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  SUNDAY  BULLETIN 

1: List of the Sunday Reading,                   21 February 2016                        Bulletin No 8/16  

 ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 15:1-32 
Բոլոր մաքսաւորներն ու մեղաւորները անոր կը մօտենային՝ զինք լսելու համար: Իսկ Փարիսեցիները եւ 

դպիրները կը տրտնջէին ու կ՚ըսէին. «Ասիկա կ՚ընդունի մեղաւորները եւ կ՚ուտէ անոնց հետ»: 

Ան ալ սա՛ առակը խօսեցաւ անոնց. «Ձեզմէ ո՞վ է այն մարդը, որ եթէ ունենայ հարիւր ոչխար ու կորսնցնէ 

անոնցմէ մէկը, չի ձգեր իննսունինը անապատին մէջ եւ երթար այդ կորսուածին ետեւէն, մինչեւ որ գտնէ 

զայն: Ու երբ գտնէ, ուրախանալով կը դնէ զայն իր ուսերուն վրայ, եւ տուն գալով՝ կը հրաւիրէ 

բարեկամներն ու դրացիները, եւ կ՚ըսէ անոնց. “Ուրախացէ՛ք ինծի հետ, որովհետեւ գտայ կորսուած 

ոչխարս”: Կը յայտարարեմ ձեզի թէ ա՛յսպէս ուրախութիւն պիտի ըլլայ երկինքը մէ՛կ մեղաւորի համար՝ 

որ կ՚ապաշխարէ, քան իննսունինը արդարներու համար՝ որոնց ապաշխարութիւն պէտք չէ»: 

«Կամ՝ ո՞վ է այն կինը, որ եթէ տասը դրամ ունենայ ու դրամ մը կորսնցնէ, ճրագ չի վառեր, տունը չ՚աւլեր եւ 

ուշադրութեամբ փնտռեր, մինչեւ որ գտնէ: Ու երբ գտնէ, կը հրաւիրէ բարեկամներն ու դրացիները, եւ 

կ՚ըսէ. “Ուրախացէ՛ք ինծի հետ, որովհետեւ գտայ կորսնցուցած դրամս”: Ա՛յդպէս ալ, կը յայտարարեմ 

ձեզի, ուրախութիւն կ՚ըլլայ Աստուծոյ հրեշտակներուն առջեւ մէ՛կ մեղաւորի համար՝ որ կ՚ապաշխարէ»: 

Ապա ըսաւ. «Մարդ մը ունէր երկու որդի: Անոնցմէ կրտսերը ըսաւ հօրը. “Հա՛յր, տո՛ւր ինծի քու ունեցածէդ 

ինծի վիճակուելիք բաժինը”: Ան ալ բաժնեց անոնց իր ունեցածը: Շատ օրեր չանցած՝ կրտսեր որդին 

ժողվեց բոլոր բաները, մեկնեցաւ հեռաւոր երկիր մը, ու հոն փճացուց իր ունեցածը՝ անառակութեամբ 

ապրելով: Երբ ծախսեց ամէնը՝ սաստիկ սով մը եղաւ այդ երկրին մէջ, եւ ինք սկսաւ կարօտութեան մէջ 

ըլլալ: Ուստի գնաց՝ այդ երկրին քաղաքացիներէն մէկուն քով մտաւ. ան ալ իր արտը ղրկեց զայն՝ խոզ 

արածելու համար: Կը ցանկար խոզերուն կերած եղջիւրէն իր փորը լեցնել, բայց ո՛չ մէկը կու տար 

անոր: Եւ ինքնիրեն գալով՝ ըսաւ. “Քանի՜ վարձկաններ կան հօրս տունը՝ հացով լիացած, ու ես հոս 

սովամահ կը կորսուիմ: Կանգնիմ, երթամ հօրս քով եւ ըսեմ անոր. «Հա՛յր, մեղանչեցի երկինքի դէմ ու քու 

առջեւդ, եւ ա՛լ արժանի չեմ քու որդիդ կոչուելու. ըրէ՛ զիս վարձկաններէդ մէկուն պէս»”: Ուստի 

կանգնեցաւ ու գնաց իր հօր քով: Մինչ ինք դեռ շատ հեռու էր՝ հայրը տեսաւ զայն եւ գթաց. վազելով՝ անոր 

վիզին վրայ ինկաւ ու համբուրեց զայն: Որդին ալ ըսաւ անոր. “Հա՛յր, մեղանչեցի երկինքի դէմ ու քու 

առջեւդ, եւ ա՛լ արժանի չեմ քու որդիդ կոչուելու”: Բայց հայրը ըսաւ իր ծառաներուն. “Հանեցէ՛ք առաջին 

պարեգօտը եւ հագցուցէ՛ք անոր, մատանի՛ դրէք անոր ձեռքը ու կօշիկներ՝ անոր ոտքերը: Եւ բերէ՛ք 

պարարտ զուարակը, մորթեցէ՛ք, ուտե՛նք ու զուարճանա՛նք. որովհետեւ այս որդիս մեռած էր՝ եւ 

վերապրեցաւ, կորսուած էր՝ ու գտնուեցաւ”: Եւ սկսան զուարճանալ: 

Անոր երէց որդին արտն էր. երբ եկաւ ու մօտեցաւ տան, լսեց նուագարաններու եւ պարերու ձայնը, ու 

իրեն կանչելով ծառաներէն մէկը՝ հարցափորձեց թէ ի՛նչ էր այդ: Ան ալ ըսաւ անոր. “Եղբայրդ եկաւ, ու 

հայրդ մորթեց պարարտ զուարակը, որովհետեւ ողջ առողջ վերստացաւ զայն”: Իսկ ինք բարկացաւ եւ չէր 

ուզեր ներս մտնել. ուստի իր հայրը դուրս ելլելով՝ կ՚աղաչէր անոր: Ան ալ պատասխանեց իր հօր.  
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2: A short interpretation of the Gospel reading under the title The hard sayings’ 

Անառակի կիրակի 

 Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին ապաշխարության և պահքի մի գեղեցիկ շրջան է 

սահմանել հավատացյալների համար, որի կիրակիներից յուրաքանչյուրն իր անվանումն ունի 

Աստվածաշնչի որևէ պատմությանը համապատասխան: Մեծ Պահքի երրորդ կիրակին կոչվում է 

Անառակի, ըստ Ղուկասի Ավետարանում հիշատակվող անառակ որդու մասին պատմող առակի` 

(տես Ղուկ. 15:11-32) մի մարդ իր կրտսեր որդու խնդրանքով ունեցվածքը բաժանում է երկու 

որդիների միջեւ: Կրտսեր որդին իր բաժինը վերցնելով գնում է հեռու երկիր, ապրում ցոփ ու շվայտ 

կյանքով, վատնում ամբողջ ունեցածը: 

Այս դժվար դրության մեջ նա հիշում է հայրական տունը, զղջում կատարածի համար և վերադառնում: 

Հայրը, տեսնելով որդու զղջումը, ուրախությամբ ընդունում է նրան: Ավագ որդին դժգոհում է, որ ինքը 

միշտ հոր կողքին է եղել, սակայն նման պատվի երբեք չի արժանացել: Հայրը պատասխանում է, որ 

պետք է ուրախ լինել, քանի որ` ով մեռած էր, կենդանացավ: Ավագ, կրտսեր որդիներն արդար և 

մեղավոր հոգիներն են, և ինչպես հայրն է անառակ որդուն ընդունում, նույն կերպ էլ Աստված է իր 

գիրկն առնում զղջացող մեղավորին: Առակը նաեւ հետեւյալ խրատն ունի, որ բացահայտվում է ավագ 

որդու կերպարում: Ովքեր կարծում են, թե արդար են, պետք է խուսափեն սեփական անձի մասին 

չափազանց բարձր կարծիք ունենալուց: 

Sunday of the Lost (Prodigal) Son 

 The third Sunday of the period of Great Lent is called the Sunday of the Lost Son according to the Parable of 

the Lost Son told in the Gospel of Luke (Luke 15:15-32), the content of which is the following. There was 

once a man who had two sons. Upon the request of the younger one he divided his property between his two 

sons. After a few days the younger son sold his part of the property and left home with the money. He went to 

a country far away, where he wasted his money in reckless living. He spent everything he had. Then a severe 

famine spread over that country and he was left without a thing. In that time of trouble he remembered his 

father’s house, regretted for his reckless living and returned to his father’s home. Seeing that his younger son 

has regretted, the father received him joyfully. Whereas the elder son complained, saying that during all those 

years he had worked for his father like a slave and had never disobeyed his orders, and however, he had never 

deserved such honour. His father answered him: “My son, you are always here with me, and everything I have 

is yours. But we had to celebrate and to be happy, because your brother was dead, but now he is alive; he was 

lost, but now he has been found.” 

The elder and the younger sons are the righteous and the sinful souls, and father’s receiving his lost son means 

that in the same way God receives the regretting sinner. The allegoric meaning of the parable is in the elder 

son symbolizing all those who are righteous or think that there are righteous. The parable admonishes all of 

them not to be self-conceited. 

 

“Ահա՛ այսչափ տարի է՝ որ կը ծառայեմ քեզի, ու բնա՛ւ քու պատուիրանդ զանց չըրի. սակայն երբե՛ք ուլ 

մը չտուիր ինծի՝ որ զուարճանայի բարեկամներուս հետ: Բայց երբ եկաւ այդ որդիդ՝ որ լափեց քու 

ունեցածդ պոռնիկներու հետ, մորթեցիր անոր պարարտ զուարակը”: Ան ալ ըսաւ անոր. “Որդեա՛կ, 

դուն միշտ ինծի հետ ես, ու ամբողջ ունեցածս քո՛ւկդ է: Սակայն պէտք էր զուարճանալ եւ ուրախանալ, 

որովհետեւ այս եղբայրդ մեռած էր՝ ու վերապրեցաւ, կորսուած էր՝ եւ գտնուեցաւ”»: 



3: List of the Feasts celebrated in the Armenian church 

Սուրբ Կյուրեղ Երուսաղեմի Հայրապետի, Կյուրեղ եպիսկոպոսի և նրա մոր` 

Աննայի հիշատակության օր 

 Սբ. Կյուրեղ Երուսաղեմցին 4-րդ դարի նշանավոր հայրապետներից է: Նա բազմիցս հետապնդվել է 

Արիոսական հերձվածի կողմնակիցների կողմից, աքսորվել, սակայն ի վերջո վերահաստատվել է 

հայրապետական աթոռին: Մասնակցել է 381 թվականի Կ.Պոլսի Բ Տիեզերական ժողովին: Կյուրեղ 

Հայրապետի քրիստոնեական վարդապետության մասին բազմաթիվ քարոզներ ու ճառեր 

միջնադարում թարգմանվել են նաեւ հայերեն, իսկ Երուսաղեմի երկնակամարում Սբ. Խաչի 

երեւման առիթով Կոստանդիոս կայսերն ուղարկած նրա թուղթն առ այսօր ընթերցվում է հայոց 

եկեղեցիներում: Առավել հայտնի է Կյուրեղ Հայրապետի «Կոչումն ընծայութեան» ճառերի և 

քարոզների ժողովածուն, որն ուսանելի է բոլոր նրանց համար, ովքեր պատրաստվում են 

մկրտության: Ըստ ավանդության՝ Երուսաղեմի Սբ. Հակոբ եկեղեցու Սբ. Ստեփանոս մատուռի մեջ է 

գտնվում այն ավազանը, որտեղ մկրտվել է Կյուրեղ Հայրապետը: 

Սբ. Կյուրեղ Հայրապետի անունը Հայ Եկեղեցում հիշատակվում է երկու անգամ` Մեծ Պահքի 

երկրորդ շաբաթ օրը և 12 վարդապետների շարքում` հոկտեմբերի վերջին շաբաթ օրը: Սբ. Կյուրեղ 

Հայրապետի ժամանակակիցն է Սբ. Կյուրեղ եպիսկոպոսը (նախկին անունը` Հուդա): Ըստ 

վարքագրական աղբյուրների՝ տեղանքին լավատեղյակ լինելով, օգնել է Հեղինե դշխոյին գտնելու 

Քրիստոսի խաչափայտը: Տեսնելով Սբ. Խաչի հրաշագործ զորությունը, իր մոր` Աննայի հետ 

մկրտվում է` անվանակոչվելով Կյուրեղ: Հետագայում ձեռնադրվում է եպիսկոպոս, իսկ Կյուրեղ 

Հայրապետի աքսորում լինելու ժամանակ փոխարինում է նրան: Կյուրեղ եպիսկոպոսը, 

ենթարկվելով անասելի կտտանքների, նահատակվում է մոր հետ, Հուլիանոս 

Ուրացողի  հետապնդումների ժամանակ: Սբ. Կյուրեղ եպիսկոպոսի և նրա մոր` Աննայի 

հիշատակության օրը նշվում է Սբ. Կյուրեղ Հայրապետի հետ միասին` Մեծ Պահքի երկրորդ շաբաթ 

օրը: 

Commemoration of St. Cyril the Patriarch of Jerusalem, St. Cyril the Bishop of Jerusalem 

and his mother Anna 

 St. Cyril of Jerusalem is one of the prominent Patriarchs of Jerusalem. He has been repeatedly persecuted by 

the supporters of the Arian heresy, he has been exiled, and however, eventually again has become the Patri-

arch of Jerusalem. He has participated in the Second Ecumenical Council of Constantinople. Many sermons 

and speeches of the Patriarch Cyril about Christian doctrine have been translated into Armenian. His letter 

addressed to the King Costandios on the occasion of the apparition of the Holy Cross in the sky of Jerusalem 

is up to date read in the Armenian churches. Patriarch Cyril’s collection of sermons is instructive and edify-

ing for those who are preparing for baptism. According to the tradition the basin in which Patriarch Cyril 

has been baptized is inside the Chapel of St Stephen of the Church of St. Hakob (St. James), of Jerusalem. 

The Armenian Apostolic Church commemorates the memory of the Patriarch Cyril twice during the year. 

St. Cyril the Bishop is the contemporary of St. Cyril the Patriarch. His secular name is Huda. According to 

the hagiographical sources, well knowing the locality, Bishop Cyril helps the queen Heghine (Helen) to find 

the Holy cross of Christ, Witnessing the wonder-working power of the Holy Cross Bishop Cyril is baptized 

together with his mother, Anna, and after the baptism is renamed “Cyril”. Later he is ordained a bishop and 

during the period of exile of the Patriarch Cyril he takes his place for a time. Being subjected to severe tor-

ments, Bishop Cyril and his mother have been killed during the persecutions realized by the King Julianos 

the Betrayer. 



4:  Հոգեհանգիստք - Memorial Service  No memorial service request received this week 

Dear St Yeghiche Parish Registered Members, 
Sunday 28th February 1:30pm, St Yeghiche General Assembly 
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 Annu-
al 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 

 

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 ad-

ministrative 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.  

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:...……………………………………………………………. 

5: Announcements:  

THEOPHANIA CONCERT 

Saturday, 27th February 7:30pm, St Yeghiche Armenian Church   

A spiritual celebration, organised by the St Kyrel Trust, St Yeghiche Armenian Church and Primate’s office. 

Armenian Coptic, Greek, Moldavian, Russian, Maronite and Syriac choirs.   

mailto:info@styeghiche.org.uk

