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SUNDAY  BULLETIN 

1: List of the Sunday Reading,                   04th September 2016                   Bulletin No 37/16  

Third Sunday after the Assumption (Eve of the Fast of the Exaltation of the Holy 

Cross)  

2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 7:4-16 
   Մեծ է խօսքի համարձակութիւնս ձեզի հանդէպ, մեծ է ձեզմով պարծանքս, լեցուած եմ 

մխիթարութեամբ, չափազանց ուրախ եմ մեր ամբողջ տառապանքին մէջ: 

 Որովհետեւ՝ երբ մենք Մակեդոնիա հասանք՝ մեր մարմինը բնա՛ւ անդորրութիւն չունեցաւ, այլ 

ամէն կողմէ կը տառապէինք. դուրսէն կռիւներ կային, իսկ ներսէն՝ վախեր: Բայց Աստուած, որ 

խոնարհները կը մխիթարէ, մեզ մխիթարեց Տիտոսի գալուստով: Եւ ո՛չ միայն անոր գալուստով, այլ 

նաեւ այն մխիթարութեամբ՝ որով ինք մխիթարուած էր ձեզմով, երբ պատմեց մեզի ձեր տենչանքը, ձեր 

կոծը, ինծի հանդէպ ձեր ունեցած նախանձախնդրութիւնը, այնպէս որ ա՛լ աւելի 

ուրախացայ: Որովհետեւ, թէպէտ տրտմեցուցի ձեզ այդ նամակով, չեմ զղջար, (թէպէտ զղջացեր էի,) 

քանի որ կը նշմարեմ թէ այդ նամակը տրտմեցուց ձեզ, թէպէտ միայն ժամանակ մը: Ուրեմն 

կ՚ուրախանամ, ո՛չ թէ քանի որ տրտմեցաք, հապա՝ որովհետեւ տրտմեցաք ապաշխարութեա՛ն համար. 

քանի որ տրտմեցաք Աստուծոյ ուզած կերպով, որպէսզի ոչինչ կորսնցուցած ըլլաք մեր 

միջոցով: Արդարեւ Աստուծոյ ուզած տրտմութիւնը կը պատճառէ՝՝ ապաշխարութիւն՝ փրկութեան 

համար, որ չի զղջացներ. բայց աշխարհի տրտմութիւնը կը պատճառէ մահ: Քանի դուք տրտմեցաք 

Աստուծոյ ուզած կերպով, ահա՛ այդ բանը ձեր մէջ ի՜նչ փութաջանութիւն գոյացուց, նոյնիսկ 

ջատագովութիւն, ընդվզում, վախ, տենչանք, նախանձախնդրութիւն, վրէժխնդրութիւն. ամէն կերպով 

դուք ձեզի հաւանութիւն տուիք թէ այդ խնդիրին մէջ անկեղծ էք: Ուրեմն ինչ որ գրեցի ձեզի, ո՛չ թէ 

անիրաւութիւնը ընողին պատճառով էր, եւ ո՛չ ալ անիրաւութիւնը կրողին պատճառով, հապա՝ 

որպէսզի երեւնայ ձեզի Աստուծոյ առջեւ մեր ունեցած փութաջանութիւնը ձեզի հանդէպ: Ուստի ձեր 

մխիթարութեամբ մե՛նք մխիթարուեցանք. եւ ա՛լ աւելի ուրախացանք Տիտոսի ուրախութեան համար, 

որովհետեւ անոր հոգին հանգստացած էր բոլորէդ. քանի որ ամօթահար չեմ ըլլար՝ ձեզմով որեւէ բանի 

մէջ պարծենալուս համար անոր առջեւ. հապա, ինչպէս ամէն բան ճշմարտութեամբ խօսեցանք ձեզի, 

նոյնպէս Տիտոսի առջեւ մեր պարծանքն ալ ճշմարիտ գտնուեցաւ: Նաեւ իր գորովը աւելի առատ է ձեզի 

հանդէպ, մինչ կը վերյիշէ ձեր բոլորին հնազանդութիւնը, թէ ի՛նչպէս ահով ու դողով ընդունեցիք 

զինք: Ուստի կ՚ուրախանամ որ ամէն բանի մէջ վստահութիւն ունիմ ձեր վրայ: 

 

Paul’s Second Letter to the Corinthians 7:4-16
 

 Great is my boldness of speech toward you. Great is my boasting on your behalf. I am filled with 

comfort. I overflow with joy in all our affliction. 

 For even when we had come into Macedonia, our flesh had no relief, but we were afflicted on every 

side. Fighting were outside. Fear was inside. Nevertheless, he who comforts the lowly, God, comforted  
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2: A short interpretation of the Gospel reading under the title The hard sayings’ 

us by the coming of Titus; and not by his coming only, but also by the comfort with which he was com-

forted in you, while he told us of your longing, your mourning, and your zeal for me; so that I rejoiced still 

more. For though I made you sorry with my letter, I do not regret it, though I did regret it. For I see that 

my letter made you sorry, though just for a while. I now rejoice, not that you were made sorry, but that 

you were made sorry to repentance. For you were made sorry in a godly way, that you might suffer loss 

by us in nothing. For godly sorrow produces repentance to salvation, which brings no regret. But the sor-

row of the world produces death. For behold, this same thing, that you were made sorry in a godly way, 

what earnest care it worked in you. Yes, what defence, indignation, fear, longing, zeal, and vengeance! 

In everything you demonstrated yourselves to be pure in the matter. So although I wrote to you, I wrote 

not for his cause that did the wrong, nor for his cause that suffered the wrong, but that your earnest care 

for us might be revealed in you in the sight of God. Therefore we have been comforted. In our comfort 

we rejoiced the more exceedingly for the joy of Titus, because his spirit has been refreshed by you all.  

For if in anything I have boasted to him on your behalf, I was not disappointed. But as we spoke all 

things to you in truth, so our glorying also which I made before Titus was found to be truth. His affection 

is more abundantly toward you, while he remembers all of your obedience, how with fear and trembling 

you received him. I rejoice that in everything I am confident concerning you. 

 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 7:31-37 
 Դարձեալ Տիւրոսի եւ Սիդոնի հողամասերէն մեկնելով՝ գնաց Գալիլեայի ծովեզերքը, 

Դեկապոլիսի հողամասին մէջէն: Մէկը բերին անոր առջեւ, խուլ ու դժուարախօս, եւ կ՚աղաչէին՝ որ 

ձեռք դնէ անոր վրայ: Բազմութենէն մէկդի առնելով զայն՝ իր մատները մխեց անոր ականջներուն մէջ 

ու թքնեց, եւ դպաւ անոր լեզուին. ապա երկինք նայելով՝ հառաչեց ու ըսաւ անոր. «Եփփաթա՛», (որ 

ըսել է՝ բացուէ՛.) իսկոյն բացուեցան անոր ականջները եւ քակուեցաւ անոր լեզուին կապը, ու շիտակ 

կը խօսէր: Պատուիրեց անոնց՝ որ ո՛չ մէկուն ըսեն. սակայն ինք ո՛րքան կը պատուիրէր անոնց, 

անոնք ա՛լ աւելի կը հրապարակէին: Չափազանց կ՚ապշէին ու կ՚ըսէին. «Ան ամէն ինչ լաւ կ՚ընէ. 

խուլերուն լսել կու տայ, եւ համրերուն՝ խօսիլ»: 

 

Mark 7:31-37 

 Again he departed from the borders of Tyre and Sidon, and came to the sea of Galilee, through the 

middle of the region of Decapolis. They brought to him one who was deaf and had an impediment in his 

speech. They begged him to lay his hand on him. He took him aside from the multitude, privately, and 

put his fingers into his ears, and he spat, and touched his tongue. Looking up to heaven, he sighed, and 

said to him, “Ephphatha!” that is, “Be opened!” Immediately his ears were opened, and the impediment 

of his tongue was released, and he spoke clearly. He commanded them that they should tell no one, but 

the more he commanded them, so much the more widely they proclaimed it. They were astonished be-

yond measure, saying, “He has done all things well. He makes even the deaf hear, and the mute speak! 
 

Reverence Required  
 Please be advised that, according to the tradition of the Armenian Church, members of the congrega-
tion are strongly reminded to refrain from walking in and out of the Sanctuary while services are in progress.  
 You are especially reminded not to do so during  
  1) The Chanting of the Gospel,  
  2) Recitation of the Creed (Havadamk),  
  3) The Challis Procession,  
  4) The Hymn “Der Voghormya”, and   
  5) Distribution of the Holy Communion.  
of respect for the sanctity of our services.Also, please do not chew gum or cross legs during church services 
and we ask that everyone kindly turn off all mobile phones and all other such electronic devices prior to 
entering the sanctuary out  
 

 



3: List of the Feasts celebrated in the Armenian church 

Նիկիայի Սուրբ ժողովի 318 Հայրապետների հիշատակության օր  

 Քրիստոսի Եկեղեցու պատմության մեջ առաջին Տիեզերական ժողովը տեղի է ունեցել 325 

թվականին, Կոստանդիանոս Մեծ կայսեր հրամանով, Կ. Պոլսի մոտ գտնվող Նիկիա քաղաքում: 

Ժողովին մասնակցում էին Ընդհանրական Եկեղեցու 318 նշանավոր հայրապետները: 

Տիեզերաժողովի գումարման շարժառիթն Ալեքսանդրիայի Արիոս անունով երեցն էր, որը քարոզում 

էր, թե Քրիստոս անսկիզբ չէ, այլ ստեղծվել է ժամանակներից ու դարերից առաջ Հայր Աստծո 

ցանկությամբ, որպեսզի նրա միջոցով կատարվի արարչագործությունը: Միակ անծնունդը, միակ 

հավիտենականը, միակ անսկիզբը Հայր Աստված է: Որդին առաջացել է ոչ թե Հոր էությունից, այլ 

ոչնչից: Կար ժամանակ, երբ Որդին չկար: Որդին թեև ստացել է Հայր Աստծո ողջ շնորհքը և որդեգրվել, 

սակայն անապական չէ, ինչպես Հայրը, այլ այլայլելի, ինչպես արարածները:  

Արիոսի այս դատողություների պատճառով փաստորեն մերժվում էր Քրիստոսի Աստվածությունը՝ 

վտանգի տակ դնելով ողջ քրիստոնեական վարդապետությունը: Արիոսկանությանը դեմ է դուրս 

գալիս Ալեքսանդրիայի Ալեքսանդր արքեպիսկոպոսը: Նա իր քարոզներում շեշտում էր, որ 

հավիտենական է Աստված, հավիտենական է և Որդին, Հայրը և Որդին միաժամանակ կան: Հայրը 

Որդուն չի նախորդում ոչ մի վայրկյան, միշտ եղել է Հայրը, միշտ եղել է Որդին: Այս Տիեզերաժողովում 

դատապարտվում է Արիոսի մոլար ուսմունքը՝ հայտարարելով այն հերետիկոսություն:  

Նիկիայի Ա Տիեզերաժողովին մասնակցում էր նաև Ս. Գրիգոր Լուսավորչի որդին` Արիստակեսը: 

Ժողովի ընդունած դավանաբանական բանաձևը, որը հայտնի է Նիկիական հանգանակ անունով, Ս. 

Արիստակես Հայրապետը Հայաստան է բերել, ներկայացրել հորը` Ս Գրիգոր Լուսավորչին: Վերջինս 

էլ դրան ավելացրել է «Իսկ մեք փառաւորեսցուք... » հատվածը: Նիկիայում ընդունված Հավատո 

հանգանակն ու Լուսավորչի ավելացրած հատվածը մինչև այսօր էլ անփոփոխ օգտագործում են Հայ 

Եկեղեցու ծիսակարգում: Արիստակեսն իր հետ Հայաստան էր բերել նաև Նիկիայի ժողովում 

ընդունած 20 կանոնները, որոնք նույնպես հաստատվել են Ս. Գրիգոր Լուսավորչի կողմից: 

Commemoration of 318 Pontiffs participating in the Ecumenical Council of Nicaea  

This council is the First Ecumenical Council in the history of the Church, which was convened upon the 
order of the King Costandianos the Great in the town Nicaea near Constantinople, in 327 A. D. 318 
prominent pontiffs representing the Universal Church participated in the Council. The reason for conven-
ing the council was priest Arios of Alexandria, who preached that Christ was not without beginning, that 
he was created upon the Will of God before times and centuries, in order the creation of God to be real-
ized by means of Christ. The only one not having birth, the only one eternal and without beginning is 
God the father. Son has been created not from the essence of the Father, but from nothing. There was a 
time when the Son did not exist. Although the Son has received all the virtues of the Father and is 
adopted, he is not pure as the Father is, he is changeable, as all human beings. 

Because of such viewpoints of Arios the Divinity of Christ was denied and the entire Christian doctrine 
was endangered. Archbishop Alexander of Alexandria opposed to Arianism. In his sermons he stressed 
that God is eternal, and Son is eternal, Father and Son are of the same time. Father does not precede 
the Son even for a moment, Father has always existed and Son has always existed. The false teaching 
of Arios is condemned during the first Ecumenical Council and it is declared to be heresy. 

Aristakes, son of St. Gregory the Illuminator, also participates in the first Ecumenical Council. The doctri-
nal formulation adopted by the Council, which is known as Nicene Creed, is brought to Armenia by Aris-
takes and is presented to St. Gregory the Illuminator.  The latter added to it the following passage: “As 
for us, we shall glorify him who was before the ages, worshipping the Holy Trinity and the one Godhead, 
the Father and the Son and the Holy Spirit, now and always and unto ages of ages. Amen.”. 

The Nicene Creed, adopted in Nicaea, and the passage added by St. Gregory the Illuminator, are up to date used in the 
rites of the Armenian Apostolic Church without any change. Aristakes brings to Armenia also 20 canons adopted by the 
Council of Nicaea, which are also ratified by St. Gregory the Illuminator. 



For ecclesiastical/parish matters including requests for Christenings, Home Blessing (Dnorhnek), 
Hokehankist requests, Donations in Lieu of Flowers, arrangements for Marriages and other church adminis-
trative matters please contact Mr Viken Haladjian, telephone: 07970 146 280 or 020 7373 8133 or  by email-
ing  info@styeghiche.org.uk  
Alternatively please 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 en-
trance of the Church. Alternatively please post your cheque to: St Yeghiche Armenian Church Parish c/o 
Dr. Setrag Karanfilian, 13b 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:...……………………………………………………………...…. 

4:  Հոգեհանգիստք - Memorial Service  

A memorial service at St Yeghiche Armenian Church is requested: 
 

By Mrs Hranoush Manoukian a memorial service for the soul of her Brother-in-law the late  

 NORIG MARDIROSIAN, and for all the old and new deceased members of the 

MARDIROSIAN and MANOUKIAN Families. 
 

By Mr & Mrs Joseph and Armine Mirzayi and their Sons Daniel and Alex Mirzayi a memorial service 

for the soul of their Father-in-law, Father and Grandfather the late BARKEV      OHANIAN, 

and for all the old and new deceased members of OHANIAN and MIRZAYI families.   
 

By Arakelian Family a memorial service for the soul of their Husband Father and Grandfather the 

late MESROP ARAKELIAN on the 11
th
 year memorial of his passing, also for their uncles, 

SEROP, ARAM and ANTRANIG ARAKELIAN, and for all the old and new deceased 

members of the ARAKELIAN and MELIKIAN Families. 

By Davidian Family a memorial service for the soul of their Father and Grandfather the late       

ARMEN DAVIDIAN on the 1
st
 anniversary of his passing, also for TAVIT DAVIDIAN, and 

for all the old and new deceased members of the DAVIDIAN and TOPIKIAN Families.   

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.  
 

ՈՂՋՈՅՆ Ս ՊԱՏԱՐԱԳԻ – KISS OF PEACE 
ՈՂՋՈՅՆ ՏՈՒՔ ՄԻՄԵԱՆՑ, Voghchooyn dook mimiantz,  Give greetings to one another, 

ՔՐԻՍՏՈՍ Ի ՄԷՋ ՄԵՐ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ, Kristos ee metch mer haidnetzav, Christ is revealed among us, 
ՕՐՀՆԱԼ Է ՅԱՅՏՆՈՒԹՒՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ, Orhnial eh haidnootiunn kristosi,  

Blessed is the Revelation of Christ 

ENQUIRIES:  

ANNOUNCEMENT: 

mailto:info@styeghiche.org.uk

