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SUNDAY  BULLETIN 

1: List of the Sunday Reading,                   10th September 2017                   Bulletin No 38/17  

ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԿՈՂՄԷ 2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ ԳՐՈՒԱԾ ՆԱՄԱԿԷՆ 7:4-16 
Մեծ է խօսքի համարձակութիւնս ձեզի հանդէպ, մեծ է ձեզմով պարծանքս, լեցուած եմ 

մխիթարութեամբ, չափազանց ուրախ եմ մեր ամբողջ տառապանքին մէջ: 

Որովհետեւ՝ երբ մենք Մակեդոնիա հասանք՝ մեր մարմինը բնա՛ւ անդորրութիւն չունեցաւ, այլ 

ամէն կողմէ կը տառապէինք. դուրսէն կռիւներ կային, իսկ ներսէն՝ վախեր: Բայց Աստուած, որ 

խոնարհները կը մխիթարէ, մեզ մխիթարեց Տիտոսի գալուստով: Եւ ո՛չ միայն անոր գալուստով, այլ 

նաեւ այն մխիթարութեամբ՝ որով ինք մխիթարուած էր ձեզմով, երբ պատմեց մեզի ձեր տենչանքը, 

ձեր կոծը, ինծի հանդէպ ձեր ունեցած նախանձախնդրութիւնը, այնպէս որ ա՛լ աւելի ուրախացայ: 

Որովհետեւ, թէպէտ տրտմեցուցի ձեզ այդ նամակով, չեմ զղջար, (թէպէտ զղջացեր էի,) քանի որ կը 

նշմարեմ թէ այդ նամակը տրտմեցուց ձեզ, թէպէտ միայն ժամանակ մը: Ուրեմն կ՚ուրախանամ, ո՛չ թէ 

քանի որ տրտմեցաք, հապա՝ որովհետեւ տրտմեցաք ապաշխարութեա՛ն համար. քանի որ 

տրտմեցաք Աստուծոյ ուզած կերպով, որպէսզի ոչինչ կորսնցուցած ըլլաք մեր միջոցով: Արդարեւ 

Աստուծոյ ուզած տրտմութիւնը կը պատճառէ՝՝ ապաշխարութիւն՝ փրկութեան համար, որ չի 

զղջացներ. բայց աշխարհի տրտմութիւնը կը պատճառէ մահ: Քանի դուք տրտմեցաք Աստուծոյ ուզած 

կերպով, ահա՛ այդ բանը ձեր մէջ ի՜նչ փութաջանութիւն գոյացուց, նոյնիսկ ջատագովութիւն, 

ընդվզում, վախ, տենչանք, նախանձախնդրութիւն, վրէժխնդրութիւն. ամէն կերպով դուք ձեզի 

հաւանութիւն տուիք թէ այդ խնդիրին մէջ անկեղծ էք: Ուրեմն ինչ որ գրեցի ձեզի, ո՛չ թէ 

անիրաւութիւնը ընողին պատճառով էր, եւ ո՛չ ալ անիրաւութիւնը կրողին պատճառով, հապա՝ 

որպէսզի երեւնայ ձեզի Աստուծոյ առջեւ մեր ունեցած փութաջանութիւնը ձեզի հանդէպ: Ուստի ձեր 

մխիթարութեամբ մե՛նք մխիթարուեցանք. եւ ա՛լ աւելի ուրախացանք Տիտոսի ուրախութեան համար, 

որովհետեւ անոր հոգին հանգստացած էր բոլորէդ. քանի որ ամօթահար չեմ ըլլար՝ ձեզմով որեւէ 

բանի մէջ պարծենալուս համար անոր առջեւ. հապա, ինչպէս ամէն բան ճշմարտութեամբ խօսեցանք 

ձեզի, նոյնպէս Տիտոսի առջեւ մեր պարծանքն ալ ճշմարիտ գտնուեցաւ: Նաեւ իր գորովը աւելի 

առատ է ձեզի հանդէպ, մինչ կը վերյիշէ ձեր բոլորին հնազանդութիւնը, թէ ի՛նչպէս ահով ու դողով 

ընդունեցիք զինք: Ուստի կ՚ուրախանամ որ ամէն բանի մէջ վստահութիւն ունիմ ձեր վրայ: 

 

The Epistle of St Paul to the 2 Corinthians 7:4-16 
Great is my confidence in you; great is my boasting on your behalf. I am filled with comfort; I am overflowing with joy 

in all our affliction.  
 For even when we came into Macedonia our flesh had no rest, but we were afflicted on every side: conflicts without, 

fears within. But God, who comforts the depressed, comforted us by the coming of Titus; and not only by his coming, but also 

by the comfort with which he was comforted in you, as he reported to us your longing, your mourning, your zeal for me; so that 

I rejoiced even more. For though I caused you sorrow by my letter, I do not regret it; though I did regret it—for I see that that 

letter caused you sorrow, though only for a while— I now rejoice, not that you were made sorrowful, but that you were made 

sorrowful to the point of repentance; for you were made sorrowful according to the will of God, so that you might not suffer loss 

in anything through us. For the sorrow that is according to the will of God produces a repentance without regret, leading to 

salvation, but the sorrow of the world produces death.  
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2: A short interpretation of the Gospel reading under the title The hard sayings’ 

For behold what earnestness this very thing, this godly sorrow, has produced in you: what vindication of yourselves, what indig-
nation, what fear, what longing, what zeal, what avenging of wrong! In everything you demonstrated yourselves to be innocent 
in the matter. So although I wrote to you, it was not for the sake of the offender nor for the sake of the one offended, but that 
your earnestness on our behalf might be made known to you in the sight of God. For this reason we have been comforted. 
And besides our comfort, we rejoiced even much more for the joy of Titus, because his spirit has been refreshed by you all. For 
if in anything I have boasted to him about you, I was not put to shame; but as we spoke all things to you in truth, so also our 
boasting before Titus proved to be the truth. His affection abounds all the more toward you, as he remembers the obedience of 
you all, how you received him with fear and trembling. I rejoice that in everything I have confidence in you.  

 

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԷՏԱՐԱՆԵՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 7:31-37 
Դարձեալ Տիւրոսի եւ Սիդոնի հողամասերէն մեկնելով՝ 

գնաց Գալիլեայի ծովեզերքը, Դեկապոլիսի հողամասին 

մէջէն: Մէկը բերին անոր առջեւ, խուլ ու դժուարախօս, եւ 

կ՚աղաչէին՝ որ ձեռք դնէ անոր վրայ: Բազմութենէն մէկդի առնելով 

զայն՝ իր մատները մխեց անոր ականջներուն մէջ ու թքնեց, եւ 

դպաւ անոր լեզուին. ապա երկինք նայելով՝ հառաչեց ու ըսաւ 

անոր. «Եփփաթա՛», (որ ըսել է՝ բացուէ՛.)իսկոյն բացուեցան անոր 

ականջները եւ քակուեցաւ անոր լեզուին կապը, ու շիտակ կը 

խօսէր: Պատուիրեց անոնց՝ որ ո՛չ մէկուն ըսեն. սակայն ինք 

ո՛րքան կը պատուիրէր անոնց, անոնք ա՛լ աւելի կը 

հրապարակէին: Չափազանց կ՚ապշէին ու կ՚ըսէին. «Ան ամէն ինչ 

լաւ կ՚ընէ. խուլերուն լսել կու տայ, եւ համրերուն՝ խօսիլ»: 
 

The Holy Gospel of Jesus Christ according to Mark 7:31-37 
Again He went out from the region of Tyre, and came through Sidon to the Sea of 
Galilee, within the region of Decapolis. They brought to Him one who was deaf 
and spoke with difficulty, and they implored Him to lay His hand on him. Jesus took him aside from the crowd, by himself, and 
put His fingers into his ears, and after spitting, He touched his tongue with the saliva; and looking up to heaven with a deep 
sigh, He said to him, “Ephphatha!” that is, “Be opened!” And his ears were opened, and the impediment of his tongue was re-
moved, and he began speaking plainly. And He gave them orders not to tell anyone; but the more He ordered them, the more 
widely they continued to proclaim it. They were utterly astonished, saying, “He has done all things well; He makes even the 
deaf to hear and the mute to speak.”  
 

Ս. Կույս Մարիամի ծնունդն Աննայից 

  Ս. Աստվածածնի ծնունդը նկարագրված չէ Աստվածաշունչ մատյանում, այն մեզ փոխանցվել է 

Եկեղեցու Սրբազան ավանդությամբ: Կույսի ծնողները` Հովակիմն ու Աննան երկար ժամանակ 

երեխա չէին ունենում, քանի որ վերջինս ամուլ էր: Եվ մի օր, երբ Աննան իջնում է պարտեզ աղոթելու, 

հանկարծ հայտնվում է Տիրոջ հրեշտակը և ավետում, որ զավակ է ունենալու, ում երանի են տալու 

բոլոր ազգերը: Աննան գոհություն է հայտնում Աստծուն, որ լսեց իր անդադրում աղոթքների ձայնն ու 

խղճաց իրեն: Նա խոստանում է իր զավակին Աստծուն նվիրել: Նույն այս տեսիլքը երևում է նաև 

Հովակիմին` հայտնելով բարի լուրը: Ս. Կույսի հայրը նույնպես փառք է տալիս Բարձրյալին այդ մեծ 

շնորհին արժանանալու համար և իր ընտիր արջառներից ու ոչխարներից մատաղ է անում` 

բաժանելով աղքատներին: Աննան հղիանում է, ունենում մի աղջիկ, որին անվանում են Մարիամ, 

այսինքն` լուսավորյալ: Նա էր այն ընտրյալը երկրի վրա, ում Աստված իր առաքինությունների ու 

արժանիքների շնորհիվ պատվեց լինելու Աստծու մայրը: Նա տառապեց իր Որդու համար, սակայն 

երբեք չերկնչեց ու չընդդիմացավ Աստծուն` քաջ գիտակցելով Բարձրյալից իրեն վստահված 

առաքելության կարևորությունը: Նա առաքինի, հավատավոր մոր, ընտանեկան սրբության 

պահապանի մարմնացումն է: Հայ Եկեղեցին Աստվածամոր ծննդյան տոնը հաստատուն կերպով 

տոնում է սեպտեմբերի 8-ին: 

Deaf Man Healed  
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3: List of the Feasts celebrated in the Armenian church 

Նիկիայի Սուրբ ժողովի 318 Հայրապետների հիշատակության օր 
  Քրիստոսի Եկեղեցու պատմության մեջ առաջին Տիեզերական ժողովը տեղի է ունեցել 325 

թվականին, Կոստանդիանոս Մեծ կայսեր հրամանով, Կ. Պոլսի մոտ գտնվող Նիկիա քաղաքում: 

Ժողովին մասնակցում էին Ընդհանրական Եկեղեցու 318 նշանավոր հայրապետները: Տիեզերաժողովի 

գումարման շարժառիթն Ալեքսանդրիայի Արիոս անունով երեցն էր, որը քարոզում էր, թե Քրիստոս 

անսկիզբ չէ, այլ ստեղծվել է ժամանակներից ու դարերից առաջ Հայր Աստծո ցանկությամբ, որպեսզի 

նրա միջոցով կատարվի արարչագործությունը: Միակ անծնունդը, միակ հավիտենականը, միակ 

անսկիզբը Հայր Աստված է: Որդին առաջացել է ոչ թե Հոր էությունից, այլ ոչնչից: Կար ժամանակ, երբ 

Որդին չկար: Որդին թեև ստացել է Հայր Աստծո ողջ շնորհքը և որդեգրվել, սակայն անապական չէ, 

ինչպես Հայրը, այլ այլայլելի, ինչպես արարածները: Արիոսի այս դատողություների պատճառով 

փաստորեն մերժվում էր Քրիստոսի Աստվածությունը՝ վտանգի տակ դնելով ողջ քրիստոնեական 

վարդապետությունը: Արիոսկանությանը դեմ է դուրս գալիս Ալեքսանդրիայի Ալեքսանդր 

արքեպիսկոպոսը: Նա իր քարոզներում շեշտում էր, որ հավիտենական է Աստված, հավիտենական է և 

Որդին, Հայրը և Որդին միաժամանակ կան: Հայրը Որդուն չի նախորդում ոչ մի վայրկյան, միշտ եղել է 

Հայրը, միշտ եղել է Որդին: Այս Տիեզերաժողովում դատապարտվում է Արիոսի մոլար ուսմունքը՝ 

հայտարարելով այն հերետիկոսություն: Նիկիայի Ա Տիեզերաժողովին մասնակցում էր նաև Ս. Գրիգոր 

Լուսավորչի որդին` Արիստակեսը: Ժողովի ընդունած դավանաբանական բանաձևը, որը հայտնի է 

Նիկիական հանգանակ անունով, Ս. Արիստակես Հայրապետը Հայաստան է բերել, ներկայացրել հորը` 

Ս Գրիգոր Լուսավորչին: Վերջինս էլ դրան ավելացրել է «Իսկ մեք փառաւորեսցուք... » հատվածը: 

Նիկիայում ընդունված Հավատո հանգանակն ու Լուսավորչի ավելացրած հատվածը մինչև այսօր էլ 

անփոփոխ օգտագործում են Հայ Եկեղեցու ծիսակարգում: Արիստակեսն իր հետ Հայաստան էր բերել 

նաև Նիկիայի ժողովում ընդունած 20 կանոնները, որոնք նույնպես հաստատվել են Ս. Գրիգոր 

Լուսավորչի կողմից: 
 

Birth of St. Mary from Anna 
 The birth of the Holy Mother of God in not described in the Holy Bible. We learn about from the Holy Tradition of the 
Church. Parents of the Holy Virgin, Jehoiakim and Anna did not have children for many years. Once, when Anna goes to the 
garden to pray, suddenly God’s Angel appears to her and tells her that she will have a baby. Anna thanks God for hearing her 
prayers and promises to present her baby to God. Jehoiakim also has the same vision. He also renders glory to God for de-
serving him that grace and offers sacrifice. Anna gives birth to a girl, who is named Mary, which means “Illuminated”. It was 
she whom God granted the grace to be the Mother of God. As mother she worried, suffered for her Son, but never opposed 
to God very well understanding the importance of the mission entrusted to her by God. 
 

Commemoration of 318 Pontiffs participating in the Ecumenical Council of Nicaea 
  This council is the First Ecumenical Council in the history of the Church, which was convened upon the order of the King 
Costandianos the Great in the town Nicaea near Constantinople, in 327 A. D. 318 prominent pontiffs representing the Universal 
Church participated in the Council. The reason for convening the council was priest Arios of Alexandria, who preached that 
Christ was not without beginning, that he was created upon the Will of God before times and centuries, in order the creation of 
God to be realized by means of Christ. The only one not having birth, the only one eternal and without beginning is God the fa-
ther. Son has been created not from the essence of the Father, but from nothing. There was a time when the Son did not exist. 
Although the Son has received all the virtues of the Father and is adopted, he is not pure as the Father is, he is changeable, as 
all human beings. 
 Because of such viewpoints of Arios the Divinity of Christ was denied and the entire Christian doctrine was endangered. 
Archbishop Alexander of Alexandria opposed to Arianism. In his sermons he stressed that God is eternal, and Son is eternal, 
Father and Son are of the same time. Father does not precede the Son even for a moment, Father has always existed and Son 
has always existed. The false teaching of Arios is condemned during the first Ecumenical Council and it is declared to be heresy. 
 Aristakes, son of St. Gregory the Illuminator, also participates in the first Ecumenical Council. The doctrinal formulation 
adopted by the Council, which is known as Nicene Creed, is brought to Armenia by Aristakes and is presented to St. Gregory the 
Illuminator.  The latter added to it the following passage: “As for us, we shall glorify him who was before the ages, worshipping 
the Holy Trinity and the one Godhead, the Father and the Son and the Holy Spirit, now and always and unto ages of ages. 
Amen.”. 
 The Nicene Creed, adopted in Nicaea, and the passage added by St. Gregory the Illuminator, are up to date used in the 
rites of the Armenian Apostolic Church without any change. Aristakes brings to Armenia also 20 canons adopted by the Council 
of Nicaea, which are also ratified by St. Gregory the Illuminator. 



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  

A memorial service at St Yeghiche Armenian Church is requested: 

By Mrs Alice Alaverdian and Family for the soul of their Brother and Uncle the late SAMUEL 
ALAVERDIAN, on the 40th day memorial of his passing, also for her siblings HAIG, 
HAROUTYOUN and YESTER and parents GULIZAR and ABKAR ALAVERDIAN. And 

for all the old and new deceased members of the ALAVEDIAN 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.  

ԱՂԱՉՈՒՄ ԵՄ ՏԵՐ ՀԻՍՈՒՍ. ԶՈՐԱՎՈՐ ԱՂՈԹՔ 
Աղաչում եմ, Տե´ր Հիսուս, և ընկնում Քո սուրբ Խաչի առջև. նրա բարեխոսությամբ 
ընդունիր աղաչանքներս, կատարիր խնդրվածքներս և նրանով զորացրու ինձ իմ 
կոչման մեջ, որի համար կանչվեցի, ու Քո պատվիրաններում, որոնք սովորեցի: Տուր 
ինձ նրանով զորություն և ժուժկալություն, զգաստություն, առողջություն և 
պահպանություն իմ անձին օր ու գիշեր և ամեն ժամ` ննջելիս ու արթնանալիս, 
ընթանալիս և կանգ առնելիս, գործերում ու տքնություններում, աղոթքի և պահքի 
մեջ, նաև՝ Քո կամքը կատարելիս: 
 Այն թող ամուր բերդ լինի ինձ և հզոր աշտարակ` թշնամու առաջ: Զարդարիր ինձ 
սրանով՝ իբրև հոգեղեն զարդով և իմանալի լույսով: Եվ Գաբրիելի ահեղ բարբառի 
օրը՝ սուրբ Խաչդ երևալիս, լուսավորիր խավարած հոգիս` լույսով բարձրանալու 
անմահ Փեսայիդ ընդառաջ՝ խառնվելու հայրապետների երամներին, 
մարտիրոսների դասերին և հրեշտակների գնդերին:  
ՍՈՒՐԲ ԵՓՐԵՄ ԱՍՈՐԻ 

ENQUIRIES:  

ANNOUNCEMENT: 

mailto:info@styeghiche.org.uk
mailto:info@styeghiche.org.uk
http://ter-hambardzum.net/hreshtakneri-masin

