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ՅԱԿՈԲՈՍ 5 :16-20
Խոստովանեցէ՛ք իրարու ձեր յանցանքները, եւ աղօթեցէ՛ք
իրարու համար, որպէսզի բժշկուիք: Արդարին ներգործող
աղերսանքը շատ ազդեցիկ է: Եղիա կիրքերու ենթակայ մարդ
մըն էր՝ մեզի նման: Ան աղօթեց որ անձրեւ չտեղայ, ու երկրի
վրայ անձրեւ չտեղաց երեք տարի եւ վեց ամիս: Ապա դարձեալ
աղօթեց, ու երկինք անձրեւ տուաւ եւ երկիր ծաղկեցուց իր
պտուղը:
Եղբայրնե՛ր, եթէ ձեզմէ ոեւէ մէկը մոլորի ճշմարտութենէն,
ու մէկը վերադարձնէ զայն, թող գիտնայ թէ ա՛ն՝ որ կը
վերադարձնէ մեղաւորը իր մոլորութեան ճամբայէն, կը փրկէ
անձ մը մահէն, ու կը ծածկէ մեղքերու բազմութիւն մը:

James 5:16-20
Therefore, confess your sins to one another, and pray for
James
one another so that you may be healed. The effective prayer of a
righteous man can accomplish much. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the earth for three years and six months. Then he
prayed again, and the sky poured rain and the earth produced its fruit.
My brethren, if any among you strays from the truth and one turns him back, let him know that
he who turns a sinner from the error of his way will save his soul from death and will cover a multitude of sins.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 4:25-30
Ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ ձեզի. “Շատ այրիներ կային Իսրայէլի մէջ՝ Եղիայի օրերը,
երբ երկինք գոցուեցաւ երեք տարի ու վեց ամիս, եւ մեծ սով եղաւ ամբողջ երկրին մէջ. բայց
Եղիա անոնցմէ ո՛չ մէկուն ղրկուեցաւ, հապա միայն Սիդոնացիներուն Սարեփթա քաղաքը
բնակող այրի կնոջ մը: Նաեւ շատ բորոտներ կային Իսրայէլի մէջ՝ Եղիսէ մարգարէին ատենը, եւ
անոնցմէ ո՛չ մէկը մաքրուեցաւ, հապա միայն՝ Նէեման Ասորին”»: Ժողովարանին մէջ բոլորն ալ
զայրոյթով լեցուեցան՝ երբ լսեցին այս խօսքերը. ուստի կանգնելով՝ դուրս հանեցին զայն
քաղաքէն, եւ տարին զայն մինչեւ այն լերան ցցուած ծայրը՝ որուն վրայ իրենց քաղաքը
կառուցանուած էր, որպէսզի բարձր տեղէն վար նետեն զայն: Բայց ինք՝ անոնց մէջէն անցնելով՝
գնաց:

2: A short interpretation of the Gospel reading under the title The hard sayings’
Luke 4:25-30
“But I say to you in truth, there were many widows in Israel in the days of Elijah, when the sky
was shut up for three years and six months, when a great famine came over all the land; and yet
Elijah was sent to none of them, but only to Zarephath, in the land of Sidon, to a woman who was a
widow. “And there were many lepers in Israel in the time of Elisha the prophet; and none of them
was cleansed, but only Naaman the Syrian.” And all the people in the synagogue were filled with
rage as they heard these things; and they got up and drove Him out of the city, and led Him to the
brow of the hill on which their city had been built, in order to throw Him down the cliff. But passing
through their midst, He went His way.

Եղիա մարգարեի հիշատակության օր
Հին Կտակարանի մեծ մարգարեներից է, որ հայտնի է Տիրոջ հանդեպ ունեցած
հավատարմությամբ, հավատուրաց Աքաաբ թագավորի ու նրա կռապաշտ Հեզաբել թագուհու
կողմից Իսրայելում սերմանված կռապաշտության դեմ նախանձախնդիր պայքարով: Եղիա
մարգարեն ապրել և գործել է Քրիստոսից առաջ 9-րդ դարում: Նրա մասին պատմվում է
Թագավորաց Գ և Դ գրքերում: Եղիա մարգարեի անունը հիշատակում են ավետարանիչները:
Թագավորաց գրքում գրված է, թե ինչպես Եղիան, իբրև Աստծո խոսքի ճշմարիտ բանբեր, Տիրոջ
տնօրինությամբ հայտնվում է հավատուրաց Աքաաբի առջև և հայտարարում սպասվող երաշտի
մասին:
Կատարվում է Եղիայի մարգարեությունը և երեք տարի անց մարգարեն կրկին ներկայանում է
Աքաաբին: Ապացուցելով կռապաշտների անզորությունը, Եղիան աղոթքով վառում է իր
ողջակեզի կրակը, ապա դիմելով աստծուն, հորդառատ անձրեւ բերում: Եղիա մարգարեին են
վերագրում զանազան հրաշարագործություններ, թե ինչպես աստվածային զորությամբ միշտ լի է
պահում այրի կնոջ ալյուրի և յուղի ամանները, հարություն տալիս նրա մահացած որդուն եւ այլն:
Հայ Առաքելական Եկեղեցու տոնելի սրբերի շարքում Եղիա մարգարեին առանձնահատուկ տեղ է
հատկացված: Ի տարբերություն մյուս սրբերի, որոնց հիշատակությունը տոնում են շաբաթվա
սովորական օրերին, Եղիա մարգարեի հիշատակությունը կատարվում է Հոգեգալստին
հաջորդող միայն կիրակի օրը:

Commemoration of the Prophet Elijah
Prophet Elijah is one of the major prophets of the Old Testament, distinguished for his loyalty to the
Lord, for his zealous struggle against idolatry spread in Israel by the apostate king Ahab and his
idolatrous wife, Queen Jezebel.
Prophet Elijah lived in the IX century B.C. In the First Book of Kings (17-18) and the Second Book of
Kings (1-2) is told about the activity of the Prophet Elijah. Evangelists also mention the name of the
Prophet Elijah.
In the First Book of Kings it is told that being the true herald of the Word of God Elijah, by the Lord’s
will appeared before the apostate king Ahab and warned about the upcoming drought. His prophecy
came true and after three years the Prophet again went to the king Ahab. Proving the weakness of
the idolatrous, Prophet Elijah prayed God asking to send down fire for the sacrifice and a heavy
rain. It is also told that thanks to the divine grace the Prophet Elijah helped the widow in Zarephath
making so that her bowl wouldn’t run out of flour and her jar wouldn’t run of oil, also restored the
widow’s dead sun to life.

ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՈԹՔԻ,
(Մեկնություն ըստ Գրիգոր Տաթևացու) Մատթեոս 6: 9-13
Այս աղոթքը շատ պատվական ու գովելի է երեք պատճառով.
Առաջին – որովհետև Քրիստոսի կողմից է սահմանված: Եվ եթե աղոթքները, որ մարդիկ են
սահմանել, պետք է սովորել ու աղոթել, ապա որքա՞ն առավել պետք է սովորել այն աղոթքը, որն
Աստված Իր բերանով ուսուցանեց:

3: List of the Feasts celebrated in the Armenian church
Երկրորդ – որովհետև կարճ է ու գեղեցիկ, և ոչ ոք չի կարող չսովորել՝ պատճառ բերելով
երկարությունը:
Երրորդ – որովհետև անհրաժեշտ է ու բարեբեր, քանի որ այն ամենը ինչ պետք է մեզ թե՜ հոգևոր և
թե՜ մարմնավոր, այս աղոթքով խնդրված է լինում:
Այս աղոթքը բաղկացած է տասը խոսքից:
Առաջին խոսքը – Հայր մեր, որ երկնքում ես. Աստծուն Հայր կոչելը մեծագույն պարգևն է մարդու
համար: Քրիստոնյաների համար Աստված Հայր է, որովհետև մենք կերպարանակից եղանք Աստծու
Միածին Որդու պատկերին: Իսկ Հայր մեր է ասվում, և ոչ թե Հայր իմ, որպեսզի երևա բոլոր
քրիստոնյաների միությունը: Եվ ընդհանրական աղոթքն ավելի լսելի է:
Երկրորդ խոսքը – Թող Սուրբ լինի անունը Քո. սա նշանակում է, թող Քո անվան սրբարար
զորությունը մեզ վրա էլ լինի, որպեսզի մեզ սրբի բոլոր մեղքերից: Քրիստոնյա ենք կոչվում և
հավատով սուրբ ենք, մեր գործերով էլ մեզ սուրբ արա:
Երրորդ խոսքը – Թող Քո արքայությունը գա. Աստծու արքայությունն ենք խնդրում, որպեսզի մեզ
փրկի խավարի իշխանությունից և Ինքը թագավորի մեր սրտում, ոչ թե մեղքը:
Չորրորդ խոսքը – Քո կամքը թող լինի երկրի վրա, ինչպես որ երկնքում է. երկնքում հրեշտակները և
երկնային բոլոր զորությունները Աստծու կամքն են կատարում, իսկ մարդը հաճախ իր ինքնիշխան
կամքով հեռանում է Աստծուց և մեղքերի մեջ ընկնում: Այս խոսքով խնդրում ենք, որ մարդիկ էլ
Աստծու կամքը կատարեն: Աստծու կամքը մեղավորների դարձն է և հոգիների փրկությունը՝ մեղքի
ու չարիքի բռնությունից:
Հինգերորդ խոսքը – Մեր հանապազօրյա հացը տուր մեզ այսօր. քանի դեռ մարմնի մեջ ենք՝ կարիք
ունենք կերակրի, որը պահում է մարմնի կենդանությունը, որով հասկացվում է հարկավոր
պետքերը՝ կերակուր, ըմպելիք, հագուստ: Մեր՝ այսինքն անհրաժեշտ և ոչ ավելին, մեր արդար
վաստակը և ոչ օտարինը, ոչ անիրավմամբ ձեռք բերվածը: Այսօրվանն ենք խնդրում, իսկ վաղը
իրենը կհոգա:
Վեցերորդ խոսքը – Ներիր մեզ մեր հանցանքները, ինչպես որ մենք ենք ներում նրանց, որ հանցանք
են գործում մեր դեմ. այս խոսքից իմացվում է, որ երμ մենք ներում ենք մարդուն, թողություն ենք
ստանում Աստծուց: Այս խոսքը մի ուրիշ խոր իմաստ ունի. բոլոր բարի գործերը մենք Աստծուց ենք
սովորում,
իսկ
այստեղ
Նա
Ինքն
է
մեզանից
սովորում
մարդասիրությունը: Եթե մենք չենք ներում, անիծում ենք մեզ, թե՝ ինչպես ես ուրիշներին չներեցի,
դու էլ ինձ մի ներիր: Եվ ոխը սրտում պահելով՝ հեռանում ենք Աստծուց:
Յոթերորդ խոսքը – Մի տար փորձության. խոնարհություն է սովորեցնում. հանդուգն կեպով
փորձության չգնալ, ինչպես նաև Աստծու օգնությունն ենք խնդրում նեղությունների և
դժվարությունների մեջ:
Ութերորդ խոսքը – Այլ փրկիր մեզ չարից. այսինքն ամեն մի չարից, նախ՝ սատանայից, երկրորդ՝ չար
մարդկանցից, որոնք սատանայի արբանյակներն են, երրորդ՝ աշխարհի մեղավոր ցանկություններից,
որովհետև դրանք թշնամություն են Աստծու նկատմամբ, չորրորդ՝ չար մեղքերից, դժոխքից, չար
մահից և մեր հոգու հավիտենական տանջանքից:
Իններորդ խոսքը – Քոնն է թագավորությունը, զորությունը և փառքը հավիտյանս. այսինքն, երբ
Նրանն է արքայությունը, ապա մենք մեղքից չենք վախենում, երբ Նրանն է զորությունը, ոչ ոք չի
կարող հաղթել մեզ: Աստված ոչ միայն ազատում է մեզ բոլոր չարերից, այլև՝ հավիտենապես
փառավորում:
Տասներորդ խոսքը – Ամեն. հաստատում է բոլոր խնդրվածները. ինչ որ խնդրեցինք, ճշմարիտ է, թող
լինի:
Տերունական աղոթքը յոթ խնդրանք է պարունակում. երեքը՝ հոգևոր, չորսը՝ մարմնավոր: Չորս
խնդրանքներն այստեղ և այժմ են կատարվում, իսկ երեքը հանդերձյալ կյանքում պիտի կատարվեն:
Եվ որովհետև հոգին ավելի պատվական է, քան մարմինը, ապա նախ հոգևորն ենք խնդրում. Սուրբ
անունը, արքայությունը և Աստծու կամքի կատարումը, իսկ հետո խնդրում ենք մարմնավորը.
հանպազօրյա հացը, թողությունը և մեղքերի փորձություններից ու չար պատուհասներից ազատելը:
Եվ այս յոթ կարգի խնդրանքներից ավելին պետք չէ խնդրել, որովհետև μովանդակում են բոլոր
խնդրանքները, որ օգուտ են հոգուն և մարմնին:

4: Հոգեհանգիստք - Memorial Service
A memorial service at St Yeghiche Armenian Church is requested:
By Ardoosh Hovsepian, Artin and Artur Hovsepian and their families, for the soul of their Wife, Mother and Grandmother the late KLAR HOVSEPIAN, on the 1st anniversary memorial of her passing, and for all the old and new deceased members of the HOVSEPIAN Family.
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.
Dear St Yeghiche Armenian Church Parish Members,
Your annual membership contribution is now due, can you please send in your payment plus
any additional donation you may wish to make electronically to our bank details shown below, or by
post to our church address.
Thanking you in advance,
St Yeghiche Armenian Church Parish Council

ENQUIRIES:
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 request 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 appropriate and appreciated.

Please remember our Church in your prayers.

ANNOUNCEMENT:
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, 13b Cranley Gardens, Kensington London, SW7 3BB. Please make your cheques payable 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:...……………………………………………………………...….

