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SUNDAY BULLETIN

1: List of the Sunday Reading,

13th May 2018

Bulletin No 21/18

1 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԳՐՈՒԱԾ ՆԱՄԱԿԷՆ 5 :13-21

Գրեցի այս բաները ձեզի՝ որ կը հաւատաք Աստուծոյ Որդիին անունին, որպէսզի գիտնաք թէ
ունիք յաւիտենական կեանքը: Այն համարձակութիւնը որ ունինք անոր քով՝ սա՛ է.- եթէ որեւէ բան
խնդրենք իր կամքին համաձայն, կը լսէ մեզ: Ու եթէ գիտե՛նք թէ կը լսէ մեզ՝ ի՛նչ որ ալ խնդրենք,
գիտենք նաեւ թէ կ՚ունենանք այն բաները՝ որ կը խնդրենք իրմէ:
Եթէ մէկը տեսնէ թէ իր եղբայրը կը գործէ մեղք մը՝ որ մահացու չէ, թող խնդրէ, եւ Աստուած
կեանք պիտի տայ անոր, այսինքն անոնց՝ որ մահացու մեղք չեն գործեր: Մեղք կայ՝ որ մահացու է.
չեմ ըսեր որ թախանձէ անոր համար: Ամէն անիրաւութիւն մեղք է, բայց մեղք կայ՝ որ մահացու չէ:
Գիտենք թէ ո՛վ որ Աստուծմէ ծնած է՝ չի մեղանչեր: Ո՛վ որ Աստուծմէ ծնած է՝ կը պահէ
ինքզինք, ու Չարը չի դպչիր իրեն: Գիտենք թէ մենք Աստուծմէ ենք, իսկ ամբողջ աշխարհը Չարին
մէջ մխրճուած է: Նաեւ գիտենք թէ Աստուծոյ Որդին եկաւ, եւ ուշիմութիւն տուաւ մեզի՝ որպէսզի
ճանչնանք Ճշմարիտը: Ու մենք այդ Ճշմարիտին մէջ ենք, անոր Որդիին՝ Յիսուս Քրիստոսի մէջ.
ի՛նքն է ճշմարիտ Աստուածը եւ յաւիտենական կեանքը:
Որդեակնե՛ր, զգուշացէ՛ք կուռքերէն:

1 John 5 :13-21

These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, so that you may
know that you have eternal life. This is the confidence which we have before Him, that, if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us in whatever we ask, we know
that we have the requests which we have asked from Him.
If anyone sees his brother committing a sin not leading to death, he shall ask and God will for him
give life to those who commit sin not leading to death. There is a sin leading to death; I do not say that
he should make request for this. All unrighteousness is sin, and there is a sin not leading to death.
We know that no one who is born of God sins; but He who was born of God keeps him, and the
evil one does not touch him. We know that we are of God, and that the whole world lies in the power
of the evil one. And we know that the Son of God has come, and has given us understanding so that
we may know Him who is true; and we are in Him who is true, in His Son Jesus Christ. This is the true
God and eternal life.
Little children, guard yourselves from idols.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 12:12-23
Հետեւեալ օրը՝ մեծ բազմութիւն մը, որ եկած էր
տօնին,
երբ
լսեց
թէ
Յիսուս
կու
գայ
Երուսաղէմ, առաւ արմաւենիի ոստեր, դուրս ելաւ
զայն դիմաւորելու, եւ կ՚աղաղակէր. «Ովսաննա՜,
օրհնեա՜լ է Իսրայէլի թագաւորը՝ որ կու գայ Տէրոջ
անունով»: Յիսուս՝ գտնելով աւանակ մը՝ նստաւ
Triumphal Entry
անոր վրայ, ինչպէս գրուած է. «Մի՛ վախնար, Սիոնի՛ աղջիկ. ահա՛ Թագաւորդ կու գայ՝ նստած իշու
աւանակի վրայ»: Անոր աշակերտները նախապէս չհասկցան այդ բաները. բայց երբ Յիսուս
փառաւորուեցաւ, այն ատեն յիշեցին թէ ատոնք գրուած էին անոր մասին, եւ թէ իրենք ըրին անոր այդ
բաները: Իրեն հետ եղող բազմութիւնը կը վկայէր թէ գերեզմանէն դուրս կանչեց Ղազարոսը ու
մեռելներէն յարուցանեց զայն: Այս պատճառով ալ բազմութիւնը դիմաւորեց զինք, որովհետեւ լսեցին

2: A short interpretation of the Gospel reading under the title The hard sayings’
թէ ի՛նք ըրած էր այս նշանը: Իսկ Փարիսեցիները կ՚ըսէին իրարու. «Կը նշմարէ՞ք թէ անօգուտ է. ահա՛
ամբողջ աշխարհը կը հետեւի անոր՝՝»:
Հոն՝ տօնին երկրպագելու բարձրացողներուն մէջ՝ քանի մը Յոյներ կային: Ասոնք մօտեցան
Փիլիպպոսի, որ Գալիլեայի Բեթսայիդայէն էր, ու կը թախանձէին անոր՝ ըսելով. «Տէ՛ր, կ՚ուզենք
Յիսո՛ւսը տեսնել»: Փիլիպպոս եկաւ եւ ըսաւ Անդրէասի, ապա դարձեալ Անդրէաս ու Փիլիպպոս
միասին ըսին Յիսուսի: Յիսուս ալ պատասխանեց անոնց. «Ժամը հասաւ՝ որ մարդու Որդին
փառաւորուի:

The Holy Gospel of Jesus Christ according to John 12:12-23

Jesus Enters Jerusalem
On the next day the large crowd who had come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem, took the branches of the palm trees and went out to meet Him, and began to shout,
“Hosanna! BLESSED IS HE WHO COMES IN THE NAME OF THE LORD, even the King of Israel.” Jesus, finding a young donkey, sat on it; as it is written, “FEAR NOT, DAUGHTER
OF ZION; BEHOLD, YOUR KING IS COMING, SEATED ON A DONKEY’S COLT.” These things His
disciples did not understand at the first; but when Jesus was glorified, then they remembered that these
things were written of Him, and that they had done these things to Him. So the people, who were with
Him when He called Lazarus out of the tomb and raised him from the dead, continued to testify about
Him. For this reason also the people went and met Him, because they heard that He had performed this
sign. So the Pharisees said to one another, “You see that you are not doing any good; look, the world
has gone after Him.”
Greeks Seek Jesus
Now there were some Greeks among those who were going up to worship at the feast; these then
came to Philip, who was from Bethsaida of Galilee, and began to ask him, saying, “Sir, we wish to see
Jesus.” Philip came and told Andrew; Andrew and Philip came and told Jesus. And Jesus answered
them, saying, “The hour has come for the Son of Man to be glorified.

Հիսուս Քրիստոսի Համբարձման տոն
Տոնը նշվում է Քրիստոսի Հարության 40-րդ օրը, 35 օրվա շարժունակությամբ` ապրիլի 30-ից
մինչեւ հունիսի 3-ը` հինգշաբթի: Հարությունից հետո Քրիստոս 40 օր մնում է երկրի վրա եւ երեւում
Իր աշակերտներին: Այդ ընթացքում Հիսուս Իր վարդապետությունն ուսացանում էր նրանց, իսկ
վերջին հանդիպման ժամանակ օրհնում ու պատգամներ էր տալիս առաքյալներին, որից հետո
համբարձվում երկինք:
Քրիստոսի Համբարձման մասին վկայում են Մարկոս եւ Ղուկաս ավետարանիչները,
վկայություններ կան նաեւ Գործք Առաքելոցում. «Եւ Ինքը` Տեր Հիսուս, նրանց հետ խոսելուց հետո,
դեպի երկինք վերացավ եւ նստեց Հոր աջ կողմը» (Մարկ. 16:19): Հայ Առաքելական Եկեղեցում մայիսի
1-ը հիշատակվում է նաև Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսության Աթոռը Սիս քաղաքից Մայր Աթոռ Սբ.
Էջմիածին փոխադրելու օր:
Պատմության թելադրանքով 484 թվականից Հայաստանի տարբեր վայրերում հանգրվանած
Հայրապետական Աթոռը 1441 թվականին Վաղարշապատի ազգային-եկեղեցական ժողովի որոշմամբ
մեկընդմիշտ վերահաստատվում է Լուսավորչահիմն Սբ. Էջմիածնում: Ի հիշատակություն
պատմական այդ օրվա` Սբ. Էջմիածնում Համբարձման տոնի առթիվ մատուցվող Սբ. Պատարագի
ընթացքում Իջման Ս. Սեղանի առջեւ կատարվում է նաեւ Հայրապետական մաղթանք: Քրիստոսի
Համբարձման տոնն ուղեկցվում է նաեւ ժողովրդական հանդիսություններով և կոչվում է Ջանգյուլում
(գյուլ` նշանակում է վարդ, ծաղիկ): Հնում Համբարձման օրվա տոնակատարություններն սկսվում
էին չորեքշաբթիից: Կանայք այդ օրն անվանում էին «Ծաղկամոր կիրակի»:
Ծաղկամայրն, ըստ ավանդության, քրիստոնյա Վարվառե կույսն է, որը փախչելով կռապաշտ
հորից, ապաստանում է Աշտարակի մոտ գտնվող Արայի լեռան քարանձավում: Հայրը հետապնդում է
աղջկան, գտնում, ուր նա ապաստանել էր և սպանում դստերը: Նահատակվելուց առաջ Վարվառեն
խնդրում է Աստծուց, որ ծաղիկ և կարմրուկ հիվանդություններ ունեցող մանուկները բժշկվեն իր
անունով: Աստված կատարում է նրա խնդրանքը, և Վարվառեի բարեխոսությունը խնդրող ծնողների

3: List of the Feasts celebrated in the Armenian church
զավակներն ազատվում են այդ հիվանդություններից: Այդ քարանձավը դարձել է ուխտատեղի:
Քարանձավի պատերից մշտապես ջուր է հոսում, որն ունի բուժիչ հատկություն: Ժողովուրդն
հավատացած է, որ այդ ջուրը Վարվառե կույսի արցունքներն են:
Տոնը Հայաստանի տարբեր շրջաններում յուրովի է նշվում: Սակայն նախապես կատարվում է
ծաղկահավաք: Տոնի ժամանակ ամենուրեք կատարվում է վիճականահություն և պարզվում, թե
տվյալ տարում որ աղջիկն է ամուսնանալու: Տոնի օրը ջրով լի կուժերի մեջ գցում են ծաղիկների
տերևներ և աղջիկներին պատկանող զանազան իրեր: Այնուհետև դեռահաս մի աղջկա հագցնում են
հարսի զգեստ, վերցնում կժերը, ծաղիկները և շրջում տնետուն: Այս ամենը զուգորդվում են երգերով,
կատակներով և դրամահավաքով: Հետո սկսվում է վիճակահանությունը, ում պատկանում է
առաջին իրը, նրան մոտալուտ ամուսնություն է սպասվում: Կժից հանում են մյուս իրերը, որոնց
պատկանող անձանց խրատներ և բարեմաղթանքներ են տրվում:
Մինչ օրս, մասնավորապես Էջմիածնում և հարակից գյուղերում պահպանվել է այս գեղեցիկ
ավանդույթը:

Feast of Ascension of Our Lord Jesus Christ

The Armenian Church celebrates the Feast of the Ascension of Our Lord on the fortieth day following the Feast of the Glorious Resurrection of Our Savior Jesus Christ.
Following His Resurrection and defeat of death, Christ remained on earth for forty days, and continued to appear to His disciples. On the fortieth day, Christ is seen by His disciples for the last time.
He blesses them and leaves them with instructions, after which He ascends into heaven.
Two of the Gospel writers, St. Mark and St. Luke, testify about Christ’s ascension. There is also an account of it in the Acts of the Apostles.
Following a final meeting of Christ with the eleven remaining apostles, St. Mark writes, “So then,
after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of
God.” (Mark 16:19)
St. Luke gives a little greater detail as he writes, “And he led them out as far as to Bethany, and
he lifted up his hands, and blessed them. And it came to pass, while he blessed them, he was parted
from them, and carried up into heaven. And they worshipped him, and returned to Jerusalem with great
joy, and were continually in the temple, praising and blessing God. Amen.” (Luke 24: 50-53)
But by far the most beautiful account of the Ascension can be found in the Book of Acts: “And when
he had spoken these things, while they beheld, he was taken up; and a cloud received him out of their
sight. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them
in white apparel; which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same
Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go
into heaven.” (Acts 1:9-11)
The hymn that is sung in the Armenian Church on Ascension Day mentions the miraculous event
of Christ’s Ascension into heaven and the descent of the Holy Spirit on the Apostles.
In the Armenian Church, the day of Jesus Christ’s Ascension is also commemorated for another
reason as well. On this date in 1441, the See of the Catholicosate of All Armenians was returned to its
historical origins. Following a resolution of the National Assembly gathered in Vagharshapad, the Patriarchal See was relocated from the city of Sis in Western Armenia to the Mother See of Holy Etchmiadzin. Following his vision of Christ striking the ground with a golden hammer, St. Gregory the Illuminator had founded the Cathedral of Holy Etchmiadzin in 303. However, less than 200 years later, in
484, the Patriarchal See was forced to relocate, and for the next 1000 years, settled in various cities
throughout Armenia. The decision to return the throne of the Catholicos to the Mother See of Holy
Etchmiadzin was the fulfilment of a national dream for the Armenian people.

Give Us A Song: We are very short of Musicians:
A very few people do an enormous amount to support our Divine Liturgy. Its very hard to believe there aren't some out there hiding their light under the bushel. If you can sing (in choir or folk
group or as a cantor) or play (keyboard, a melody instrument, guitar or Duduk or (almost anything)
don’t be shy. And if you really can’t sing or play, then volunteer a friend who can !
Music-making lifts the whole community, enhances our prayers and is also great fun.

4: Հոգեհանգիստ - Memorial Service
Repose of the soul service at St Yeghiche Armenian Church is requested:

By Kassabian Family for the soul of their Husband, Father and Brother the late SETRAK
KASSABIAN (ՍԵԴՐԱԿ ԳԱՍՍԱՊԵԱՆ) on the 1st anniversary of his passing, also for
all the old and new deceased members of the KASSABIAN 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.

Welcome: We wish to welcome those who are visiting our church.
The Parish Council would like to invite you to make St. Yeghiche Armenian Church your spiritual
home. You are cordially invited to take part in the Service and activities of our Church.

Doonorhnek
St Yeghiche Armenian Church is accepting all House Blessing requests “DOONORHNEK” since Easter
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.
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: GB13HBUK40022642674432, BIC: HBUKGB4106F
I wish to arrange a standing order/make a donation £ ……………to St Yeghiche Armenian Church Parish.
Name: ………………………………………………………………………………………………...…………...
Address: ..………………………………………………………………………………………………...………..
Tel:..……………………………………Email:...……………………………………………………………...….

