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SUNDAY  BULLETIN 

1: List of the Sunday Reading,                   23rd July 2017                        Bulletin No 31/17  

ՅԱԿՈԲՈՍԻ ԿՈՂՄԷ ԳՐՈՒԱԾ ՆԱՄԱԿԷՆ 1 :1-7 
 Յակոբոս, Աստուծոյ ու Տէր Յիսուս Քրիստոսի ծառայ, տասներկու տոհմերուն՝ որ ցրուած 

են ամէն կողմ. ողջո՜յն: 

 Եղբայրնե՛րս, բոլորովին ուրախութի՛ւն համարեցէք՝ երբ զանազան փորձութիւններու մէջ 

իյնաք, գիտնալով թէ ձեր հաւատքին փորձը համբերութիւն կ՚իրագործէ: Բայց համբերութիւնը 

թող ունենայ իր կատարեալ գործը, որպէսզի կատարեալ եւ ամբողջ ըլլաք, եւ ոչինչ պակսի ձեզի: 

 Իսկ եթէ իմաստութիւն կը պակսի ձեզմէ մէկուն, թող խնդրէ Աստուծմէ՝ որ բոլորին կու տայ 

առատապէս՝ առանց կշտամբելու, եւ պիտի տրուի անոր: Բայց հաւատքո՛վ թող խնդրէ, առանց 

տատամսելու. որովհետեւ ա՛ն որ կը տատամսի՝ նման է ծովուն հողմակոծեալ ու տատանեալ 

ալիքներուն: Այդ մարդը թող չկարծէ թէ որեւէ բան պիտի ստանայ Տէրոջմէն. 
 

The Epistle of James 1:1-7 
 James, a bond-servant of God and of the Lord Jesus Christ, To the twelve tribes who are dis-
persed abroad: Greetings. 
 Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your 
faith produces endurance. And let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and 
complete, lacking in nothing.  
 But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without re-
proach, and it will be given to him. But he must ask in faith without any doubting, for the one who 
doubts is like the surf of the sea, driven and tossed by the wind. For that man ought not to expect that 
he will receive anything from the Lord,  
  

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԷՏԱՐԱՆԵՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 16 :13-17:13 
 Երբ Յիսուս կ՚երթար Փիլիպպոսի Կեսարիային երկրամասը՝ հարցուց իր աշակերտներուն. 

«Մարդիկ ի՞նչ կ՚ըսեն, ո՞վ եմ ես՝ մարդու Որդին»: Անոնք ըսին. «Ոմանք 

կ՚ըսեն թէ Յովհաննէս Մկրտիչն ես, ուրիշներ՝ Եղիան, ուրիշներ ալ՝ 

Երեմիան կամ մարգարէներէն մէկը»: Ըսաւ անոնց. «Իսկ դո՛ւք ի՞նչ կ՚ըսէք, 

ո՞վ եմ»: Սիմոն Պետրոս պատասխանեց. «Դուն Քրիստո՛սն ես, ապրող 

Աստուծոյ Որդին»: Յիսուս ըսաւ անոր. «Երանի՜ քեզի, Սիմո՛ն, Յովնանի՛ 

որդի. որովհետեւ ո՛չ թէ մարմինն ու արիւնը յայտնեցին քեզի ասիկա, 

հապա իմ Հայրս՝ որ երկինքն է: Ես ալ կը յայտարարեմ քեզի. “Դուն 

Պետրոս ես, եւ այս վէմին վրայ պիտի կառուցանեմ իմ եկեղեցիս, ու 

դժոխքին դռները պիտի չյաղթեն անոր: Երկինքի թագաւորութեան 

բանալիները պիտի տամ քեզի, եւ ի՛նչ որ երկրի վրայ կապես՝ երկինքի 

մէջ կապուած պիտի ըլլայ, ու ի՛նչ որ երկրի վրայ արձակես՝ երկինքի մէջ 

արձակուած պիտի ըլլայ”»: Այն ատեն աշակերտներուն պատուիրեց՝ որ 

ո՛չ մէկուն ըսեն թէ ինք Քրիստոսն է: 

Այդ ատենէն ետք Յիսուս ցոյց տուաւ իր աշակերտներուն թէ պէտք էր որ երթար Երուսաղէմ,  

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

շատ չարչարանքներ կրէր երէցներէն, քահանայապետներէն եւ դպիրներէն, սպաննուէր ու յարութիւն 

առնէր երրորդ օրը: Պետրոս մէկդի առաւ զինք, եւ սկսաւ յանդիմանել զինք՝ ըսելով. «Ամե՛նեւին, Տէ՛ր. 

այդ բանը չպատահի՛ քեզի»: Ինք ալ դառնալով՝ Պետրոսի ըսաւ. «Ետե՛ւս գնա, Սատանա՛յ, դուն 

գայթակղութիւն ես ինծի. որովհետեւ ո՛չ թէ Աստուծոյ բաները կը մտածես, հապա՝ մարդոց բաները»: 

 Այն ատեն Յիսուս ըսաւ իր աշակերտներուն. «Եթէ մէկը ուզէ գալ իմ ետեւէս, թող ուրանայ 

ինքզինք, վերցնէ իր խաչը, ու հետեւի ինծի: Որովհետեւ ո՛վ որ ուզէ փրկել իր անձը՝ պիտի կորսնցնէ 

զայն, իսկ ո՛վ որ կորսնցնէ իր անձը՝ ինծի համար, պիտի գտնէ զայն: Քանի որ մարդ ի՞նչ օգուտ 

կ՚ունենայ, եթէ շահի ամբողջ աշխարհը բայց կորսնցնէ իր անձը. կամ՝ մարդ ի՞նչ փրկանք պիտի տայ իր 

անձին փոխարէն: Որովհետեւ մարդու Որդին պիտի գայ իր Հօր փառքով՝ իր հրեշտակներուն հետ, եւ 

այն ատեն պիտի հատուցանէ իւրաքանչիւրին՝ իր գործերուն համեմատ: 

 Ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ ձեզի. “Հոս ներկայ եղողներէն կան ոմանք՝ որ մահ պիտի 

չհամտեսեն, մինչեւ որ տեսնեն մարդու Որդին՝ եկած իր թագաւորութեամբ”»: 

 Վեց օր ետք՝ Յիսուս առաւ իրեն հետ Պետրոսը, Յակոբոսն ու անոր եղբայրը՝ Յովհաննէսը, հանեց 

զանոնք բարձր լեռ մը՝ առանձին, եւ այլակերպեցաւ անոնց առջեւ. իր երեսը փայլեցաւ արեւի պէս, ու 

իր հանդերձները ճերմակ եղան՝ լոյսի պէս: Եւ ահա՛ Մովսէս ու Եղիա երեւցան անոնց, եւ կը 

խօսակցէին իրեն հետ: Պետրոս ըսաւ Յիսուսի. «Տէ՛ր, լաւ է որ կենանք հոս. եթէ կ՚ուզես, շինենք հոս 

երեք վրան, մէկը՝ քեզի, մէկը՝ Մովսէսի, ու մէկը՝ Եղիայի»: Մինչ ան կը խօսէր, լուսաւոր ամպ մը 

հովանի եղաւ անոնց վրայ, եւ ձայն մը եկաւ ամպէն՝ ըսելով. «Ա՛յս է իմ սիրելի Որդիս՝ որուն հաճեցայ. 

անո՛ր մտիկ ըրէք»: Երբ աշակերտները լսեցին, իրենց երեսին վրայ ինկան ու սաստիկ վախցան: Յիսուս 

մօտենալով՝ դպաւ անոնց եւ ըսաւ. «Ոտքի՛ ելէք, մի՛ վախնաք»: Իրենց աչքերը բարձրացուցին ու ո՛չ 

մէկը տեսան՝ բայց միայն Յիսուսը: 

 Երբ լեռնէն վար կ՚իջնէին, Յիսուս հրահանգեց անոնց. «Այդ տեսիլքը ո՛չ մէկուն պատմեցէք, մինչեւ 

որ մարդու Որդին մեռելներէն յարութիւն առնէ»: Աշակերտները հարցուցին իրեն. «Հապա ինչո՞ւ 

դպիրները կ՚ըսեն թէ “պէտք է որ նախ Եղիա գայ”»: Յիսուս պատասխանեց անոնց. «Իրաւ է թէ նախ 

Եղիա պիտի գայ եւ վերահաստատէ ամէն բան: Բայց ձեզի կ՚ըսեմ թէ Եղիա արդէն եկած է, ու չճանչցան 

զայն, հապա ինչ որ ուզեցին՝ ըրին անոր. նոյնպէս ալ մարդու Որդին պիտի չարչարուի անոնցմէ»: Այն 

ատեն աշակերտները հասկցան թէ Յովհաննէս Մկրտիչին մասին ըսաւ իրենց: 

The Holy Gospel of Jesus Christ according to Matthew 16:13-17:13 
Peter’s Confession of Christ 
 Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, He was asking His disciples, “Who do 
people say that the Son of Man is?” And they said, “Some say John the Baptist; and others, Elijah; but still 
others, Jeremiah, or one of the prophets.” He said to them, “But who do you say that I am?” Simon Peter 
answered, “You are the Christ, the Son of the living God.” And Jesus said to him, “Blessed are you, Si-
mon Barjona, because flesh and blood did not reveal this to you, but My Father who is in heaven. “I also 
say to you that you are Peter, and upon this rock I will build My church; and the gates of Hades will not 
overpower it. “I will give you the keys of the kingdom of heaven; and whatever you bind on earth shall 
have been bound in heaven, and whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven.” Then 
He warned the disciples that they should tell no one that He was the Christ. 
Jesus Foretells His Death 
 From that time Jesus began to show His disciples that He must go to Jerusalem, and suffer many 
things from the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised up on the third day. Peter 
took Him aside and began to rebuke Him, saying, “God forbid it, Lord! This shall never happen to 
You.” But He turned and said to Peter, “Get behind Me, Satan! You are a stumbling block to Me; for you 
are not setting your mind on God’s interests, but man’s.”  
Discipleship Is Costly 
 Then Jesus said to His disciples, “If anyone wishes to come after Me, he must deny himself, and 
take up his cross and follow Me. “For whoever wishes to save his life will lose it; but whoever loses his life 
for My sake will find it. “For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or 
what will a man give in exchange for his soul? “For the Son of Man is going to come in the glory of His Fa-
ther with His angels, and WILL THEN REPAY EVERY MAN ACCORDING TO HIS DEEDS. 
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3: List of the Feasts celebrated in the Armenian church 

“For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what will a man give in 
exchange for his soul? “For the Son of Man is going to come in the glory of His Father with His angels, 
and WILL THEN REPAY EVERY MAN ACCORDING TO HIS DEEDS. 
 “Truly I say to you, there are some of those who are standing here who will not taste death until they 
see the Son of Man coming in His kingdom.” 
The Transfiguration 
 Six days later Jesus took with Him Peter and James and John his brother, and led them up on a 
high mountain by themselves. And He was transfigured before them; and His face shone like the sun, and 
His garments became as white as light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, talking with 
Him. Peter said to Jesus, “Lord, it is good for us to be here; if You wish, I will make three tabernacles 
here, one for You, and one for Moses, and one for Elijah.” While he was still speaking, a bright cloud over-
shadowed them, and behold, a voice out of the cloud said, “This is My beloved Son, with whom I am well-
pleased; listen to Him!” When the disciples heard this, they fell face down to the ground and were terri-
fied. And Jesus came to the man touched them and said, “Get up, and do not be afraid.” And lifting up 
their eyes, they saw no one except Jesus Himself alone. 
 As they were coming down from the mountain, Jesus commanded them, saying, “Tell the vision to 
no one until the Son of Man has risen from the dead.” And His disciples asked Him, “Why then do the 
scribes say that Elijah must come first?” And He answered and said, “Elijah is coming and will restore all 
things; but I say to you that Elijah already came, and they did not recognize him, but did to him whatever 
they wished. So also the Son of Man is going to suffer at their hands.” Then the disciples understood that 
He had spoken to them about John the Baptist.  
 

Commemoration of the Tabernacle of Old Testament (or the Old Ark) and the 
Feast of the New Holy Church 
 Tabernacle of the Old Testament is the most sacred sanctity of the Old Testament, where the board 
of the Ten Commandments, Aaron’s ornament crosier and the golden urn full of manna were kept. Chris-
tian Church is considered to be the prototype of the New Testament - that is - the Church of Christ. So, 
this feast has been included in the calendar to symbolize the mystery of eternity of the Church. 
 

Հիշատակ հին տապանակի և նոր Սբ. Եկեղեցու տոն  

 Հին Ուխտի տապանակը Հին կտակարանի ամենամեծ սրբությունն է, որտեղ պահվում էին 

Տասնաբանյա պատվիրանների տախտակները, Ահարոնի ծաղկյալ գավազանն ու մանանայով լի 

ոսկյա սափորը: Քրիստոնեական եկեղեցու համար այն Նոր Ուխտի, այսինքն` Քրիստոսի Եկեղեցու 

նախատիպն է, որի համար սահմանել է այս տոնը՝ Եկեղեցու մշտնջենականության խորհրդով:  

 Տոնը կատարվում է Վարդավառի՝ Քրիստոսի Պայծառակերպության տոնին նախորդող շաբաթ 

օրը: 
 

Վարդավառ: Պայծառակերպություն Տեառն մերոյ Յիսուս Քրիստոսի 

 Քրիստոսի Պայծառակերպությունը Հայ Առաքելական Եկեղեցու հինգ տաղավար տոներից է և 

Պետրոս, Հովհաննես եւ Հակոբոս առաքյալների առջեւ Քրիստոսի այլակերպության հիշատակն է, որն, 

ըստ ավանդության՝ տեղի է ունեցել Թաբոր լեռան վրա: Քրիստոսի Պայծառակերպության մասին 

վկայում են Մատթևոս (17: 1-13) Մարկոս (9: 1-12) եւ Ղուկաս (9: 28-36) ավետարանիչները. «Եւ նրա 

դեմքը փայլեց ինչպես արեգակը, եւ նրա զգեստները դարձան սպիտակ ինչպես լույսը: Եւ ահա նրանց 

երեւացին Մովսեսն ու Եղիան, որ խոսում էին նրա հետ: Պետրոսը պատասխան տվեց եւ ասաց 

Հիսուսին. «Տե՜ր, լավ է, որ մենք այստեղ ենք, եթե կամենաս, երեք տաղավարներ շինենք, մեկը՝ քեզ 

համար, մեկը՝ Մովսեսի, մեկն էլ՝ Եղիայի»: Եւ մինչ նա դեռ խոսում էր, ահա մի լուսավոր ամպ նրանց 

վրա հովանի եղավ. ամպից մի ձայն եկավ ու ասաց. «Դա՜ է իմ սիրելի Որդին, որին հավանեցի, դրա՜ն 

լսեցեք»: Երբ աշակերտներն այս լսեցին, իրենց երեսի վրա ընկան եւ սաստիկ վախեցան: Եւ Հիսուս, 

մոտենալով, դիպավ նրանց ու ասաց. «Ոտքի՜ ելեք եւ մի վախեցեք: Նրանք աչքները բարձրացրին եւ 

Հիսուսից բացի ոչ ոքի չտեսա» (Մատթ. 17: 2-8): Հայ եկեղեցին Քրիստոսի Պայծառակերպությունը 

տոնում է Զատիկից 98 օր հետո, հունիսի 28-ից մինչեւ օգոստոսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում:  
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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:  Հոգեհանգիստ - Memorial Service  

Հայաստանյայց եկեղեցին այն կոչում է նաեւ Այլակերպության տոն կամ Վարդավառ: Վերջինս հին 

հայկական տոնի անվանումն ունի, որից պահպանվել է նաեւ միմյանց վրա ջուր ցողելու սովորույթը: 

Պայծառակերպության տոնին հաջորդող երկուշաբթի օրը մեռելոց է: 

 

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.  

 

ՏՕՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ    Կիրակի, Օգոստոս 13, 2017 

 Անոնք որոնք կը փափաքին Սբ Աստւածծնի վերափոխման տօնին առթիւ իրենց սրտագին 

նուիրատուութիւնները ընել փոխան խաղողի թող հաճին մոտենալ Ծուխի Հոգաբարցութեան կամ 

հեռաձայնել եկեղեցւոյ գրասենեակը  020 7373 8133.  Ձեր ուխտը ընդունելի ըլլայ: 

 
Assumption of the Holy Mother-Of-God       Sunday 13th August 2017 

           All those wishing to donate grapes or make monetary donations in lieu of grapes, please contact the 
Parish Council members at church or call parish office 020 7373 8133 .  
Thanking you in advance   
St Yeghiche Armenian Church Parish Council 

ENQUIRIES:  

ANNOUNCEMENT: 
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