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SUNDAY  BULLETIN 

1: List of the Sunday Reading,                   22nd January 2017                        Bulletin No 5/17  

Պօղոս Առաքեալի Կողմէ  Տիմոթէոսի Գրուած Նամակէն, 1 ՏԻՄՈԹԷՈՍ 4:12 -5:10 

 Ո՛չ մէկը թող արհամարհէ քու երիտասարդութիւնդ, հապա տիպա՛ր եղիր հաւատացեալներուն՝ 

խօսքով, վարքով, սիրով, հաւատքով ու մաքրակեցութեամբ: Մինչեւ որ գամ՝ ուշադի՛ր եղիր 

կարդալու, յորդորելու, սորվեցնելու: Անհոգ մի՛ ըլլար քու մէջդ եղած շնորհին հանդէպ, որ 

մարգարէութեամբ տրուեցաւ քեզի՝ երէցներուն ձեռնադրութեամբ: Խոկա՛ այդ բաներուն մասին եւ 

զբաղէ՛ ատոնցմով, որպէսզի քու յառաջդիմութիւնդ երեւնայ ամենուն:  Ուշադի՛ր եղիր դուն քեզի ու 

վարդապետութեան, եւ մի՛շտ յարատեւէ ատոնց մէջ. քանի որ այդպէս ընելով՝ պիտի փրկես թէ՛ քեզ, 

թէ՛ քեզ լսողները: 

Մի՛ սաստեր տարեցը, հապա յորդորէ՛ զայն՝ հօր մը պէս. երիտասարդները՝ եղբայրներու 

պէս,  տարեց կիները՝ մայրերու պէս, դեռահասակները՝ քոյրերու պէս, բոլորովին մաքրակեցութեամբ: 

Պատուէ՛ այն այրիները՝ որ ի՛րապէս այրի են: Բայց եթէ այրի մը ունի զաւակներ կամ թոռներ, 

անոնք թող սորվին նախ իրենց տան մէջ բարեպաշտութիւն ցոյց տալ, ու փոխարէնը հատուցանել 

իրենց ծնողներուն. որովհետեւ ա՛յդ է բարին եւ ընդունելին Աստուծոյ առջեւ: Իսկ ան որ ի՛րապէս 

այրի է ու մինակ մնացած, կը յուսայ Աստուծոյ, եւ գիշեր-ցերեկ կը յարատեւէ աղերսանքի ու աղօթքի 

մէջ. մինչդեռ փափկասէր այրին մեռած է, թէպէտ կ՚ապրի: Պատուիրէ՛ այս բաները, որպէսզի անարատ 

ըլլան: Բայց եթէ մէկը չի հոգար իրենները ու մա՛նաւանդ իր ընտանիքը, ան ուրացած է հաւատքը, եւ 

աւելի գէշ է՝ քան անհաւատ մը: 

Իբր այրի թող դասուի ա՛ն՝ որ վաթսուն տարեկանէն կրտսեր չէ, մէկ մարդու կին եղած է, ու 

բարի գործերով վկայուած. եթէ զաւակներ մեծցուցած է, հիւրեր ընդունած, սուրբերուն ոտքերը 

լուացած, տառապեալներուն նպաստած, ամէն բարի գործի հետամուտ եղած: 

 

The Epistle of St Paul to Timothy, 1 Timothy 4:12 - 5:10 

 Let no one look down on your youthfulness, but rather in 
speech, conduct, love, faith and purity, show yourself an example 
of those who believe. Until I come, give attention to 
the public reading of Scripture, to exhortation and teaching. Do not 
neglect the spiritual gift within you, which was bestowed on you 
through prophetic utterance with the laying on of hands by the 
presbytery. Take pains with these things; be absorbed in them, so 
that your progress will be evident to all. Pay close attention to 
yourself and to your teaching; persevere in these things, for as you 
do this you will ensure salvation both for yourself and for those 
who hear you. 
 Do not sharply rebuke an older man, but rather appeal 
to him as a father, to the younger men as brothers, the older wom-
en as mothers, and the younger women as sisters, in all purity. 

          Timothy Teaching 
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2: A short interpretation of the Gospel reading under the title The hard sayings’ 

 Honor widows who are widows indeed; but if any widow has children or grandchildren, they must 
first learn to practice piety in regard to their own family and to make some return to their parents; for 
this is acceptable in the sight of God. Now she who is a widow indeed and who has been left alone, 
has fixed her hope on God and continues in entreaties and prayers night and day. But she who gives 
herself to wanton pleasure is dead even while she lives. Prescribe these things as well, so that they 
may be above reproach. But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his 
household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. 
 A widow is to be put on the list only if she is not less than sixty years old, having been the wife of 
one man, having a reputation for good works; and if she has brought up children, if she has shown 
hospitality to strangers, if she has washed the saints’ feet, if she has assisted those in distress, and if 
she has devoted herself to every good work.  

Յիսուս Քրիստոսի Աւետարանէն Ըստ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 3:13-21 
Ո՛չ մէկը երկինք բարձրացաւ, բացի անկէ՝ որ երկինքէն իջաւ, մարդու Որդին՝ որ երկինքն է: 

Եւ ինչպէս Մովսէս բարձրացուց օձը անապատին 

մէջ, այնպէս պէտք է որ բարձրանայ մարդու 

Որդին.  որպէսզի ո՛վ որ հաւատայ անոր՝ չկորսուի, 

հապա ունենայ յաւիտենական կեանքը: 

 Որովհետեւ Աստուած ա՛յնպէս սիրեց 

աշխարհը, որ մինչեւ անգամ տուաւ իր միածին 

Որդին, որպէսզի ո՛վ որ հաւատայ անոր՝ չկորսուի, 

հապա ունենայ յաւիտենական կեանքը: Քանի որ 

Աստուած աշխարհ ղրկեց իր Որդին՝ ո՛չ թէ 

աշխարհը դատապարտելու, հապա՝ որպէսզի 

աշխարհը փրկուի անով: Ա՛ն որ կը հաւատայ անոր՝ 

չի դատապարտուիր, իսկ ա՛ն որ չի հաւատար՝ 

անիկա արդէն դատապարտուած է, որովհետեւ 

չհաւատաց Աստուծոյ միածին Որդիին անունին: Սա՛ 

է դատապարտութիւնը, որ լոյսը աշխարհ եկաւ, բայց 

մարդիկ սիրեցին խաւարը՝ փոխանակ լոյսին, քանի 

որ իրենց գործերը չար էին: Որովհետեւ ո՛վ որ չարիք 

կը գործէ, անիկա կ՚ատէ լոյսը եւ չի գար լոյսին քով, 

որպէսզի չկշտամբուին իր գործերը:  Բայց ա՛ն որ կը 

կիրարկէ ճշմարտութիւնը՝ կու գայ լոյսին քով, 

որպէսզի իր գործերը յայտնաբերուին թէ գործուեցան 

Աստուծմով»:        Nicodemus and Christ 

The Holy Gospel of Jesus Christ according to John 3:13-21 

  “No one has ascended into heaven, but He who descended from heaven: the Son of Man. “As Mo-
ses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up; so that whoever 
believes will in Him have eternal life.  
 “For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him 
shall not perish, but have eternal life. “For God did not send the Son into the world to judge the world, 
but that the world might be saved through Him. “He who believes in Him is not judged; he who does not 
believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of 
God. “This is the judgment, that the Light has come into the world, and men loved the darkness rather 
than the Light, for their deeds were evil. “For everyone who does evil hates the Light, and does not 
come to the Light for fear that his deeds will be exposed. “But he who practices the truth comes to the 
Light, so that his deeds may be manifested as having been wrought in God.”  
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3: List of the Feasts celebrated in the Armenian church 

Սուրբ Թեոդոս թագավորի և Եփեսոսի մանկանց հիշատակության օր 
  Սուրբ Թեոդոս թագավորը և մեծահամբավ զորավարը, որին տրվել է նաև Մեծն Թեոդոս 

անունը, քրիստոնյա աշխարհին հայտնի է որպես ուղղափառության մեծագույն ջատագով ու 

պաշտպան:  

 379 թվականին նշանակվելով Արևելքի կայսր, բարեպաշտ Թեոդոսն առաջին հերթին 

վերադարձնում է նախորդ կայսեր հրամանով աքսորված ուղղափառ բոլոր եպիսկոպոսներին, 

որոնց թվում նաև, ըստ «Վարք Սրբոցի», հայոց Ներսես Հայրապետին: Ուղղափառ հավատի 

զորացման համար կարևորվում է 381 թվականին նրա հրամանով գումարված Կ. Պոլսի 

Տիեզերական ժողովը:  

 Ուսանելի է բարեպաշտ քրիստոնյայի խոնարհ վարքը: Երբ Միլանի եպիսկոպոսն ի պատիժ 

Թեսաղոնիկեում կազմակերպած ժողովրդի կոտորածի, կայսրին արգելում է մուտք գործել եկեղեցի, 

վերջինս խոնարհաբար հնազանդվում է և միայն 8-ամսյա ապաշխարությունից հետո ոտք դնում 

Աստծո տաճար:  

 Հայ Եկեղեցում նույն օրը նշվում է նաև Եփեսոսի 7 մանկանց հիշատակությունը: Եփեսոսցի 

ազնվական 7 երիտասարդներ գաղտնի մկրտվում են, ընդունելով քրիստոնեական հավատը: 

Վերջինիս համար հալածվում են Դեկոս կայսրի կողմից և թաքնվում մոտակա լեռան (Ողքոս) 

այրում: Այստեղ աստվածառաք քնով ննջում են նրանք 140 տարի եւ արթնանում միայն 389 

թվականին: Թեոդոս բարեպաշտ կայսրի օրոք: Երբ բացահայտվում է աստվածային հրաշքը, 

թագավորն ու համաքաղաքացիներն ամենամեծ պատիվներով դիմավորում են հալածված 

քրիստոնյաներին: Վերադառնալով իրենց քարայրը, 7 երիտասարդները կրկին ննջում են, այս 

անգամ` հավերժական քնով: Նրանց թաղում են նույն քարայրում, որի վրա հետագայում 

կառուցվում է փառահեղ մի եկեղեցի: 
 

Commemoration of the King St. Theodos and Children of Ephesus 
  King and distinguished Captain Theodos, who is called also Theodos the Great, is known to the 
Christian world as the greatest advocate and supporter of Orthodoxy. 
 In 379 being appointed the king of the East, pious Theodos allowed all the orthodox Bishops 
exiled upon the order of the previous king to return to their countries. According to the book “Life of 
the Saints” among them was the Armenian Pontiff St. Nerses. Another important step directed to 
the strengthening of the orthodox faith became the Ecumenical Council of Constantinople convened 
upon the order of the King Theodos in 381. 
 The modest behaviour of the pious Christian is exemplary. When as punishment for the massa-
cre of the people organized in Thessalonica the Bishop of Milan prohibited Theodos to enter the 
church, the king obeyed and entered the church only after repenting for 8 months. 
 On the day of commemoration of the King Theodos the Armenian Church commemorates also 
the memory of the 7 children of Ephesus. 7 noble young men from Ephesus were secretly baptized 
and became Christians. For adopting Christianity they were persecuted by the king Dekos and hid 
themselves in the cave of the nearby mountain (Voghkos). By God’s will they fell sleep in the cave for 
140 years and woke up only in 389, during the period of reign of the king Theodos. When people be-
came aware of that divine miracle, the king and the residents of Ephesus met the persecuted Chris-
tians with great respect and honour. Returning to their cave the 7 young men passed away. They 
were buried in the same cave, upon which later a magnificent church was built. 
 
 



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 Mr Viken and Sarkis Krikorian for the soul of their Mother the late NECTAR ELIAS KRIKORIAN, and 

for all the old and new deceased members of the KRIKORIAN Family.    

 

A Special memorial service for the soul of the late HRANT DINK on the occasion of the 10th anniversary 

of his assassination.  
 

A Special memorial services for His Eminence the late Archbishop MESROB KRIKORIAN, who passed 

away at the young age of 85 on evening of January 14, 2017 in Austria. Archbishop Mesrob Krikorian 
was a devoted servant and senior member of the Brotherhood of Holy Etchmiadzin. 

 
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: 

mailto:info@styeghiche.org.uk
mailto:info@styeghiche.org.uk

