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SUNDAY  BULLETIN 

1: List of the Sunday Reading,                   17th June 2018                   Bulletin No 26/18  

Fourth Sunday after Pentecost 
ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԿՈՂՄԷ ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ ԳՐՈՒԱԾ ՆԱՄԱԿԷՆ 7:25-8:11 
 Շնորհակալութիւն Աստուծոյ՝՝, մեր Տէրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի միջոցով: Ուրեմն ես ինքս միտքով 

կը ծառայեմ Աստուծոյ Օրէնքին, իսկ մարմինով՝ մեղքի օրէնքին: 

 Ուրեմն հիմա դատապարտութիւն չկայ Քրիստոս Յիսուսով եղողներուն, որոնք մարմինին 

համաձայն չեն ընթանար.  քանի որ կեանքի Հոգիին Օրէնքը՝ Քրիստոս Յիսուսով ազատեց զիս մեղքի 

եւ մահուան օրէնքէն: Արդարեւ ինչ որ Օրէնքը անկարող էր ընել, որովհետեւ մարմինը 

տկարացուցած էր զայն, Աստուած իրագործեց. իր Որդին ղրկեց՝ մեղանչական մարմինի 

նմանութեամբ եւ մեղքին պատճառով, ու դատապարտեց մեղքը այդ մարմինին մէջ, որպէսզի 

Օրէնքին արդարութիւնը գործադրուի մեր մէջ՝ որ չենք ընթանար մարմինին համաձայն, այլ՝ 

Հոգիին: Արդարեւ մարմինին համաձայն ապրողները՝ կը մտածեն մարմինին բաները, իսկ Հոգիին 

համաձայն ապրողները՝ Հոգիին բաները. նաեւ մարմնաւոր մտածումը մահ է, իսկ հոգեւոր 

մտածումը՝ կեանք ու խաղաղութիւն: Արդարեւ մարմնաւոր մտածումը Աստուծոյ դէմ թշնամութիւն է, 

քանի Աստուծոյ Օրէնքին չի հպատակիր. մա՛նաւանդ չի կրնար ալ, որովհետեւ մարմինին 

համաձայն ապրողները չեն կրնար հաճեցնել Աստուած: 

 Բայց դուք չէք ապրիր մարմինին համաձայն, հապա՝ Հոգիին համաձայն, եթէ իսկապէս 

Աստուծոյ Հոգին բնակած է ձեր մէջ. իսկ եթէ մէկը Քրիստոսի Հոգին չունի, ինք անորը չէ: Սակայն եթէ 

Քրիստոս ձեր մէջ է, մարմինը մեռած է մեղքին պատճառով, իսկ Հոգին կեանք կը պարգեւէ 

արդարութեան պատճառով: Ու եթէ Յիսուսը մեռելներէն յարուցանողին Հոգին բնակած է ձեր մէջ, 

ուրեմն ա՛ն՝ որ մեռելներէն յարուցանեց Քրիստոսը, կեանք պիտի տայ նաեւ ձեր մահկանացու 

մարմիններուն՝ իր Հոգիով, որ կը բնակի ձեր մէջ: 
 

The Epistle of St Paul to the Romans 7:25-8:11 
 Thanks be to God through Jesus Christ our Lord! So then, on the one hand I myself with my mind 
am serving the law of God, but on the other, with my flesh the law of sin. 
 Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the 
Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death. For what the Law could 
not do, weak as it was through the flesh, God did: sending His own Son in the likeness of sinful flesh 
and as an offering for sin, He condemned sin in the flesh, so that the requirement of the Law might be 
fulfilled in us, who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. For those who are ac-
cording to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who are according to the Spirit, 
the things of the Spirit. For the mind set on the flesh is death, but the mind set on the Spirit is life and 
peace, because the mind set on the flesh is hostile toward God; for it does not subject itself to the law 
of God, for it is not even able to do so, and those who are in the flesh cannot please God.  
However, you are not in the flesh but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. But if anyone 
does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. If Christ is in you, though the body is 
dead because of sin, yet the spirit is alive because of righteousness. But if the Spirit of Him who raised 
Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your 
mortal bodies through His Spirit who dwells in you.  
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2: A short interpretation of the Gospel reading under the title The hard sayings’ 

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԷՏԱՐԱՆԵՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 12:38-45  
 Այն ատեն դպիրներէն ու Փարիսեցիներէն ոմանք ըսին իրեն. «Վարդապե՛տ, նշա՛ն մը կ՚ուզենք 

տեսնել քեզմէ»: Իսկ ինք պատասխանեց անոնց. «Չար եւ շնացող սերունդը նշան կը խնդրէ: Ուրիշ 

նշան պիտի չտրուի անոր, բայց միայն Յովնան մարգարէին նշանը: Որովհետեւ ինչպէս Յովնան մնաց 

կէտ ձուկին փորին մէջ՝ երեք օր ու երեք գիշեր, այնպէս մարդու Որդին պիտի մնայ երկրի սիրտին 

մէջ՝ երեք օր եւ երեք գիշեր: Նինուէի մարդիկը դատաստանին օրը պիտի կանգնին այս սերունդին դէմ 

ու պիտի դատապարտեն զայն, որովհետեւ զղջացին Յովնանի քարոզութեամբ. եւ ահա՛ Յովնանէ մեծ 

մէկը կայ հոս: Հարաւի թագուհին դատաստանին օրը ոտքի պիտի ելլէ այս սերունդին դէմ ու զայն 

պիտի դատապարտէ, որովհետեւ ինք եկաւ երկրի ծայրերէն՝ Սողոմոնի իմաստութիւնը լսելու. եւ 

ահա՛ Սողոմոնէ մեծ մէկը կայ հոս»: 

 «Երբ անմաքուր ոգին դուրս կ՚ելլէ մարդէ մը՝ կը շրջի անջուր տեղեր, հանգստութիւն կը փնտռէ, 

ու չի գտներ: Այն ատեն կ՚ըսէ. “Վերադառնամ իմ տունս՝ ուրկէ ելայ”: Կու գայ եւ կը գտնէ զայն՝ 

պարապ, աւլուած ու զարդարուած: Այն ատեն կ՚երթայ, եւ կ՚առնէ իրեն հետ եօթը ուրիշ ոգիներ՝ իրմէ 

աւելի չար, ու մտնելով հոն կը բնակին. եւ այդ մարդուն վերջին վիճակը կ՚ըլլայ առաջինէն աւելի գէշ: 

Ա՛յսպէս պիտի ըլլայ այս չար սերունդին ալ»: 

 
The Holy Gospel of Jesus Christ according to Matthew 12:38-45 
The Desire for Signs 
 Then some of the scribes and Pharisees said to Him, “Teacher, we want to see a sign from You.” 
But He answered and said to them, “An evil and adulterous generation craves for a sign; and yet no sign 
will be given to it but the sign of Jonah the prophet; for just as JONAH WAS THREE DAYS AND 
THREE NIGHTS IN THE BELLY OF THE SEA MONSTER, so will the Son of Man be three days and 
three nights in the heart of the earth. “The men of Nineveh will stand up with this generation at the judg-
ment, and will condemn it because they repented at the preaching of Jonah; and behold, something 
greater than Jonah is here. “The Queen of the South will rise up with this generation at the judgment 
and will condemn it, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and 
behold, something greater than Solomon is here. 
 “Now when the unclean spirit goes out of a man, it passes through waterless places seeking rest, 
and does not find it. “Then it says, ‘I will return to my house from which I came’; and when it comes, it 
finds it unoccupied, swept, and put in order. “Then it goes and takes along with it seven other spirits 
more wicked than itself, and they go in and live there; and the last state of that man becomes worse 
than the first. That is the way it will also be with this evil generation.” 

 

Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի նշխարների գյուտը 

  Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի նշխարների գյուտը հայոց ամենամեծ սրբի հիշատակին նվիրված երեք 

տոներից մեկն է: Ըստ ավանդության՝ հայոց մեծ դարձից հետո Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչն իր կյանքի 

վերջին տարիներն ավարտում է ճգնակեցությամբ՝ Սեպուհ լեռան Մանեի այրում, որտեղ էլ 

վախճանվում է 326 թվականին: Նրա մարմինը գտնում են հովիվները, որոնք, չճանաչելով մահացած 

կաթողիկոսին, մարմինը ծածկում են քարակույտի տակ: Հետագայում Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչը 

տեսիլքով հայտնում է իր նշխարների տեղն աշակերտներից Գառնիկ Բասենցուն, որից հետո 

Հայրապետի նշխարները տեղափոխվում եւ ամփոփվում են Դարանաղի գավառի Թորդան գյուղում: 

 Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի նշխարները բոլոր քրիստոնեական եկեղեցիների ամենամեծ 

սրբություններից են: Հայոց Հայրապետի նշխարները գտնվելուց հետո նրանցից մի մասը իբրեւ 

սրբազան մասունք տարվել է Վաղարշապատ, Բյուզանդիա, Իտալիա: Մայր Աթոռ Սբ. Էջմիածնում 

պահվող Լուսավորչի Սբ. Աջը Հայ եկեղեցու կարեւորագույն սրբություններից մեկն է, որով օրհնվում 

է սրբազան մյուռոնը: Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի նշխարների գյուտի տոնը նշվում է Հոգեգալստից հետո, 

չորրորդ շաբաթ օրը: Տոնի օրը եկեղեցիներում մատուցվում է Սբ. Պատարագ: Տոնի առիթով Հայ 

եկեղեցին սահմանել է շաբաթապահք: Տոնն ունի նաև իր նախատոնակը:  
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3: List of the Feasts celebrated in the Armenian church 

Commemoration Day of the discovery of the Relics of St. Gregory the Illuminator 
  The Commemoration Day of the discovery of the relics of St. Gregory the Illuminator is one of the 
three significant feast days dedicated to the memory of the Patron Saint of Armenia. 
 According to Holy Tradition, following Armenia’s conversion to Christianity, in his final years, St. 
Gregory led an ascetic life in the cave of Mane on the Mountain named Sepuh where he died in 326 
A.D.  Shepherds, finding his body, buried him not recognizing the Armenian Pontiff.  One of his stu-
dents, Garnik from Basen sees a vision, where Gregory identifies the location of his relics.  The relics 
were thereupon transferred to the village of Tordan, in the province of Daranagh, and buried there. 
 The relics of St. Gregory the Illuminator are one of our most revered within the Armenian Church, 
as well as all Christian Churches.  Following their discovery, some were taken to various places for 
safekeeping, among them Vagharshapat (Etchmiadzin), Byzantium, and Italy.  The Right Hand of the 
Saint, preserved in the Mother See of Holy Etchmiadzin, is one of the most important sanctities of the 
Armenian Church, and is used by the Catholicos of All Armenians during the blessing of the Holy 
Chrism (Muron). To commemorate the day, Divine Liturgy is celebrated in our Churches.  
 

Commemoration of St. Nersess the Great and St. Bishop Khad 
  St. Nersess the Great, Catholicos of All Armenians (353-373) is one of the most prominent Arme-
nian Pontiffs. According to historical sources he is from the family and lineage of St. Gregory the Illumi-
nator, and grandson of the Armenian Patriarch Houssik. 
Following the death of Catholicos Paren I (of Ashtishat), Nersess is a chamberlain (chief attendant or 
steward) for the Armenian King Arshak.  Although a layman at the time, he is found to be the most de-
serving candidiate for the throne of the Catholicos, and under the compulsion of the King is ordained 
as a priest, and consecrated as Catholicos. The Armenian Pontiff becomes the first great reformer of 
the Church and a renowned benefactor of his nation. Upon Nersess’ initiative, a National Ecclesiastical 
Council is convened in Ashtishat in 354. Upon his initiative, decisions are made which are intended to 
regulate and bring order to the spiritual-ecclesiastical life, based upon the defined moral principles of 
the family. Nersess the Great establishes numerous monasteries and schools. He builds hospices, res-
idences and hospitals for the ill, homeless and the poor. The Catholicos was always with his flock. The 
Armenian people won the battle of Dzirav due to St. Nersess’ unceasing prayers for victory on a near-
by mountaintop, as the war was being waged on the field below. 
 For his devout activity Nersess the Great is also called the “Illuminator of Hearts”. 
 Bishop Khad was a supporter of Nersess the Great, and was instrumental in the implementation 
of the Catholicos’ initiatives and undertakings. Historian Pavstos Buzand identifies Bishop Khad as the 
coadjutor of the Armenian Pontiff, St. Nersess the Great. 
 

Սբ. Ներսես Մեծ Հայրապետի և Խադ եպիսկոպոսի հիշատակության օր 
  Հայ բազմաշնորհ կաթողիկոսներից է Սբ. Ներսես Հայրապետը (353-373թթ.), որին իրավամբ 

տրվել է Մեծն անունը: Ըստ պատմական աղբյուրների՝ նա Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի տոհմից է, 

Հուսիկ Հայրապետի թոռը: Փառեն կաթողիկոսի մահվանից հետո հայոց Արշակ թագավորի 

սենեկապան Ներսեսը, դեռեւս աշխարհական, նկատվում է կաթողիկոսական գահի ամենաարժանի 

թեկնածուն եւ արքայի պարտադրմամբ ձեռնադրվում է կաթողիկոս: Հետագայում հայրապետական 

աթոռի հարկադիր գահակալը դառնում է Հայ Առաքելական Եկեղեցու առաջին մեծ բարեփոխիչը եւ 

իր ժողովրդի մեծանուն բարերարը: Նրա նախաձեռնությամբ գումարված Աշտիշատի ազգային-

եկեղեցական ժողովում (354թ.) առաջին անգամ ընդունվում են որոշումներ, որոնք կանոնակարգում 

են հոգեւոր-եկեղեցական կյանքը, սահմանում ընտանիքի բարոյական սկզբունքները: Ներսես Մեծ 

Հայրապետի նախաձեռնությամբ հիմնվում են վանքեր ու դպրոցներ, բոլոր անտունների ու 

աղքատների համար կառուցվում ապաստաններ ու հիվանդանոցներ: Հայրապետն իր ժողովրդի 

կողքին է եղել միշտ և ամենուր: Ձիրավի ճակատամարտի հաղթանակը ձեռք է բերվել նաեւ Սբ. 

Ներսես Հայրապետի շնորհիվ, որը ողջ ճակատամարտի ընթացքում մոտակա լեռան վրա 

բազկատարած աղոթել է հայոց բանակի հաղթության համար: Ազգաշեն ու եկեղեցաշեն այս 

գործունեության համար էլ Սբ. Ներսես Հայրապետին կոչել են նաև «Լուսավորիչ սրտից»: 

Հայրապետի բոլոր այս ձեռնարկներին աջակից ու գործակից է եղել Խադ եպիսկոպոսը, որին 

պատմիչ Փավստոս Բյուզանդը կոչել է նաև Ներսես Հայրապետի աթոռակից: Հայ Առաքելական 

եկեղեցին սրբերի շարքը դասելով իր երկու նվիրյալ զավակներին, նրանց հիշատակը միասնաբար 

տոնում է Կաթողիկե Սբ. Էջմիածնի տոնին հաջորդող շաբաթ օրը:  



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 re-

quest 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 ap-

propriate and appreciated.             Please remember our Church in your prayers. St 

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, Kensington London, SW7 3BB. Please make your cheques pay-
able 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:...……………………………………………………………...…. 
St Yeghiche Armenian Church is a Registered Charity, Reg No 1173403. Please complete a Gift Aid Form with your 

donation. Forms available from Parish Council.  

4:  Հոգեհանգիստ - Memorial Service  

ATTENTION FAMILES OF GRADUATES: If you have a graduate in your family, you are welcome to 
send us information about them. Please send a brief biography of your graduate and graduation photo to 

St Yeghiche Armenian Church office, email address at: info@styeghiche.org.uk and we will publish it on 
our website and Facebook during the months of June and July. 

Ձեր բոլոր Խորհրդակատարութիւններուն, Տնօրհնէքի, հիւանդի այցելութեան եւ այլ խնդրանքներուն 

համար դիմեցէք Եկեղեցի 020 73738133, 07970 146280 կամ հեռացայնեցէք Տէր Նշան Ալավերտեանին 

07548 777147. 

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. 

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, gui-

tar 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.   

ENQUIRIES:  

ANNOUNCEMENT: 
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