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ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 2: 41-52
Անոր ծնողները ամէն տարի՝ Զատիկի տօնին՝ կ՚երթային Երուսաղէմ: Ու երբ ան եղաւ
տասներկու տարեկան, բարձրացան Երուսաղէմ՝ տօնին սովորութեան համաձայն: Երբ օրերը
աւարտեցին ու վերադարձան, Յիսուս պատանին մնաց Երուսաղէմ: Բայց Յովսէփ եւ անոր մայրը
չէին գիտեր. հապա կարծելով թէ ան ուղեկիցներուն հետ է՝ մէկ օրուան ճամբայ գացին, ու կը
փնտռէին զայն իրենց ազգականներուն եւ ծանօթներուն մէջ: Երբ չգտան՝ Երուսաղէմ
վերադարձան զայն փնտռելու: Երեք օր ետք գտան զայն տաճարին մէջ. նստած էր
վարդապետներուն հետ, մտիկ կ՚ընէր անոնց եւ բան կը հարցնէր: Բոլոր զայն լսողները կը
զմայլէին անոր խելքէն ու պատասխաններէն: Երբ տեսան զայն՝ ապշած մնացին, եւ մայրը ըսաւ
անոր. «Որդեա՛կ, ինչո՞ւ ա՛յդպէս ըրիր մեզի. ահա՛ հայրդ ու ես կը փնտռէինք քեզ՝ չափազանց
մորմոքած»: Ըսաւ անոնց. «Ինչո՞ւ կը փնտռէիք զիս. չէի՞ք գիտեր թէ ես պէտք է ըլլամ իմ Հօրս
տունը»: Սակայն անոնք չհասկցան այս խօսքը՝ որ ըսաւ իրենց: Յետոյ իջաւ անոնց հետ ու գնաց
Նազարէթ, եւ կը հպատակէր անոնց. բայց անոր մայրը այս բոլոր խօսքերը կը պահէր իր սիրտին
մէջ:
Luke 2: 41-52
Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. And when he was twelve
years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast. And when they had fulfilled the days,
as they returned, the child Jesus tarried behind in Jerusalem; and Joseph and his mother knew not of
it. But they, supposing him to have been in the company, went a day’s journey; and they sought him
among their kinsfolk and acquaintance. And when they found him not, they turned back again to Jerusalem, seeking him. And it came to pass, that after three days they found him in the temple, sitting in the
midst of the doctors, both hearing them, and asking them questions. And all that heard him were astonished at his understanding and answers. And when they saw him, they were amazed: and his mother
said unto him, Son, why hast thou thus dealt with us? behold, thy father and I have sought thee sorrowing. And he said unto them, How is it that ye sought me? Wist ye not that I must be about
my Father’s business? And they understood not the saying which he spake unto them. And he went
down with them, and came to Nazareth, and was subject unto them: but his mother kept all these sayings in her heart. And Jesus increased in wisdom and stature, and in favour with God and man.

Արտաքսման կիրակի 14.02.2016
Մեծ Պահքի երկրոդ կիրակին կոչվում է նաև Արտաքսման: Օրվա խորհրդի և անվան մասին
Աստվածաշունչ մատյանի Ծննդոց Գրքում գրված է. «…Եվ արտաքսեց նրան Աստված Եդեմի
պարտեզից, որպեսզի մշակի հողը, որից և ստեղծվել էր»: (Ծննդ. 3:23): Նախապատմությունը
հետևյալն է. մարդն ունկնդիր լինելով Սատանայի խաբեբայական խոսքերին, պատվիրանազանց
գտնվելով` համտեսեց արգելված պտղից: Որպես պատիժ, մարդն իհարկե, անմիջապես
չմահացավ, սակայն զրկվեց Աստծո կողմից շնորհված անմահությունից և անիծվեց: Այսուհետ,
մարդն իր քրտինքով պետք է վաստակի օրվա հացը և կինը պետք է ցավով ու տառապանքով
զավակ ունենա և վերջում էլ ասվեց նրան. «...հող էիր և հող կդառնաս» (Ծննդ.3.19):
Եկեղեցական հայրերն իմաստուն կերպով Քառասնորդաց Պահքի շրջանի կիրակիներն այնպես
են դասավորել և այնպիսի անվանումներ ու խորհուրդներ տվել, որոնցով ի հայտ է գալիս
մարդկության կյանքի ուղին՝ ծնունդ, մեղսագործություն, զղջում, ապաշխարանք: Սա ինքնին
մարդուն խորհելու ևս մեկ առիթ է սեփական անձին անդրադառնալու, պահոց շրջանն
արդյունավետ անցկացնելու համար:

Sunday of Expulsion 14.02.2016
The second Sunday of the period of Great lent is called the Sunday of Expulsion. The basis of the mystery
of and the name of the day can be found in the Holy Bible, the Book of Genesis: “So the Lord God sent
him out of the Garden of Eden and made him cultivate the soil from which he had been
formed” (Genesis 3:23). Prehistory is the following. The human being, listening to the deceitful words of
Satan, disobeyed the divine commandments and ate the forbidden fruit, As punishment the human being,
the human being, of course, didn’t die at once, but was deprived of the eternity granted by God and was
cursed Since then man must work hard and sweat to make the soil produce enough food, and woman will
have pain in giving birth to her offspring. And in end God said to the human being: “You were made
from soil and you will become soil again” (Genesis 3:19).
The church Fathers have given the Sundays of the Period of great lent such names and mysteries which
symbolize the mankind’s way of life – birth, sinning, regret and repentance. This should serve for the human being as an occasion for thinking of himself/herself and his/her lifer so that the period of great Lent
should be fruitful and productive.

2: List of the Feasts celebrated in the Armenian church
Սուրբ Թեոդորոս զորավարի հիշատակության օր
13.02.2016
Սբ. Թեոդորոս զորավարը համաքրիստոնեական սուրբ է, որի հիշատակությունը Հայ
Առաքելական եկեղեցին տոնում է Մեծ Պահքի առաջին շաբաթ օրը: Ըստ վարքագիրների՝ նա
ծնվել էր Ամասիա քաղաքի Սարու գյուղում և ունեցել քրիստոնյա բարեպաշտ ծնողներ: 4-րդ
դարի սկզբին, Դիոկղետիանոսի հալածանքների ժամանակ, ապացուցելու համար կուռքերի
հնարովի եւ կեղծ լինելը, գիշերով հրի է մատնել հեթանոսական Ռէա չաստվածուհու մեհյանը:
Այս արարքի համար բանտ է նետվել և մեծագույն չարչարանքներից հետո 306 թվականին
նահատակվել` այրվելով կրակի վրա: Սբ. Թեոդորոս զորավարը հայտնի է նաև, որպես
վիշապասպան, որ քաջությամբ ու հավատով հաղթել է հսկա վիշապի: Օտար եկեղեցիներում
հայտնի է նաև «Դիռոն» անվամբ, որ հունարեն նշանակում է «նորեկ» զինվոր:

Commemoration of St. Theodoros the Captain
13.02.2016
St. Theodoros the Captain is a Saint recognized by all traditional churches of Christendom. The Armenian Church commemorates this Saint on the first Saturday during the period of Great Lent.
According to hagiographers, St. Theodoros was born to God-fearing and pious parents in the village of
Saroo, near the town of Amasia. He was a soldier in the Roman Army, and rose through the ranks,
eventually becoming a Captain.
In the beginning of the fourth century, Rome was under the rule of the Emperor Diocletian. Instead of
worshipping at the temple of the pagan goddess Rea, as he had been instructed to, St. Theodoros burns
the temple to the ground, thus demonstrating that pagan idols were false. For this act, Diocletian imprisons St. Theodoros, and he suffers severe tortures. In the year 306 A.D., he is martyred by being set on
fire.
St. Theodoros is also known as the “Slayer of the Dragon”, as he was said to have defeated a great and
mighty dragon due to his courage and faith.

3 : Announcement
Dear St Yeghiche Parish Registered Members,
We are pleased to inform you that our Annual Parish General Assembly meeting will take place on 28th
February 2016 at St Yeghiche Armenian Church at 1:30pm. Kindly add this date to your diary.
As stated in our constitution all registered members are encouraged and should participate at this Annual
Parish Assembly meeting provided they have paid their Parish Contribution for the year 2015.
Your attendance is extremely important to evaluate and support your Parish and its council who have collectively volunteered to run the activities at the church and within your Parish.
We look forward seeing you on the day
St Yeghiche Armenian Church Parish Council

4: Հոգեհանգիստք - Memorial Service

This week we do not have any Memorial Service Requests

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 administrative 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 entrance of the Church. Alternatively please post your cheque to: St Yeghiche Armenian Church Parish c/
o Dr. Setrag Karanfilian, 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:...…………………………………………………………….

