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ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԷՏԱՐԱՆԵՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 16:2-8
Մէկշաբթի առտուն՝ շատ կանուխ, երբ արեւը կը
ծագէր, գացին գերեզմանը, ու կ՚ըսէին իրարու. «Մեզի
համար
ո՞վ
պիտի
գլորէ
քարը՝
գերեզմանին
դռնէն», որովհետեւ շատ մեծ էր: Բայց նայելով՝ տեսան թէ
քարը գլորուած էր: Մտնելով գերեզմանէն ներս՝ տեսան
երիտասարդ մը, որ նստած էր աջ կողմը՝ ճերմակ
պարեգօտ հագած, եւ զարհուրեցան: Ան ալ ըսաւ անոնց.
«Մի՛ զարհուրիք. Յիսուս Նազովրեցի՛ն կը փնտռէք՝ որ
խաչուեցաւ: Ան յարութի՛ւն առաւ, հոս չէ: Ահա՛ այն տեղը՝
ուր
դրին
զայն:
Ուրեմն
գացէ՛ք,
ըսէ՛ք
անոր
աշակերտներուն ու Պետրոսի՝ թէ ահա՛ ձեզմէ առաջ
կ՚երթայ Գալիլեա. հո՛ն պիտի տեսնէք զայն՝ ինչպէս ըսաւ
ձեզի»: Անոնք՝ դողով եւ հիացումով համակուած՝ դուրս
ելան՝՝ ու փախան գերեզմանէն, եւ ո՛չ մէկ բան ըսին ոեւէ
մէկուն, քանի որ կը
վախնային:
Women at the Tomb

The Holy Gospel of Jesus Christ according to Mark
16:2-8

The Resurrection

The Resurrection
Very early on the first day of the week, they came to the
tomb when the sun had risen. They were saying to one another, “Who will roll away the stone for us from the entrance of the
tomb?” Looking up, they saw that the stone had been rolled
away, although it was extremely large. Entering the tomb, they
saw a young man sitting at the right, wearing a white robe; and
they were amazed. And he said to them, “Do not be amazed;
you are looking for Jesus the Nazarene, who has been crucified. He has risen; He is not here; behold, here is the place
where they laid Him. “But go, tell His disciples and Peter, „He is
going ahead of you to Galilee; there you will see Him, just as
He told you.‟” They went out and fled from the tomb, for trembling and astonishment had gripped them; and they said nothing to anyone, for they were afraid.

2: A short interpretation of the Gospel reading under the title The hard sayings’
Սբ. Հարության տոն
Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ Հարության տոնը կոչվում է նաև Զատիկ, որը նշանակում է զատում,
բաժանում, հեռացում մեղքերից եւ վերադարձ առ Աստված: Զատիկը թե Հին, և թե Նոր
Կտակարաններում համարվում է 5 տաղավար տոներից մեկը: Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունից եւ
մահից հետո` երեկոյան, բարեպաշտ մարդիկ Նրա մարմինը իջեցրին խաչից եւ դրեցին վիմափոր
գերեզմանի մեջ, փակելով մեծ քարով: Երեք օր հետո` կիրակի առավոտյան, յուղաբեր կանայք`
Մարիամ Մագդաղենացին, Հակոբի մայր Մարիամը եւ Սողոմեն, գնացին գերեզման անուշաբույր
յուղերով օծելու Քրիստոսի մարմինը, սակայն զարմանքով տեսան, որ քարայրի մուտքի քարը
հեռացված է, իսկ գերեզմանը` թափուր: Մինչ նրանք տարակուսում էին, երևացին երկու հրեշտակ և
ասացին. «Ինչո՞ւ եք ողջին մեռելների մեջ փնտրում: Այստեղ չէ, այլ հարություն առավ» (Ղուկ. 24:5-6):
Հարության լուրը կանայք ավետում են առաքյալներին, որից հետո Հիսուսը երևում է նրանց:
Քրիստոսի Հարությունը դարձավ քրիստոնեական վարդապետության և հավատի հիմքը: «Եթե
մեռելների հարություն չկա, ապա և Քրիստոս հարություն չի առել: Եվ եթե Քրիստոս Հարություն չի
առել, իզուր է մեր քարոզությունը, իզուր է և ձեր հավատը» (Ա Կորնթ. 15:13-14): Զատկի տոնին
հավատացյալները ձու են ներկում: Ձուն համարվում է հարության եւ նոր կյանքի սկզբնավորման
խորհրդանիշ: Իսկ կարմիր գույնը խորհրդանշում է խաչյալ Հիսուսի կենդանարար արյունը, որ
թափվեց մարդկության փրկության համար: Ըստ Ս.Գրիգոր Տաթևացու՝ «Միայն Զատկին ենք ձու
ներկում, որովհետեւ ձուն օրինակ է աշխարհի և ինչպես իմաստուններն են ասում. «Դրսի կեղևը
նման է երկնքին, թաղանթը՝ օդին, սպիտակուցը՝ ջրին, դեղնուցն էլ երկիրն է: Իսկ կարմիր գույնը
խորհրդանշում է, որ աշխարհը գնվեց Քրիստոսի արյամբ: Եվ մենք կարմիր ձուն մեր ձեռքերի մեջ
առնելով` հռչակում ենք մեր փրկությունը»: Սբ. Հարության տոնի նախընթաց երեկոյան
եկեղեցիներում մատուցվում է Ճրագալույցի Սբ. Պատարագ, որով սկսվում են զատկական
տոնակատարությունները: Առավոտյան եկեղեցիներում կատարվում է ժամերգություն, Անդաստանի
արարողություն, ապա մատուցվում Սբ. Պատարագ: Սբ. Հարության տոնին հավատացյալները
միմյանց ողջունում են Քրիստոս հարյավ ի մեռելոց ավետիսով, պատասխանում՝ Օրհնյալ է
Հարությունը Քրիստոսի:
Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ Հարության` Սբ.Զատկից սկսած հիսուն օրերը մինչև Հոգեգալուստ
(Պենտեկոստե) Հայ Առաքելական Եկեղեցում կոչվում են Հինունք կամ Հինանց շրջան՝ նվիրված Տիրոջ
Հարության և Համբարձման խորհրդին: Այդ պատճառով ամբողջ շրջանը կոչվում է Տերունի: Հինունք
անունը ծագում է հիսունքից: Առաջին քառասուն օրերը նվիրված են Հարուցյալ Քրիստոսի
երևումներին: «Նա իր չարչարանքներից հետո իրեն կենդանի ներկայացրեց նրանց առաջ շատ
ապացույցներով` քառասուն օրերի ընթացքում երևալով նրանց և խոսելով Աստծո արքայության
մասին» (Գործք 1:3):
Հինանց շրջանի վերջին տասն օրերը նվիրված են Քրիստոսի
Համբարձմանը: Հինանց շրջանն ավարտվում է Հոգեգալստյան տոնով (այս տարի՝ մայիսի 11-ին):
Համաձայն եկեղեցու կանոնների` բոլոր հիսուն օրերն ուտիք են, այսինքն` այս շրջանում չկան
պահոց օրեր և թույլատրելի են բոլոր կերակրատեսակները:

Feast of the Glorious Resurrection of Jesus Christ
The Feast of the Glorious Resurrection of Our Lord Jesus Christ or the Easter Feast is one of the five major feasts of the Armenian Church. The main origin of the feast is the following.
The king of Egypt didn’t agree to allow the Hebrews to travel into the desert to offer sacrifices to Lord
the God, and the last punishment of God on the king of Egypt that should force the king to let the Hebrews
out of the country was the death of every first-born son and every first-born of all cattle in Egypt. In order to
save the Hebrews from that punishment the Lord spoke to Moses and by means of Moses ordered the Hebrews
to kill a lamb and taking some of the blood and put it on the doorposts and above the doors of the houses. On
the night when He would go through the land of Egypt to kill every first-born male, both human and animal,
He would see the blood on the doors and would not let the Angel of Death enter the house. He would pass
over and wouldn’t harm the Hebrews when punishing the Egyptians. .

3: List of the Feasts celebrated in the Armenian church
Finally, after that punishment, the king allowed the Hebrews to leave the country, and the Hebrews left Egypt. So,
mankind obtained life thanks to the Blood of Christ, the Lamb of God, in order to reach the Christians’ blessed land the Kingdom of Heaven.
The Mystery of Easter is the mystery of Jesus Christ, His Salutary Holy Blood shed for mankind and His Rising
from the dead for mankind. The Son of God should incarnate, be subjected to tortures, be crucified, buried and the
third day raise from death (Ps 15:9-11, 29:4, 40:11-13, 117:16-17, Ho 6:2-3).
Following the crucifixion and death of Jesus Christ His body was taken off the cross and placed into the tomb and
the entrance to the tomb was closed by a large stone and the soldiers were ordered to control the entrance to the
tomb. After three days the three women, who had followed Jesus from Galilee, Mary Magdalene, Mary, the Mother
of James and Joseph, and the wife of Zebedee brought spices and perfumes to anoint the body of Jesus. They found
the stone rolled away from the entrance to the tomb, so they went in but they didn’t the body of the Lord. They
stood there puzzled about this, when suddenly two angels dressed in white appeared and said to them, “Why are you
looking among the dead for one who is alive? He is not here, ha has been raised” (Lk 24:5-6). The women returned
from the tomb and told all these things to the eleven disciples and the rest. According to Peter more than 500 people
saw Christ who had risen from the dead. So, this is the evangelical tiding of the fact of Easter or Holy Resurrection.
Resurrection of Christ became the basis of the Christian doctrine and faith. “If that is true, it means that Christ
has been raised from death, then we have nothing to preach and you have nothing to believe” (1 Co 15:13-14).
Christ rose from the dead, by means of His Death He destroyed Death and granted eternal life. “I am the Resurrection and I am the Life. Whoever believes in me will live, even though he dies; and whoever lives and believes
in me will never die” (Jn 11:25).
Christ died for the salvation of mankind and by His Blood took away the sin in the world, so that we should inherit
eternal life.
On the day of the Easter feast people dye eggs red as a symbol of fruitful life, salvation and joy. St. Gregory of
Datev considers the egg to be the symbol of the world, the shell of which is the sky, the membrane is the air, the
white is the water and the yolk is the earth. Dyeing eggs red symbolizes the salvation of the world by means of
Blood of Christ.
The Armenian Church celebrates the Easter Feast on the first Sunday following the full moon of the vernal
equinox, with 35 days moveability, during the period from March 21 –April 26.
The Armenian Church traditionally celebrates evening Divine Liturgy on the evening prior to Jesus Christ’s Glorious
Resurrection (Easter). Following the conclusion of the Liturgy, the assembled faithful take lit candles home, symbolizing the Light that Christ brought into the world. The Divine Liturgy celebrated on the eve is the start of the festive
ceremonies.
On Sunday, the day of the feast, a morning service is conducted the Andastan Service is performed wherein
the four corners of the world are blessed, afterwards the Divine Liturgy is celebrated. That day the faithful welcome
each other on the occasion of the Glorious Resurrection of Christ conveying the great tiding: “Christ is Risen from
the dead” and receive the answer: “Blessed is the Resurrection of Christ.”
Fifty-day period beginning from the Easter Feast – the Holy Feast of the Glorious Resurrection of Our Lord Jesus
Christ - and lasting till Pentecost in the Holy Armenian Apostolic Church is called Hinounk or Hinants period. That
period is dedicated to the mystery of Resurrection of the Lord, and that is why it is Dominical period. The name
“Hinounk” comes from the word hisuonk (fifty). The first forty days of the period are dedicated to the appearings of Rosen Christ: “For forty days after his death he appeared to them many times in ways that proved beyond doubt that he was alive. They saw him, and he talked with them about the Kingdom of God” (Ac 1:3).
The last ten days of the Hinants period are dedicated to the Ascension of Christ.
Hianats period is concluded with the Feast of Ascension. According to the Church laws there are no fasting days
during all fifty days of Hinants period, which means that all people can eat everything during that period.

4: Հոգեհանգիստք - Memorial Service
Blessing of Church Relics
St Yeghiche Armenian Church is blessed to have members from its congregation who in response to our
drive have donated church relics. We hereby announce that on Sunday 30th April 2017 during Sunday
Divine liturgy HG Bishop Hovakim Manukyan will perform a special blessing ceremony for these items
and explain the historic background when the Armenian Apostolic Orthodox church started its use and
why. Members of our community are invited to attend the Service and be informed of our religious heritage which has been going on for the past 1700 years.

DOONORHNEK
St Yeghiche Armenian Church is accepting all House Blessing requests “DOONORHNEK” from this
Sunday and onwards. We invite and encourage our congregation to register their request with members of the Parish Council who are at the entrance of the church, or call our church desk on 020
7373 8133 or write to info@styeghiche.org.uk .
This is a long established Armenian church tradition handed over to us. Let us
keep and enjoy its benefits.
Monday 17th April ՄԵՐԵԼՈՑ and Blessing of the Graves
A clergy will be available at Gunnersbury Cemetery between 11:00 – 13:00 to conduct individual prayers.
If you require at any other cemetery please contact us to arrange with the Clergy.

ENQUIRIES:
For ecclesiastical/parish matters including requests for Christenings, Home Blessing (Dnorhnek), Donations
in Lieu of Flowers, arrangements for Marriages and other church administrative matters please contact Mr
Viken Haladjian, phone: 07970 146 280 or 020 7373 8133 or by emailing info@styeghiche.org.uk
Alternatively please approach a member of the Parish Council at church every Sunday after Badarak.

Requiem Service (Hokehankisd)
For Requiem Service (Hokehankisd), please call the church office at 020 7373 8133, or e-mail us your request to info@styeghiche.org.uk by Thursday, in order to include the name(s) of your beloved one(s) in the
Sunday bulletin. There is no set monetary amount for requesting Hokehankisd; any amount donated is appropriate and appreciated.

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 entrance of the Church. Alternatively please post your cheque to: St Yeghiche Armenian Church Parish c/o
Dr. Setrag Karanfilian, 13b Cranley Gardens, Kensington London, SW7 3BB. Please make your cheques payable to: “St Yeghiche Armenian Church”.
Alternatively you can arrange a standing order or 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 arrange a standing order/make a donation £ ………………to the St Yeghiche Arm. Church Parish.
Name: ………………………………………………………………………………………………...…………...
Address: ..………………………………………………………………………………………………...………..
Tel:..……………………………………Email:...……………………………………………………………...….

