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Bulletin No 22/18

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 2:1-21
Երբ Պենտեկոստէի տօնը հասաւ, բոլորն ալ միաբան՝ մէկ
տեղ էին: Յանկարծ շառաչ մը եղաւ երկինքէն՝ սաստկաշունչ
հովի մը ձայնին պէս, ու լեցուց ամբողջ տունը՝ ուր նստած
էին: Եւ բաժնուած լեզուներ երեւցան իրենց՝ որպէս թէ կրակէ,
ու հանգչեցան անոնցմէ իւրաքանչիւրին վրայ: Բոլորն ալ
լեցուեցան Սուրբ Հոգիով եւ սկսան խօսիլ ուրիշ լեզուներով,
ինչպէս Հոգին իրենց խօսիլ կու տար:
Երուսաղէմ բնակող Հրեաներ կային, բարեպաշտ
մարդիկ՝ երկինքի տակ եղած ամէն ազգէ: Երբ այս ձայնը եղաւ,
բազմութիւնը համախմբուեցաւ ու շփոթեցաւ, որովհետեւ կը
լսէին թէ անոնք կը խօսէին իրենցմէ իւրաքանչիւրին սեփական
բարբառով: Բոլորն ալ զմայլած էին եւ կը զարմանային՝
իրարու ըսելով. «Ահա՛ ասոնք բոլորն ալ՝ որ կը խօսին, միթէ
Գալիլեացի
չե՞ն: Ուրեմն
ի՞նչպէս
կը
լսենք՝
մեր
իւրաքանչիւրին սեփական բարբառով, այն երկրին՝ որուն մէջ
ծնած ենք. Պարթեւներ, Մարեր ու Եղամացիներ, եւ անոնք որ
կը բնակին Միջագետքի, Հրէաստանի, Կապադովկիայի,
Պոնտոսի, Ասիայի, Փռիւգիայի, Պամփիւլիայի ու Եգիպտոսի
մէջ, եւ Կիւրենէի մօտ՝ Լիպիայի կողմերը, նաեւ Հռոմէն
գաղթած Հրեաներ ու նորահաւատներ, Կրետացիներ եւ
Արաբներ, կը լսենք թէ անոնք կը խօսին Աստուծոյ մեծամեծ
գործերուն մասին՝ մե՛ր լեզուներով»: Բոլորն ալ զմայլած էին,
ու տարակուսած՝ կ՚ըսէին իրարու. «Ի՞նչ կրնայ ըլլալ ասիկա»:
Pentecost
Ոմանք ալ ծաղրելով կ՚ըսէին. «Անոնք լի են անոյշ գինիով»:
Բայց Պետրոս կանգնեցաւ տասնմէկին հետ, բարձրացուց ձայնը եւ ըսաւ անոնց. «Ո՛վ
Հրէաստանցիներ, ու դուք բոլորդ՝ որ կը բնակիք Երուսաղէմ, սա՛ գիտցէ՛ք եւ մտի՛կ ըրէք իմ
խօսքերս. որովհետեւ ասոնք ո՛չ թէ արբեցած են՝ ինչպէս դուք կ՚ենթադրէք, քանի դեռ օրուան երրորդ
ժամն՝՝ է, հապա ասիկա ա՛յն է՝ որ ըսուեցաւ Յովէլ մարգարէին միջոցով.
“Վերջին օրերը,- կ՚ըսէ Աստուած,- իմ Հոգիէս պիտի թափեմ ամէն մարմինի վրայ, եւ ձեր որդիներն
ու աղջիկները պիտի մարգարէանան, ձեր երիտասարդները տեսիլքներ պիտի տեսնեն, ու ձեր ծերերը
երազներ պիտի տեսնեն:
Իմ ծառաներուս եւ աղախիններուս վրայ ալ այդ օրերը իմ Հոգիէս պիտի թափեմ, ու պիտի
մարգարէանան:
Վերը՝ երկինքը՝ սքանչելիքներ ցոյց պիտի տամ, եւ վարը՝ երկիրը՝ նշաններ, արիւն, կրակ ու ծուխի
մառախուղ.
արեւը պիտի փոխուի խաւարի, եւ լուսինը՝ արիւնի, դեռ Տէրոջ մեծ ու երեւելի օրը չեկած:
Եւ ո՛վ որ կանչէ Տէրոջ անունը՝ պիտի փրկուի”:

Acts 2:1-21
The Day of Pentecost
When the day of Pentecost had come, they were all together in one place. And suddenly there came
from heaven a noise like a violent rushing wind, and it filled the whole house where they were sitting. And
there appeared to them tongues as of fire distributing themselves, and they rested on each one of
them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues, as the Spirit was
giving them utterance.

2: A short interpretation of the Gospel reading under the title The hard sayings’
Now there were Jews living in Jerusalem, devout men from
every nation under heaven. And when this sound occurred, the
crowd came together, and were bewildered because each one of
them was hearing them speak in his own language. They were
amazed and astonished, saying, “Why, are not all these who are
speaking Galileans? “And how is it that we each hear them in
our own language to which we were born? “Parthians and
Medes and Elamites, and residents of Mesopotamia, Judea and
Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt
and the districts of Libya around Cyrene, and visitors from
Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabs—we hear
them in our own tongues speaking of the mighty deeds of
God.” And they all continued in amazement and great perplexity,
saying to one another, “What does this mean?” But others were
mocking and saying, “They are full of sweet wine.”
Peter’s Sermon
But Peter, taking his stand with the eleven, raised his voice
and declared to them: “Men of Judea and all you who live in Jerusalem, let this be known to you and give heed to my
words. “For these men are not drunk, as you suppose, for it
is only the third hour of the day; but this is what was spoken of
through the prophet Joel:
‘AND IT SHALL BE IN THE LAST DAYS,’ God
says,
‘THAT I WILL POUR FORTH OF MY SPIRIT ON Peter's Sermon at Pentecost
ALL MANKIND; AND YOUR SONS AND YOUR DAUGHTERS SHALL PROPHESY, AND YOUR
YOUNG MEN SHALL SEE VISIONS, AND YOUR OLD MEN SHALL DREAM DREAMS;
EVEN ON MY BONDSLAVES, BOTH MEN AND WOMEN, I WILL IN THOSE DAYS POUR
FORTH OF MY SPIRIT And they shall prophesy.
‘AND I WILL GRANT WONDERS IN THE SKY ABOVE AND SIGNS ON THE EARTH BELOW, BLOOD, AND FIRE, AND VAPOR OF SMOKE.
‘THE SUN WILL BE TURNED INTO DARKNESS AND THE MOON INTO BLOOD, BEFORE THE
GREAT AND GLORIOUS DAY OF THE LORD SHALL COME.
‘AND IT SHALL BE THAT EVERYONE WHO CALLS ON THE NAME OF THE LORD WILL BE
SAVED.’

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 14 :25-31
Այս բաները խօսեցայ ձեզի, քանի դեռ կը մնամ ձեր քով: Բայց Մխիթարիչը՝ Սուրբ Հոգին, որ
Հայրը պիտի ղրկէ իմ անունովս, անիկա՛ պիտի սորվեցնէ ձեզի ամէնը, եւ ինչ որ ըսի ձեզի՝ պիտի
յիշեցնէ ձեզի: Խաղաղութիւն կը թողում ձեզի, ի՛մ խաղաղութիւնս կու տամ ձեզի. ես չեմ տար ձեզի
ա՛յնպէս՝ ինչպէս աշխարհը կու տայ: Ձեր սիրտը թող չվրդովի ու չերկնչի: Լսեցիք թէ ըսի ձեզի. “Ես
կ՚երթամ, բայց դարձեալ պիտի գամ ձեզի”: Եթէ սիրէիք զիս, պիտի ուրախանայիք՝ որ ես կ՚երթամ Հօրը
քով, որովհետեւ իմ Հայրս ինձմէ մեծ է: Եւ այժմէն՝ դեռ չեղած՝ ըսի ձեզի, որպէսզի երբ ըլլայ՝
հաւատաք: Ա՛լ շատ պիտի չխօսիմ ձեզի հետ, որովհետեւ այս աշխարհի իշխանը կու գայ. բայց ո՛չ մէկ
հեղինակութիւն ունի իմ վրաս: Սակայն աշխարհը թող գիտնայ թէ ես կը սիրեմ Հայրը, եւ կ՚ընեմ
ա՛յնպէս՝ ինչպէս Հայրը պատուիրեց ինծի: Ոտքի՛ ելէք, երթա՛նք ասկէ»:

John 14:25-31

“These things I have spoken to you while abiding with you. “But the Helper, the Holy Spirit, whom
the Father will send in My name, He will teach you all things, and bring to your remembrance all that I
said to you.“Peace I leave with you; My peace I give to you; not as the world gives do I give to you. Do
not let your heart be troubled, nor let it be fearful. “You heard that I said to you, ‘I go away, and I will
come to you.’ If you loved Me, you would have rejoiced because I go to the Father, for the Father is
greater than I. “Now I have told you before it happens, so that when it happens, you may believe. “I will
not speak much more with you, for the ruler of the world is coming, and he has nothing in Me; but so that
the world may know that I love the Father, I do exactly as the Father commanded Me. Get up, let us go
from here.

Հոգեգալուստ (Պենտեկոստե)
Առաքյալների վրա Սբ. Հոգու իջման հիշատակության Տոնն է, որ տեղի է ունեցել Սբ. Հարության
հիսուներորդ օրը: Այդ պատճառով էլ Հոգեգալուստը միշտ տոնում են Զատիկից հիսուն օր հետո: Սբ.
Հոգին Սբ. Երրորդության երեք անձերից մեկն է, համագո եւ հավասար Հորը եւ Որդուն:
Քրիստոս
Իր
երկրային գործունեության ընթացքում առաքյալների հետ խոսել էր Սբ. Հոգու գալստյան մասին. «Իսկ
Մխիթարիչը` Սբ. Հոգին, որին Հայրը կուղարկի Իմ անունով, Նա ձեզ ամեն բան կուսուցանի եւ ձեզ
կհիշեցնի այն ամենը, ինչ Ես ասացի ձեզ» (Հովհ. 14:26):

3: List of the Feasts celebrated in the Armenian church
Սբ. Հոգու գալուստը նկարագրված է Գործք Առաքելոցում. «Երբ Պենտեկոստեի օրերը լրացան,
բոլորը միասիրտ, միատեղ էին: Եւ հանկարծակի երկնքից հնչեց մի ձայն` սաստիկ հողմից եկած ձայնի
նման. և լցրեց այն տունը: Եւ նրանց երեւացին բաժանված լեզուներ` նման բոցեղեն լեզուների, որոնք
նստեցին յուրաքանչյուրի վրա: Եւ բոլորը լցվեցին Սուրբ Հոգով ու սկսեցին խոսել ուրիշ լեզուներով,
ինչպես որ Սուրբ Հոգին նրանց խոսել էր տալիս» (Գործք 2:1-4):
Աստվածաշնչյան այս հատվածում նշվում են տարբեր երկրների անուններ, որտեղից եկածները
զարմանում են` յուրաքանչյուրն իր հարազատ լեզուն լսելով: Հիշատակված տեղանունների թվում են
նաեւ Միջագետքը, Հրեաստանը եւ Գամիրքը (Գործք 2:9): Եկեղեցական սուրբ հայրերից Տերտուղիանոսն
ու Օգոստինոսը պնդում են, որ ավելի ճիշտ կլինի Հրեաստան բառը փոխարինել Հայաստան բառով,
քանի որ ավելի տրամաբանական է, որ օտար երկրների շարքում նշված լինի Հայաստանը: Բացի այդ,
աշխարհագրական առումով Միջագետքի և Գամիրքի միջև գտնվում է Հայաստանը:
Հետեւաբար` այս նշանավոր իրադարձությանն ականատես են եղել նաև հայերը: Հայ
Առաքելական Եկեղեցում Հոգեգալստյան շարականներից են «Առաքելոյ աղաւնոյ» (Սբ. Հոգին աղավնու
տեսքով իջել է Հիսուս Քրիստոսի մկրտության ժամանակ) եւ «Երրորդութիւն անբաժանելի»
շարականները, որոնք երգվում են առավոտյան ժամերգության ընթացքում: Իսկ երեկոյան
ժամերգությունում կատարվում է անդաստանի արարողություն և ընթերցվում 12-րդ դարի Հայ եկեղեցու
հայրերից Ներսես Լամբրոնացու այս առթիվ գրված աղոթքը:
Քրիստոնեական Եկեղեցում շնորհի վարդապետությունը կապված է Սբ. Հոգու հետ: Ըստ այդ
վարդապետության՝ յուրաքանչյուր առաքինություն աստվածային պարգև է, որ տրվում է
հավատացյալին Սբ. Հոգուց, և որևէ առաքինության վերագրումը սեփական անձին և ոչ թե Աստծուն,
հպարտության տանող մեծ մեղք է: Հետևաբար, Հոգեգալստի հիշատակումը նաև կոչ է յուրաքանչյուր
հավատացյալին` հպարտությունից խուսափել և աստվածային շնորհներով միայն բարի գործեր
կատարել: Երկուշաբթիից սկսվում է Եղիական պահքը:
Հայ Առաքելական եկեղեցու կողմից սահմանված տարվա չորս եղանակի պահքերից սա
ամառնամուտի շաբաթապահքն է: Ինչպես մյուս եղանակների պահքերը, Եղիական պահքը ևս
եկեղեցական որեւէ տոնի պատրաստություն չէ: Ըստ ավանդության` Եղիական է կոչվում միայն այն
պատճառով, որ նախորդում է շաբաթապահքի հաջորդ կիրակիին` Եղիա մարգարեի հիշատակության
տոնին: Ամառվա այս պահքն սկսվում է Հոգեգալստյան կիրակիի հաջորդ օրը (պահքի բարեկենդանը`
Հոգեգալստյան կիրակի): Զատկի օրվա փոփոխման հետ պահքի սկիզբը կարող է փոփոխվել մայիսի 11ից մինչև հունիսի 14-ն ընկած ժամանակահատվածում: Մյուս եղանակների պահքերի նման, այս պահքը
ևս տեւում է 5 օր` երկուշաբթիից մինչև ուրբաթ:

Feast of Pentecost

The Feast of Pentecost is the commemoration of the descent of the Holy Spirit upon the Apostles on
the fiftieth day following the Feast of the Glorious Resurrection of Our Lord Jesus Christ. The Armenian
Church celebrates this feast 50 days following Easter Sunday.
The Holy Spirit is one of the three persons in the Holy Trinity coexisting with, and equal to, the Holy
Father and the Holy Son. During His earthly life and ministry Christ spoke to the Apostles about the coming
of the Holy Spirit. Recording the words of Christ, St. John writes, “The Comforter, the Holy Spirit, whom the
Father will send in my name, will teach you everything and make you remember all that I have told
you.” (John 14:26).
The descent of the Holy Spirit is described in the Acts of the Apostles: “When the day of the Pentecost came, all the believers were gathered together in one place. Suddenly there was a noise from the sky
which sounded like a strong wind blowing, and it filled the whole house where they were sitting. Then they
saw what looked like tongues of fire which spread out and touched each person there. They were all filled
with the Holy Spirit and began to talk in other languages, as the Spirit enabled them to speak. (Acts 2:1-4).
In the book of Acts, St. Luke further records the names of various countries, and that men from those
countries were surprised, when each of them heard his native language. Among the mentioned places are
Mesopotamia, Judea and Cappadocia (Acts 2:9). Two of the saints of the Universal Church, both of Roman
origin, Tertullian and Augustine, have written that the word “Armenia” should possibly be substituted instead
of “Judea”, as it is more logical that Armenia would be mentioned among those as a “foreign” country, as
the apostles were living in Judea. Moreover, with regards to geographical position, Armenia was situated
between Mesopotamia and Cappadocia. Therefore, the people living in Armenia may have been among the
first witnesses of the gifts of the Holy Spirit.
Among the Armenian Church songs and hymns, two are dedicated to the Feast of Pentecost: “The
Sent Dove” (referring to the Holy Spirit in the form of a dove that descended upon Christ during His Baptism) and “Indivisible Trinity”. These are sung during the Morning Service on the feast day. Also, during the
Evening Service, the “Andastan” rite of the blessing of the four corners of the world is conducted. It is during
this service that a prayer written by 12th century Armenian Church father Nerses of Lambron, is read.
In the Christian Church the teaching of divine grace is related to the Holy Spirit. According to that instruction, each virtue is a divine grace granted to the faithful by the Holy Spirit. Thus, ascribing any virtue to
one’s own self, and not to God, is a grave sin and can be manifested in another, which is pride. Hence,
commemoration of Pentecost is also an appeal to the faithful to avoid pride and instead, use the divine
graces in life for righteous purposes and moral goals.

4: Հոգեհանգիստ - Memorial Service
Repose of the soul service at St Yeghiche Armenian Church is requested:
By Mr Artin Yeghiazarian for the soul of his Mother, the late AROUSYAK YEGHIAZARIAN
(Արուսյակ Եղիազարեան) on the 6th anniversary memorial of her passing and for all the old
and new deceased members of the YEGHIAZARIAN and TOSOUNIAN families.
By Mrs Lara Keshishian, her Mother and Family for the soul of their Husband, Father and Grandfather, the late DIKRAN KESHISHIAN (Տիգրան ԳԵշիշեան) on the 3rd anniversary of his
passing and also for all the old and new deceased members of the KESHISHIAN 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.

General Data Protection Regulation: As you will almost certainly know by now, new GDPR
rules come into force on May 25th 2018. We want to reassure you that we take good care of the data
you have provided us on your membership application forms and that the data is only used for parish
activities. Be assured that we do not disclosure, distribute or sell this information to third parties. As a
parish member you will continue to receive newsletters from us until such time you decide to unsubscribe. Please contact the parish office if you have any queries or concerns.

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:...……………………………………………………………...….

