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SUNDAY  BULLETIN 

1: List of the Sunday Reading,                   15th January 2017                        Bulletin No 4/17  

Պօղոս Առաքեալի Կողմէ  Տիմոթէոսի Գրուած Նամակէն, 1 ՏԻՄՈԹԷՈՍ 1:1-11 

Պօղոս՝ Յիսուս Քրիստոսի առաքեալ մեր Փրկիչ Աստուծոյ եւ մեր 

յոյսը եղող Քրիստոս Յիսուսի՝՝ հրամանով, Տիմոթէոսի՝ հաւատքով 

հարազատ զաւակիս. շնորհք, ողորմութիւն ու խաղաղութիւն Աստուծմէ՝ 

մեր Հօրմէն, եւ Քրիստոս Յիսուսէ՝ մեր Տէրոջմէն: 

Քեզի աղաչեցի որ Եփեսոս մնաս, երբ ես Մակեդոնիա կ՚երթայի, 

որպէսզի պատուիրես ոմանց՝ ուրիշ կերպով չսորվեցնել, ո՛չ ալ 

ուշադրութիւն դարձնել առասպելներու եւ անվերջանալի 

ազգաբանութիւններու, որոնք կը պատճառեն վէճեր՝ փոխանակ 

Աստուծոյ հաճելի շինութեան, որ կ՚ըլլայ հաւատքով: Իսկ պատուէրին 

վախճանը սէրն է՝ բխած սուրբ սիրտէ, բարի խղճմտանքէ եւ անկեղծ 

հաւատքէ: Ասոնցմէ վրիպելով՝ ոմանք խոտորեցան փուճ խօսքերու 

մէջ. կ՚ուզեն Օրէնքի վարդապետ ըլլալ, բայց չեն հասկնար ո՛չ ինչ որ կը 

խօսին, ո՛չ ալ այն բաները՝ որոնց վրայ կը պնդեն: 

Սակայն գիտենք թէ Օրէնքը լաւ է, եթէ մէկը գործածէ զայն 

օրինաւոր կերպով, սա՛ գիտնալով թէ Օրէնքը տրուած է ո՛չ թէ արդարներուն համար, հապա՝ 

անօրէններուն եւ ըմբոստներուն, ամբարիշտներուն ու մեղաւորներուն, անսուրբերուն եւ 

սրբապիղծներուն, հայր զարնողներուն, մայր զարնողներուն, մարդասպաններուն, պոռնկողներուն, 

արուագէտներուն, մարդ գողցողներուն, ստախօսներուն, երդմնազանցներուն, եւ ուրիշ որեւէ բանի 

համար՝ որ հակառակ է ողջամիտ վարդապետութեան, համաձայն երանելի Աստուծոյ փառաւոր 

աւետարանին՝ որ վստահուեցաւ ինծի: 

 

The Epistle of St Paul to the Timothy, 1 Timothy 1:1-11 

 Paul, an apostle of Christ Jesus according to the commandment of God our Savior, and of 
Christ Jesus, who is our hope,  

To Timothy, my true child in the faith: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ 
Jesus our Lord.  

As I urged you upon my departure for Macedonia, remain on at Ephesus so that you may in-
struct certain men not to teach strange doctrines, nor to pay attention to myths and endless genealo-
gies, which give rise to mere speculation rather than furthering the administration of God which is by 
faith. But the goal of our instruction is love from a pure heart and a good conscience and a sincere 
faith. For some men, straying from these things, have turned aside to fruitless discussion, wanting to be 
teachers of the Law, even though they do not understand either what they are saying or the matters 
about which they make confident assertions.  

But we know that the Law is good, if one uses it lawfully, realizing the fact that law is not made 
for a righteous person, but for those who are lawless and rebellious, for the ungodly and sinners, for the 
unholy and profane, for those who kill their fathers or mothers, for murderers and immoral men and ho-
mosexuals and kidnappers and liars and perjurers, and whatever else is contrary to sound teach-
ing, according to the glorious gospel of the blessed God, with which I have been entrusted.   
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2: A short interpretation of the Gospel reading under the title The hard sayings’ 

Յիսուս Քրիստոսի Աւետարանէն Ըստ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 2:1-11  
Երրորդ օրը հարսանիք մը կար Գալիլեայի Կանա քաղաքը, եւ Յիսուսի մայրը հոն էր:  Յիսուս ալ 

հրաւիրուեցաւ այդ հարսանիքին, նաեւ՝ իր աշակերտները:  Երբ գինին պակսեցաւ, Յիսուսի մայրը ըսաւ 

անոր. «Գինի չունին»: Յիսուս ըսաւ անոր. «Կի՛ն, դուն ի՞նչ ունիս ինծի հետ. իմ ժամս դեռ հասած չէ»: Իր 

մայրը ըսաւ սպասարկուներուն. «Ի՛նչ որ ըսէ ձեզի՝ ըրէ՛ք»: Հոն վեց քարէ կարաս դրուած էր՝ Հրեաներուն 

մաքրուելու սովորութեան համաձայն. իւրաքանչիւրը կը պարունակէր երկու կամ երեք մար:  Յիսուս 

ըսաւ անոնց. «Լեցուցէ՛ք այդ կարասները ջուրով». ու լեցուցին զանոնք՝ մինչեւ բերանը:  Եւ ըսաւ անոնց. 

«Հիմա հանեցէ՛ք ու տարէ՛ք սեղանապետին». անոնք ալ տարին:  Երբ սեղանապետը համտեսեց գինի 

դարձած ջուրը՝ չէր գիտեր ուրկէ՛ ըլլալը (բայց սպասարկուները՝ որոնք հաներ էին ջուրը՝ գիտէին): 

Սեղանապետը կանչեց փեսան եւ ըսաւ անոր. «Ամէն մարդ նախ կը մատուցանէ լաւ գինին, ու երբ 

արբեցած ըլլան՝ ա՛յն ատեն ցածորակը. բայց դուն լաւ գինին պահեցիր մինչեւ հիմա»: Յիսուս իր 

նշաններուն սկիզբը ըրաւ ասիկա՝ Գալիլեայի Կանա քաղաքին մէջ, եւ ցոյց տուաւ իր փառքը. ու իր 

աշակերտները հաւատացին իրեն: 

The Holy Gospel of Jesus Christ according to John 2:1-11 

 On the third day there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there; and both 

Jesus and His disciples were invited to the wedding. When the wine 

ran out, the mother of Jesus said to Him, “They have no wine.” And 

Jesus said to her, “Woman, what does that have to do with us? My 

hour has not yet come.” His mother said to the servants, “Whatever 

He says to you, do it.” Now there were six stone waterpots set there 

for the Jewish custom of purification, containing twenty or thirty gal-

lons each. Jesus said to them, “Fill the waterpots with water.” So they 

filled them up to the brim. And He said to them, “Draw some out now 

and take it to the headwaiter.” So they took it to him. When the head-

waiter tasted the water which had become wine, and did not know 

where it came from (but the servants who had drawn the water 

knew), the headwaiter called the bridegroom, and said to him, “Every 

man serves the good wine first, and when the people have drunk 

freely, then he serves the poorer wine; but you have kept the good 

wine until now.”  This beginning of His signs Jesus did in Cana of 

Galilee, and manifested His glory, and His disciples believed in Him. 

         wedding in Cana 

Քրիստոսի Անվանակոչության տոն 
 Ըստ հրեական օրենքի` ծննդյան 8-րդ օրը Հիսուս, ինչպես նորածին ամեն մի արու զավակ, 

թլփատվեց և անվաակոչվեց:  Այդ մասին վկայում է Ղուկաս Ավետարանիչը. «Եվ երբ ութ օրերը 

լրացան, և նա թլփատվեց, նրա անունը Հիսուս դրվեց, ինչպես հրեշտակի կողմից կոչվել էր, երբ դեռ 

չէր հղացվել մոր որովայնում» (Ղուկ. 2:21): Հիսուս եբրայերեն բառ է, որ նշանակում է Փրկիչ: 

 Գաբրիել հրեշտակը, Աստվածամորն ավետելով Աստծո Որդու ծննդյան մասին, Հիսուս անունն 

է հիշատակել: Այս մասին կրկին վկայում է նույն Ավետարանիչը. «Եվ ահա դու կհղիանաս և կծնես մի 

որդի և նրա անունը Հիսուս կդնես» (Ղուկ. 1:31):  Հիսուս անվանը զուգահեռ Փրկչին տրվում է նաև 

Քրիստոս անունը: Այն հունարեն բառ է, որ նշանակում է Օծյալ և համապատասխանում է 

եբրայերենի Մեսիային: Փրկչի անվանակոչության տոնին հայոց բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է 

Սուրբ Պատարագ, իսկ նախորդ օրը երեկոյան ժամերգության ավարտին կատարվում է 

նախատոնակի արարողություն: 
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3: List of the Feasts celebrated in the Armenian church 

Feast of Naming of Our Lord Jesus Christ 
 Each year, on January 13, the Armenian Apostolic Church celebrates the Feast of Naming of Our 
Lord Jesus Christ. As Evangelist St. Luke writes in his Gospel, according to the  Jewish tradition “On the 
eighth day, when it was time to circumcise him, he was named Jesus, the name the angel had given him 
before he had been conceived.” (Lk 2:21). “Jesus” is a Hebrew word meaning “Savior”.  According to the 
Gospel according to Luke when the angel Gabriel came to Mary to give her the good tidings of the birth of 
the Son of the Most High, he said that Mary would name the baby “Jesus”. “You will be with child and give 
birth to a son, and you are to give him the name Jesus.” (Lk 1:31). 
 Parallel to the name “Jesus” the name “Christ” is given to the Savior, which is a Greek word meaning 
“Consecrated” and corresponding to the Hebrew word “Messiah”.  
On the Feast of Naming of Our Lord Jesus Christ a Divine Liturgy is celebrated in all Armenian Churches. 
On the eve of the feast, following the evening service a special service is conducted. 
 

 Սբ. Հովհաննես Կարապետի ծննդյան տոն 

 Հունվարի 19-ին Հայ Առաքելական Եկեղեցին նշում է Հովհաննես Մկրտչի`Կարապետի (որն 

ավետեց Հիսուս Քրիստոսի գալուստը) ծննդյան տոնը:  Հովհաննես Մկրտչի ծնունդը մանրամասն 

նկարագրել է Ղուկաս Ավետարանիչը (Ղուկ. 1:5-25): Հովհաննեսի հորը` Զաքարիա քահանային 

Տիրոջ տաճարում խնկարկության ժամանակ հայտնվում է Տիրոջ հրեշտակը և ավետում նրա որդու 

ծննդյան մասին: Սակայն ծեր Զաքարիան թերահավատությամբ է ընդունում բարի լուրը և 

կասկածամտության համար, որպես պատիժ, մինչև իր որդու ծնունդը դառնում է համր: 

 Հովհաննես Մկրտիչը, որը պիտի մկրտեր համայն մարդկության Փրկչին, ճանաչել և Հիսուսի 

աշխարհ գալստյան համար ցնծացել է դեռևս Նրա ծննդից առաջ: Ավետարանիչը վկայում է, որ երբ 

Աստվածամայր Մարիամն այցելում է Եղիսաբեթին` Սբ. Մկրտչի մորն, վերջինս, լցվելով Սուրբ 

Հոգով, բացականչում է. «Որտեղի՞ց ինձ այս ուրախությունը, որ իմ Տիրոջ մայրը ինձ մոտ գա, 

որովհետև ահավասիկ, երբ քո ողջույնի ձայնը հասավ իմ ականջին, մանուկը ցնծալով խաղաց իմ 

որովայնում» (Ղուկ. 1:43-44): Եղիսաբեթի խոսքի շարունակությունն այս տոնի պատգամն է համայն 

քրիստոնյաներին. «Եվ երանի~ նրան, որ կհավատա, թե Տիրոջ կողմից իրեն ասվածները 

կկատարվեն»:  
 

Feast of the Birth of St. John the Forerunner (Baptist) 
 The birth of St. John the Baptist is described in details in the Gospel according to Luke (Lk 1:5-25). 
One day Zechariah, father of St John the Baptist, was doing his work as a priest in the Temple and was 
burning incense on the altar. An angel of the Lord appeared to him and said that God had heard his prayer 
and his wife would bear him a son. Zechariah had to name him John. Zechariah didn’t believe the angel as 
he was and old man, and his wife was old, too. And because he hadn’t believed the angel he became una-
ble to speak and remained silent until the birth of John. 
 St. John the Baptist, who should baptize the Savior, had been aware and rejoiced for the birth of Je-
sus even before his birth. According to the Evangelist, when St. Mary, Holy Mother of God, visited Eliza-
beth, mother of St John the Baptist, the latter, being filled with the Holy Spirit cried out, “Why should this 
great thing happen to me, that my Lord’s mother comes to visit me? For as soon as I heard your greeting, 
the baby within me jumped with gladness” (Lk 1:43-44). 
 Continuation of the words of Elizabeth are the message of this feast addressed to all Christians 
throughout the world, “How happy you are to believe that the Lord’s message to you will come true!” (Lk 
1:45).  
 

Thank you Ladies 

St Yeghiche Parish Council would like to thank ACC’s Ladies Committee and St 

Yeghiche’s  Ladies Guild for their joint effort in organizing a very successful and enjoya-

ble Armenian Christmas Lunch  on 8th January 2017 at Yaseen restaurant. 

 



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  

A memorial service at St Yeghiche Armenian Church is requested: 

 By Karanfilian and Arakelyan Families for the soul of their Mother and Grandmother the late 

NELLY HOVSEPIAN, on the 40th day memorial of her passing, and for all the old and new 

deceased members of the HOVSEPIAN Family. 

 By Mr & Mrs Hrair & Seta Boghosian for the soul of their Parents and Grandparents 

HAROUT & AREKNAZ MARDIROSIAN, and for all the old and new deceased mem-

bers of MARDIROSIAN and BOGHOSIAN 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.  

  

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. 

ENQUIRIES:  

ANNOUNCEMENT: 
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