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Feast of the Assumption of the Holy Mother of God
ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԿՈՂՄԷ
ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆԳՐՈՒԱԾ ՆԱՄԱԿԷՆ
6 :16-7:7
Արդարեւ մարդիկ երդում կ՚ընեն իրենցմէ մեծին
վրայ, ու իրենց համար՝ երդո՛ւմը կը հաստատէ ամէն
հակաճառութեան աւարտը: Ուստի Աստուած,
փափաքելով աւելի ճոխութեամբ ցոյց տալ իր
ծրագիրին
անփոփոխ
ըլլալը
խոստումի
ժառանգորդներուն,
միջնորդեց
երդումով
մը, որպէսզի երկու անփոփոխելի բաներով - որոնց
մէջ անկարելի է որ Աստուած ստէ - հզօր մխիթարութիւն ունենանք մենք՝ որ իբր ապաստան
ամուր բռնեցինք մեզի առաջարկուած յոյսը: Մենք ունինք զայն որպէս ապահով եւ հաստատ
խարիսխ մեր անձին. ան կը մտնէ վարագոյրին ներսի կողմն ալ, հոն ուր Յիսուս՝ իբր
յառաջընթաց՝ մտաւ մեզի համար, յաւիտենական Քահանայապետ եղած՝ Մելքիսեդեկի կարգին
համեմատ:
Արդարեւ այս Մելքիսեդեկն էր, Սաղէմի թագաւորն ու
Ամենաբարձր Աստուծոյ քահանան, որ դիմաւորեց Աբրահամը՝ երբ
ան կը վերադառնար թագաւորներու կոտորածէն, եւ օրհնեց
զայն. Աբրահամ ալ տասանորդ տուաւ անոր իր բոլոր բաներէն: Ան
նախ Արդարութեան թագաւոր է՝ թարգմանութեան համաձայն, ու
յետոյ՝ նաեւ Սաղէմի թագաւոր, այսինքն՝ Խաղաղութեան
թագաւոր: Առանց հօր, առանց մօր, առանց ազգաբանութեան, ան
ունի ո՛չ օրերու սկիզբ, ո՛չ ալ կեանքի վախճան. բայց նմանցուած է
Աստուծոյ Որդիին եւ մշտնջենապէս կը մնայ քահանայ:
Ուրեմն տեսէ՛ք թէ ի՜նչ մեծ մէկն էր ան՝ որուն Աբրահամ
նահապետն ալ տուաւ աւարին տասանորդը: Արդարեւ Ղեւիի
որդիներէն եղողները, որոնք քահանայութիւն կը ստանան, Օրէնքին
համաձայն պատուէր ունին տասանորդ առնելու ժողովուրդէն,
այսինքն՝ իրենց եղբայրներէն, թէպէտ անոնք Աբրահամի մէջքէն ելած են: Բայց ա՛ն՝ որուն
ազգաբանութիւնը անոնցմէ չէր, տասանորդ ստացաւ Աբրահամէն եւ օրհնեց խոստումները
ունեցողը: Իսկ առանց որեւէ հակաճառութեան՝ կրտսե՛րը կ՚օրհնուի գերադասէն:

2: A short interpretation of the Gospel reading under the title The hard sayings’
The Epistle of St Paul to the Hebrews 6:16-7:7
For men swear by one greater than themselves, and with them an oath given as confirmation is an end
of every dispute. In the same way God, desiring even more to show to the heirs of the promise the changeableness of His purpose, interposed with an oath, so that by two unchangeable things in which it is impossible
for God to lie, we who have taken refuge would have strong encouragement to take hold of the hope set before us.This hope we have as an anchor of the soul, a hope both sure and steadfast and one which enters
within the veil, where Jesus has entered as a forerunner for us, having become a high priest forever according to the order of Melchizedek.
For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham as he was returning from the slaughter of the kings and blessed him, to whom also Abraham apportioned a tenth part of
all the spoils, was first of all, by the translation of his name, king of righteousness, and then also king of Salem, which is king of peace. Without father, without mother, without genealogy, having neither beginning of
days nor end of life, but made like the Son of God, he remains a priest perpetually. Now observe how great
this man was to whom Abraham, the patriarch, gave a tenth of the choicest spoils. And those indeed of the
sons of Levi who receive the priest’s office have commandment in the Law to collect a tenth from the people,
that is, from their brethren, although these are descended from Abraham. But the one whose genealogy is
not traced from them collected a tenth from Abraham and blessed the one who had the promises. But without
any dispute the lesser is blessed by the greater.

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԷՏԱՐԱՆԵՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 15:1-8
«Ե՛ս եմ ճշմարիտ որթատունկը, եւ իմ Հայրս՝ մշակն է: Ամէն ճիւղ՝ որ իմ վրաս է ու պտուղ չի բերեր,
կը վերցնէ զայն. իսկ ամէն ճիւղ որ պտուղ կը բերէ՝ կը մաքրէ զայն, որպէսզի ա՛լ աւելի պտուղ բերէ: Դուք
արդէն մաքուր էք այն խօսքով՝ որ ըսի ձեզի: Ի՛մ մէջս
մնացէք, ու ես՝ ձեր մէջ. ինչպէս ճիւղը չի կրնար
ինքնիրմէ պտուղ բերել՝ եթէ որթատունկին վրայ չմնայ,
նոյնպէս ալ դուք չէք կրնար՝ եթէ իմ մէջս չմնաք: Ես
որթատունկն եմ, եւ դուք ճիւղերն էք. ա՛ն որ իմ մէջս
կը մնայ, ու ես՝ անոր մէջ, անիկա՛ շատ պտուղ պիտի
բերէ, որովհետեւ առանց ինծի ոչինչ կրնաք ընել: Եթէ
մէկը իմ մէջս չմնայ, ան դուրս կը նետուի՝ ճիւղի մը
պէս, եւ կը չորնայ. զանոնք կը ժողվեն ու կրակը կը
նետեն, եւ անոնք կ՚այրին: Եթէ դուք մնաք իմ մէջս, ու
իմ խօսքերս ալ մնան ձեր մէջ, ի՛նչ որ ուզէք՝ պիտի
խնդրէք, եւ պիտի ըլլայ ձեզի: Իմ Հայրս կը
փառաւորուի՝ երբ դուք շատ պտուղ բերէք. այսպէս՝ իմ
աշակերտներս կ՚ըլլաք:

The Holy Gospel of Jesus Christ according to John 15:1-8
Jesus Is the Vine—Followers Are Branches
“I am the true vine, and My Father is the vinedresser. “Every branch in Me that does not bear fruit, He
takes away; and every branch that bears fruit, He prunes
it so that it may bear more fruit. “You are already clean
because of the word which I have spoken to you. “Abide
in Me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of
itself unless it abides in the vine, so neither can you unJesus
less you abide in Me. “I am the vine, you are the branches; he who abides in Me and I in him, he bears much fruit, for apart from Me you can do nothing. “If anyone
does not abide in Me, he is thrown away as a branch and dries up; and they gather them, and cast them into
the fire and they are burned. “If you abide in Me, and My words abide in you, ask whatever you wish, and it
will be done for you. “My Father is glorified by this, that you bear much fruit, and so prove to be My disciples.

3: List of the Feasts celebrated in the Armenian church
Տոն Շողակաթի` Սբ. Էջմիածնի, ըստ Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքի
Շողակաթի

տոնը

Սբ.

Էջմիածնի

Մայր

Տաճարի

նավակատիքի տոնն է: Ըստ Ագաթանգեղոս պատմիչի`
հայոց աշխարհի երկրորդ լուսավորիչ Սբ. Գրիգորը մի
տեսիլք է տեսնում, ուր Քրիստոս Աստված իջնում է երկնքից
և ձեռքի ոսկե մուրճով հարվածում Սանդարամետ կոչված
կռատան տեղում: Աննկարագրելի ու զարմանահրաշ այս
տեսիլքով

Միածինը

հիմնադրման

վայրը:

մատնանշում
Սրբի

այս

է

Մայր

տեսիլքը

տաճարի
կոչվում

է

«Շողակաթ», քանզի Գրիգոր Լուսավորիչը տեսնում է, թե
ինչպես

երկնքից

մի

շող

է

կաթում:

Պատմական

տեղեկությունների համաձայն, Էջմիածնի Մայր Տաճարը նվիրագործվել եւ օծվել է 303 թվականին, Սբ.
Կույսի Վերափոխման տոնի օրը: Ըստ Մաղաքիա արք. Օրմանյանի՝ Մայր Տաճարն էլ Աստվածածնի
անվանը նվիրված լինելով, Հայ Եկեղեցին Վերափոխման տոնի նախընթաց շաբաթ օրը Շողակաթի տոնն է
կատարում: 1700 տարի հայ մարդու համար նվիրական ուխտատեղի դարձած Մայր Աթոռ Սբ. Էջմիածինը
Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հավատքի օրրանն ու սրբություն սրբոցն է` իր հոգևոր,
ազգային ու պատմական նշանակությամբ` հիմնադրված Աստծո Միածին Որդու միջոցով: Սբ. Գրիգորի
տեսիլքով Աստված իջավ մեր դրախտավայր երկիրն ու կանխորոշեց հայ ժողովրդի ապագան` որպես մի
ընտրյալ ժողովուրդ, որն առաջինը քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն հռչակեց և իր սրտում
ընդունեց Երկնավոր Վարդապետի սիրո վարդապետությունը:

Feast of the Apparition (“Shoghakat”) of Holy Etchmiadzin
The Feast of “Shoghakat” of Holy Etchmiadzin commemorates the inauguration of the Cathedral of the Mother See. The fifth century Greek historian Agathangelos tells us of St. Gregory the Illuminator’s divine vision,
wherein our Lord Jesus Christ descends from Heaven and strikes the
ground with His golden hammer. In view of biblical Mount Ararat, in the city
of Vagharshapat, the place where the Only Begotten descended identified
the site for the foundation of the new cathedral of the Christian Armenian
Nation. The vision of Gregory became known as “Shoghakat”, as the Saint
saw a fiery column descending from the sky.
The foundation was laid in 301 A.D. and the Cathedral of Holy Etchmiadzin was consecrated in 303 A.D. on the day of the Feast of the Assumption of the Holy Mother of God. We learn from Archbishop Malachia Ormanian that as the Mother Cathedral of the Armenian Church and Nation is dedicated to St. Mary, the feast of her foundation and inauguration is celebrated
in the Armenian Church on the Saturday preceding the Feast of the Assumption of the Holy Mother of God.
For 1,700 years, the Mother See of Holy Etchmiadzin has been, and
continues to be, the spiritual heart and centre of the Armenian Church, and
is her most sacred sanctuary. Her spiritual, national and historical significance has only increased through the
centuries. Through the vision of St. Gregory, God Incarnate descended upon the soil of Armenia and predetermined her future, making Armenia the first nation in the world to adopt Christianity as its official religion.

4: Հոգեհանգիստ - Memorial Service
There are no Memorial Service at St Yeghiche Armenian Church this Sunday
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.

Reverence Required
Please be advised that, according to the tradition of the Armenian Church, members of the congregation are strongly reminded to refrain from walking in and out of the Sanctuary while services are
in progress.
You are especially reminded not to do so during
1) The Chanting of the Gospel,
2) Recitation of the Creed (Havadamk),
3) The Challis Procession,
4) The Hymn “Der Voghormya”, and
5) Distribution of the Holy Communion.
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.
Welcome: We wish to welcome those who are visiting our church. The Parish Council would like to

invite you to make St. Yeghiche Armenian Church your spiritual home. You are cordially invited to
take part in the Service and activities of our Church.

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:...……………………………………………………………...….

