this, he was the light to all people. 5 The light 

shines in the dark, and the dark cannot put out the light. 

6 God sent a man. His name was John. 7 He came to tell people about the light. God wanted everyone to 

believe what John said. 8 John himself was not that light. God sent him to tell people about the 

light. 9 The true light, that gives light to every person, was coming into the world. 

10 The Word was in the world. God made the world by him. But the world did not know who he was. 

 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 24:30-36 

եւ ա՛յն ատեն մարդու Որդիին նշանը պիտի երեւնայ երկինքի մէջ: Այն ատեն երկրի բոլոր 

տոհմերը պիտի հեծեծեն, ու պիտի տեսնեն մարդու Որդին՝ որ կու գայ երկինքի ամպերուն վրայ, 

զօրութեամբ ու մեծ փառքով: Եւ ան պիտի ղրկէ իր հրեշտակները բարձրաձայն փողով, ու պիտի 

հաւաքեն իր ընտրեալները չորս հովերէն, երկինքի մէկ ծայրէն մինչեւ միւս ծայրը»: 

«Թզենիէ՛ն սորվեցէք առակ մը. երբ անոր ոստերը կակուղնան եւ տերեւները ցցուին՝ կը հասկնաք 

թէ ամառը մօտ է: Նո՛յնպէս դուք՝ երբ տեսնէք այս բոլոր բաները, գիտցէ՛ք թէ մօտ է՝ դռներուն 

քով: Ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ ձեզի. “Այս սերունդը պիտի չանցնի, մինչեւ որ այս բոլոր 

բաները ըլլան”: Երկինք ու երկիր պիտի անցնին, բայց իմ խօսքերս բնա՛ւ պիտի չանցնին»: 

«Իսկ այդ օրն ու ժամը՝ ո՛չ մէկ մարդ գիտէ, ո՛չ ալ երկինքի հրեշտակները, հապա՝ միա՛յն իմ 

Հայրս:  

 

Matthew 24:30-36 

Then people will see something powerful in the sky. This will show them that the Son of Man is coming. 

All the people in the world will weep because they are very sad. Then people will see the Son of Man 

coming down in the clouds. He will be very powerful. He will be great and very beautiful. The sound of a 

loud trumpet will go out. The Son of Man will send out God’s angels in every direction. They will bring 

together all the people that God has chosen from every part of the world.’ 

‘I will tell you a story about a fig tree. You can learn something from what the tree does. When the new 

branches on the tree start to grow, the leaves appear. Then you know that the summer is coming soon. In 

the same way, you will see all these things happen. Then you will know that the Son of Man is coming 

soon. He is like someone at the door who is ready to come in. The things that I say to you are true. The 

people who are living then will see all these things. They will not die before all these things have hap-

pened. One day, the earth and the sky will finish. But my words will never finish.’ 



3: List of the Feasts celebrated in the Armenian church 

Սուրբ Խաչի երևան տոն 
Այս տոնը Երուսաղեմում Սբ. Խաչի նշանի երեւման հիշատակն է: 351 թվականին, ցերեկվա 

ընթացքում Գողգոթայից մինչև Ձիթենյայց լեռը երկնքում երևում է մի լուսե Խաչ: Այդ 

զարմանահրաշ դեպքի մասին Երուսաղեմի Կյուրեղ եպիսկոպոսը նամակ է գրում Կ. Պոլսի 

Կոստանդ կայսերը՝ այդ զարմանալի երևույթը համարելով իբրև ուղղափառ դավանության 

ճշմարտության ապացույց: Այդ պատճառով էլ Կյուրեղ Երուսաղեմացին հորդորում է Կոստանդ 

կայսերը հրաժարվել արիոսականներին պաշտպանելուց:  

Երուսաղեմի Կյուրեղ եպիսկոպոսի այդ նամակը թարգմանվել է հայերեն և ամեն տարի 

ընթերցվում է Սբ. Խաչի երևման տոնին: Հայ Առաքելական Եկեղեցին Սբ. Խաչի տոնը տոնում է 

Զատիկից 28 օր հետո: Սբ. Հարության տոնի շարժականության պատճառով Սբ. Խաչի երևման 

տոնը կարող է տատանվել ապրիլի 19-ից մինչև մայիսի 23-ը: 

 

Feast of Apparition of the Holy Cross 
This feast is dedicated to the Apparition of the Holy Cross in Jerusalem. At noon on May 19, 351, a 

bright, luminous cross appeared over the skies of Jerusalem, centred over an area spanning from the 

Mount of Olives (where Christ was betrayed and arrested) to Golgotha (where Christ was crucified). 

Awestruck, the faithful of Jerusalem rush to church to give thanks and glorify the Lord. Bishop Cyril 

(later St. Cyril of Jerusalem) subsequently wrote a letter to Emperor Constantine of Byzantium wherein 

he describes the miraculous and beautiful scene. St. Cyril tells Constantine that the apparition is a true 

testimony of the orthodox faith of Christianity. Further, St. Cyril exhorts the Emperor that the appear-

ance is a sign for him to remain steadfast in his faith, and to stop defending the heretical movement of 

Arianism and its promulgators.  

The Armenian translation of the Bishop’s letter has been preserved by the Church, and is read each year 

on the Feast of the Apparition of the Holy Cross. The Armenian Church celebrates this feast 28 days fol-

lowing Easter Sunday. 
 

Ինչպէ՞ս ոգեկոչել Մեծ Եղեռնի նահատակներուն անմահ յիշատակը 

Ոգեկոչենք Մեծ Եղեռնի նահատակներուն անմահ յիշատակը նաեւ՝ .  

Ապրելով Հայադրոշմ կեանք մը, .  

Վառ պահելով հայաստանեայց եկեղեցւոյ տօներն ու ազգային աւանդութիւնները, .  

Լսելով, մտիկ ընելով ու երգելով մեր Հայանուագ շարականներն ու երգերը, .  

Ամուր կառչած մնալով մեր հայավայել բարի բարքերուն ու սովորութիւններուն .  

Կարդալով ու կեանքի վերածելով մեր հայագրեալ Աստուածաշունչը եւ մանաւանդ ՍԻՐԵԼՈՎ 

Հայը Ամբողջ տարուան ընթացքին: 

Nobody knows the day or the time when all these things will happen. Even the angels in heaven do not 

know. Even God’s Son does not know. Only God the Father knows when they will happen. 



4: Հոգեհանգիստք - Memorial Service  

 

- For the pure and everlasting souls of all fallen Armenian soldiers who fell heroical-

ly protecting the boarders of our Motherland, Armenia and Artsakh.   

 

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, 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

