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SUNDAY  BULLETIN 

1: List of the Sunday Reading,                   25th December 2016                    Bulletin No 53/16  

Պօղոս Առաքեալի Կողմէ Եբրայեցիներուն Գրուած Նամակէն 
4:16 – 5:10 

Ուրեմն համարձակութեա՛մբ մօտենանք շնորհքի գահին, որպէսզի 

ողորմութիւն ստանանք եւ շնորհք գտնենք՝ պատեհ ատեն օգնելու մեզի: 

Արդարեւ, մարդոց մէջէն առնուած ամէն քահանայապետ՝ նշանակուած է 

մարդո՛ց համար, որպէսզի Աստուծոյ մատուցանէ ընծաներ ու մեղքերու 

համար զոհեր:  Ան կրնայ հասկացող ըլլալ անոնց՝ որ անգէտ եւ մոլորեալ 

են, որովհետեւ ի՛նք ալ համակուած է տկարութեամբ. եւ այս պատճառով 

պարտաւոր է մեղքի պատարագ մատուցանել՝ ինչպէս ժողովուրդին համար, 

նոյնպէս ալ իրեն համար:  Ո՛չ մէկը ինքնիրեն կ՚առնէ այս պատիւը, հապա 

միայն ա՛ն՝ որ կանչուած է Աստուծմէ, ինչպէս Ահարոն: 

Նոյնպէս ալ ո՛չ թէ Քրիստո՛ս փառաւորեց ինքզինք՝ քահանայապետ ըլլալու համար, հապա 

ա՛ն՝ որ ըսաւ իրեն. «Դուն իմ Որդիս ես, ա՛յսօր ծնայ քեզ»: 

Ինչպէս ուրիշ տեղ մըն ալ կ՚ըսէ. «Դուն յաւիտեան քահանայ ես՝ Մելքիսեդեկի կարգին 

համեմատ»: 

Ան՝ իր մարմինին օրերը, սաստիկ գոչիւնով եւ արցունքով, աղերսանք ու պաղատանք 

մատուցանեց անոր՝ որ կարող էր մահէն փրկել զինք. եւ ընդունուեցաւ՝ իր բարեպաշտութեան 

պատճառով՝՝: Թէպէտ ինք Որդի էր, հնազանդութիւն սորվեցաւ իր չարչարանքներէն.  ու երբ 

կատարեալ եղաւ, յաւիտենական փրկութիւն պատճառեց բոլոր իրեն հնազանդողներուն,  եւ 

Աստուծմէ յորջորջուեցաւ՝ Քահանայապետ Մելքիսեդեկի կարգին համեմատ: 

 

The Epistle of St Paul to the Hebrews 4:16 – 5:10 
Therefore let us draw near with confidence to the throne of grace, so that we may receive mercy and 

find grace to help in time of need. For every high priest taken from among men is appointed on behalf of men 

in things pertaining to God, in order to offer both gifts and sacrifices for sins; he can deal gently with the ig-

norant and misguided, since he himself also is beset with weakness;  and because of it he is obligated to of-

fer sacrifices for sins, as for the people, so also for himself.  And no one takes the honor to himself, but re-

ceives it when he is called by God, even as Aaron was.  

  So also Christ did not glorify Himself so as to become a high priest, but He who said to Him,  “YOU 

ARE MY SON, TODAY I HAVE BEGOTTEN YOU”; 

 just as He says also in another passage,  “YOU ARE A PRIEST FOREVER  ACCORDING TO THE ORDER 

OF MELCHIZEDEK.” 

  In the days of His flesh, He offered up both prayers and supplications with loud crying and tears to the 

One able to save Him from death, and He was heard because of His piety. Although He was a Son, He learned 

obedience from the things which He suffered. And having been made perfect, He became to all those who 

obey Him the source of eternal salvation, being designated by God as a high priest according to the order of 

Melchizedek.  
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2: A short interpretation of the Gospel reading under the title The hard sayings’ 

Յիսուս Քրիստոսի Աւետարանէն Ըստ Ղուկասի 18:9-14 

Սա՛ առակն ալ ըսաւ ոմանց, որոնք իրենք իրենց վրայ կը վստահէին թէ 

արդար են, եւ կ՚անարգէին ուրիշները.  «Երկու մարդ տաճարը բարձրացաւ 

աղօթելու, մէկը՝ Փարիսեցի, ու միւսը՝ մաքսաւոր:  Փարիսեցին կայնած էր եւ 

սա՛պէս կ՚աղօթէր ինքնիրեն. “Ո՛վ Աստուած, շնորհակալ եմ քեզմէ՝ որ ուրիշ 

մարդոց պէս չեմ, յափշտակող, անիրաւ, շնացող, կամ ալ այս մաքսաւորին 

պէս.  հապա շաբաթը երկու անգամ ծոմ կը պահեմ, եւ ամբողջ եկամուտիս 

տասանորդը կու տամ”:  Իսկ մաքսաւորը հեռուն կայնած էր, ու չէր ուզեր աչքն ալ 

բարձրացնել երկինք, հապա՝ ծեծելով իր կուրծքը՝ կ՚ըսէր. “Աստուա՛ծ, ներէ՛ ինծի՝ 

մեղաւորիս”:  Կը յայտարարեմ ձեզի թէ ասիկա այն միւսէն աւելի արդարացած 

իջաւ իր տունը. որովհետեւ ո՛վ որ կը բարձրացնէ ինքզինք՝ պիտի խոնարհի, իսկ 

ո՛վ որ կը խոնարհեցնէ ինքզինք՝ պիտի բարձրանայ»: 

 

The Holy Gospel of Jesus Christ according to Luke 18:9-14 
 And He also told this parable to some people who trusted in themselves that they were righteous, 

and viewed others with contempt: “Two men went up into the temple to pray, one a Pharisee and the 

other a tax collector. “The Pharisee stood and was praying this to himself: „God, I thank You that I am 

not like other people: swindlers, unjust, adulterers, or even like this tax collector.  „I fast twice a week; I 

pay tithes of all that I get.‟  “But the tax collector, standing some distance away, was even unwilling to lift 

up his eyes to heaven, but was beating his breast, saying, „God, be merciful to me, the sinner!‟ “I tell 

you, this man went to his house justified rather than the other; for everyone who exalts himself will be 

humbled, but he who humbles himself will be exalted.”  

New Year and Christmas  week Church Service Timetable 
  
     10:30 Divine Liturgy 
  

New Year  11:30 Divine Liturgy 

Jerakalouys   17:30  Divine Liturgy 

Christmas     11:00  Divine Liturgy 

  All faithful are invited and encouraged to join us with their prayers. 

For enquiries please contact any member of the St Yeghiche Armenian Church Parish Council man-

ning the desk at the church entrance or visit  

www.styeghiche.org.uk  

 May the Joy and Peace of Christmas 

be with you now 

and throughout the coming year 
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3: List of the Feasts celebrated in the Armenian church 

Ս. Դավիթ մարգարեի և Հակոբոս Տյառնեղբայր առաքյալի հիշատակության օր 
 
  Ս. Դավիթ մարգարեն Բոազի և Հռութի ծոռն էր: Նա Աստվածաշունչ մատյանի Սաղմոսաց 

գրքի հեղինակն է, նաև շնորհալի, քաջ, իմաստուն, ճարտասան, գեղեցիկ տեսքով մի մարդ: Եղել է 

հովիվ: Փողշտացիների հարձակման ժամանակ հաղթել է հսկա Գողիաթին: Սավուղի մահից հետո 

Իսրայելի թագավորն է եղել և հիմնադրել Երուսաղեմ քաղաքը: Հին Կտակարանի ամենամեծ և 

ազդու դեմքերից է: Աշխարհի Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս նրա սերնդից է, որով էլ արժևորվում է: 

 Ս. Հակոբոս Տյառնեղբայրն ավետարանական սրբերի և Գործք Առաքելոցի սրբերի միջև 

կապող օղակն է: Նա Նախնական Եկեղեցու տիրական դեմքերից է և Երուսաղեմի առաջին 

եպիսկոպոսը: Հովսեփիոս հրեա պատմիչը նրան «արդար» է անվանել: Վարքագրական 

աղբյուրների համաձայն, ոմանք բռնանալով` նրան պատվիրում են բարձրանալ աշտարակի վրա և 

Հիսուսի դեմ չարախոսել: Սակայն նա խոսում է Հիսուս Մեսիայի մասին, որ նստած է Աստծո Աջում 

և գալու է դատելու աշխարհն արդարությամբ: Շատերն հավատի են գալիս, բայց չարակամները 

սրբին աշտարակից վայր են նետում: Ըստ ավանդության, թաղված է Երուսաղեմի Հայոց 

Պատրիարքության Ս. Հակոբյանց Մայր Տաճարում: Նրա անունով մեզ է հասել ընդհանրական մի 

թուղթ: 

 Հայ Եկեղեցին Դավիթ մարգարեի հիշատակը տոնում է Հակոբոս Տյառնեղբոր հետ, որովհետև 

եթե Դավիթը Քրիստոսի «նախահայրն» է ըստ մարմնի՝ ապա Հակոբոսը՝ նրա «եղբայրը» և 

ազգականը: Այս երկու սրբերի անուները միասին են տոնում` խորհրդանշելու Հին և Նոր Ուխտերի 

միաձուլումը քրիստոնեության մեջ:  

Հայ Առաքելական Եկեղեցին Ս. Դավիթ մարգարեի և Հակոբոս Տյառնեղբայր առաքյալի հիշատակը 

տոնում է Ս. Ծննդին նախորդող Ավագ տոների ժամանակ: 

 

Commemoration of the Prophet St. David and Apostle St. James, brother of 

Jesus 

  Prophet St. David was the great-grandson of Boaz and Ruth. The Holy Bible depicts him as a 
psalmist, gifted, wise, handsome man and orator. He was a shepherd. During the battle against Philis-
tines he killed the giant Goliath. After the death of Saul he became the king of Israel and founded the 
city Jerusalem. He is the author of the book of Psalms and one of the greatest and influential figures of 
the Old Testament. Special importance is accorded to the fact that he is the offspring of Our Lord Je-
sus Christ. 
 St. James, brother of Jesus, is the combining link between the Evangelical saints and the saints 
mentioned in the Acts of the Apostles. He is one of the important figures of the Initial Church and the 
first Bishop of Jerusalem. Jewish historian Hovsepius characterizes him as “righteous”. 
 According to hagiographical sources some people forced him to get on the tower and slander 
against Jesus. However, getting on the tower, he started to speak about Jesus the Messiah who sat on 
the right side of God and would come to judge the world fairly. Many people were converted, but others 
threw the saint down from the tower. According to the tradition St. James is buried in the Cathedral of 
St. James of the Armenian Patriarchate of Jerusalem. One letter from James has been preserved. 
 In order to symbolize the merging the Old and New Testaments in Christianity.  
The Armenian Apostolic Church commemorates the memory of the Prophet St. David and Apostle St. 
James, brother of Jesus, during the main feasts preceding the Feast of the Holy Nativity and The-
ophany of Our Lord Jesus Christ. 



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. 

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: GB73MIL40022642674432, BIC: MIDLGB2106F  

I wish to arrange a standing order/make a donation £ ………………to the St Yeghiche Arm. Church Parish. 

Name: ………………………………………………………………………………………………...…………...  

Address: ..………………………………………………………………………………………………...……….. 

Tel:..……………………………………Email:...……………………………………………………………...…. 

4:  Հոգեհանգիստք - Memorial Service  

No Memorial Service This Week 

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.  

St Yeghiche Armenian Church is looking for people of all ages to be alter servers 

and choir members. If you would like to be in the choir and be uplifted by singing 

our beautiful "Sharagans" (hymns) just come to church on any Sunday. 

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: 
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