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SUNDAY  BULLETIN 

1: List of the Sunday Reading,                   1st October 2017                   Bulletin No 41/17  

Third Sunday of the Exaltation of the Holy Cross – Feast of the Holy Cross of Varak 

ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԿՈՂՄԷ ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐԻՆԳՐՈՒԱԾ ՆԱՄԱԿԷՆ 6:14-18 
 Բայց ես ամե՛նեւին պիտի չպարծենամ, այլ միայն մեր Տէրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի խաչով. անով 

աշխարհը խաչուած է ինծի համար, ես ալ՝ աշխարհի: Որովհետեւ Քրիստոս Յիսուսով ո՛չ 

թլփատութիւնը որեւէ ազդեցութիւն ունի, ո՛չ անթլփատութիւնը, հապա՝ նոր արարած 

ըլլալը: Խաղաղութիւն ու ողորմութիւն բոլոր անոնց վրայ՝ որ այս կանոնին համաձայն կ՚ընթանան, եւ 

Աստուծոյ Իսրայէլին վրայ: 

 Ասկէ ետք ո՛չ մէկը թող անհանգստացնէ զիս. որովհետեւ ես մարմինիս վրայ կը կրեմ Տէր Յիսուսի 

վէրքին սպիները: 

 Եղբայրնե՛ր, մեր Տէրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի շնորհքը ձեր հոգիին հետ: Ամէն: 
 

The Epistle of St Paul to the Galatians 6:14-18;  
 But may it never be that I would boast, except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which 
the world has been crucified to me, and I to the world. For neither is circumcision anything, nor uncircum-
cision, but a new creation. And those who will walk by this rule, peace and mercy be upon them, and up-
on the Israel of God. 
 From now on let no one cause trouble for me, for I bear on my body the brand-marks of Jesus.  
 The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brethren. Amen. 
 

Մանուկների անմեղության մասին (բարոյախրատական պատում) 
  Երանելի Օգոստինոսը գիրք էր գրում Սուրբ Երրորդության մասին: Աշխատանքից ու հոգևոր 

գործունեությունից հետո՝ երեկոյան ժամերին, նա ծովեզերքին շրջելու սովորություն ուներ: 

Քահանաները նրանից հեռու էին մնում, որպեսզի իրենց զրույցներով նրան իմացական տեսությունից 

չշեղեին: Արդ, այսպես շրջելիս մի անգամ տեսավ մի գեղեցիկ ու վայելուչ մանուկ` ծովեզերքին նստած, 

որ մի փոքր փոս փորելով, ինչպես մանուկների սովորությունն է խաղալով անել, և արծաթի գդալով 

ծովից ջուրն առնելով` այն փոսի մեջ էր լցնում: Օգոստինոսը, այս տեսնելով և նրան մոտենալով, 

հարցրեց. 

– Ի՞նչ ես անում: Եվ նա պատասխանեց. 

– Այս բովանդակ ծովը կամենում եմ այս փոսի մեջ լցնել: Եպիսկոպոսը 

ծիծաղելով ասաց. 

– Ո՛՛վ որդյակ իմ, ինչպե՞ս կարող ես դա անել. ծովը լայնատարած է, իսկ գդալդ` 

փոքր, փոսն էլ, որ կամենում ես լցնել, փոքր ածավալ: Ապա մանուկն ասաց. 

– Ինձ համար ավելի դյուրին է այս անել, ինչը որ ես եմ խորհում, քան քեզ 

համար անել այն, ինչը որ դու ես մտածում: 

– Ի՞նչ է դա նշանակում, – հարցրեց եպիսկոպոսը` խիստ զարմացած: Իսկ նա պատասխանեց. 

– Մտածում և կարծում ես փոքր գրով պարփակել այն, թե ի՛նչ է անբաժանելի Երրորդության անճառելի 

խորհուրդը, որը մինչև կատարես, ես ծովն ամբողջությամբ կլցնեմ այս փոսի մեջ: Այս ասելով` 

անհայտացավ: Օգոստինոսը գոհացավ Քրիստոս Աստծուց և իսկույն հասկացավ, որ մանկան կողմից 

ասվածը ճշմարիտ էր:                    ՀԱՅԵԼԻ ՎԱՐՈՒՑ. ԲԱՐՈՅԱԽՐԱՏԱԿԱՆ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ. Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆ — 2007 
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2: A short interpretation of the Gospel reading under the title The hard sayings’ 

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԷՏԱՐԱՆԵՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 24:30-36 
  եւ ա՛յն ատեն մարդու Որդիին նշանը պիտի երեւնայ 

երկինքի մէջ: Այն ատեն երկրի բոլոր տոհմերը պիտի 

հեծեծեն, ու պիտի տեսնեն մարդու Որդին՝ որ կու գայ 

երկինքի ամպերուն վրայ, զօրութեամբ ու մեծ փառքով: Եւ 

ան պիտի ղրկէ իր հրեշտակները բարձրաձայն փողով, ու 

պիտի հաւաքեն իր ընտրեալները չորս հովերէն, երկինքի 

մէկ ծայրէն մինչեւ միւս ծայրը»: 

 «Թզենիէ՛ն սորվեցէք առակ մը. երբ անոր ոստերը 

կակուղնան եւ տերեւները ցցուին՝ կը հասկնաք թէ ամառը 

մօտ է: Նո՛յնպէս դուք՝ երբ տեսնէք այս բոլոր բաները, 

գիտցէ՛ք թէ մօտ է՝ դռներուն քով: Ճշմա՛րտապէս կը 

յայտարարեմ ձեզի. “Այս սերունդը պիտի չանցնի, մինչեւ որ 

այս բոլոր բաները ըլլան”: Երկինք ու երկիր պիտի անցնին, 

բայց իմ խօսքերս բնա՛ւ պիտի չանցնին»: 

 «Իսկ այդ օրն ու ժամը՝ ո՛չ մէկ մարդ գիտէ, ո՛չ ալ 

երկինքի հրեշտակները, հապա՝ միա՛յն իմ Հայրս: 

 
The Holy Gospel of Jesus Christ according to Matthew 24:30-36 
 “And then the sign of the Son of Man will appear in the sky, and 
then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the SON 
OF MAN COMING ON THE CLOUDS OF THE SKY with power and 
great glory. “And He will send forth His angels with A GREAT TRUM-
PET and THEY WILL GATHER TOGETHER His elect from the four 
winds, from one end of the sky to the other. 
Parable of the Fig Tree 
 “Now learn the parable from the fig tree: when its branch has al-
ready become tender and puts forth its leaves, you know that summer is 
near; so, you too, when you see all these things, recognize that He is 
near,right at the door. “Truly I say to you, this generation will not pass 
away until all these things take place.“Heaven and earth will pass away, 
but My words will not pass away.  
 “But of that day and hour no one knows, not even the angels of 
heaven, nor the Son, but the Father alone. 

 

Վարագա Սուրբ Խաչի տոն 
  Քրիստոնեական բոլոր եկեղեցիներն ամեն տարի մեծ 

հանդիսավորությամբ նշում են Խաչին նվիրված տոները: Բայց ի տարբերություն մյուս եկեղեցիների, 

Հայ Եկեղեցին ունի նաև Խաչին նվիրված զուտ ազգային մի տոն, որը հայտնի է Վարագա Սուրբ Խաչ 

անունով: Այն միշտ տոնում են Խաչվերացից երկու շաբաթ հետո, այսինքն` սեպտեմբերի 25-ից մինչև 

հոկտեմբերի 1-ը հանդիպող կիրակի օրը: 

 Ագաթանգեղոս պատմիչի վկայության համաձայն՝ Հռիփսիմյանց կույսերը, փախչելով 

Դիոկղետիոնոս կայսեր հալածանքներից ու հետապնդումներից, գալիս են Հայաստան և 

ապաստանում Վաղարշապատի հնձաններում: Սակայն մինչև Վաղարշապատ հասնելը, նրանք 

բնակություն են հաստատում Վանա լճից հարավ-արևելք ընկած Վարագա լեռան վրա: Սբ. 

Հռիփսիմեն իր կրծքին կախած Տիրոջ խաչափայտի սրբազան մասունքն ապահովության համար 

հանձնում է աղոթող ճգնավորներին և խնդրում, որ պահեն այն քարայրներից մեկում: Սուրբ 

մասունքն այդպես պահված մնում է մինչև 7-րդ դարը: 653 թվականին, երբ Թոդիկ ճգնավորն իր Հովել 

աշակերտի հետ աղոթում էր Վարագա լեռան վրա և խնդրում, որ Աստված ողորմություն անի և ցույց 

տա Սբ. Խաչի տեղը, հանկարծ 12 լուսեղեն սյուներ են երևում լեռան շուրջը, իսկ նրանց միջև փայլում  

The Coming King 

Withered Fig tree 
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3: List of the Feasts celebrated in the Armenian church 

է լուսավոր Խաչի նշանը, որն իրենց հետ Հայոց աշխարհ էին բերել Տիրոջ սիրասուն կույսերը: 12 օր 

շարունակ լուսեղեն սյուները տեսանելի են լինում նաև հեռավոր վայրերից: Ուրախալի այս լուրը 

տարածվում է ամենուր: 

 Ներսես Շինող Կաթողիկոսը և Թեոդորոս իշխանի որդի Վարդ սպարապետն իմանալով այդ 

մասին, գնում են Վարագա լեռը՝ տեսնելու կատարված հրաշքը: Վեհափառ հայրապետը ժողովրդի 

աջակցությամբ կառուցում է նաև մի փառավոր եկեղեցի, որն էլ ի վկայություն կատարված հրաշքի՝ 

անվանում է Սբ. Նշան: Ներսես Հայրապետը գրում է նաև «Նշանաւ ամենայաղթ» անզուգական 

շարականը, որը երգում են տոնի օրը: 

 Սրբազան այդ մասունքը մինչև 1021 թվականը մնում է Վարագա վանքում, որը Սենեքերիմ 

Արծրունին տեղափոխում է Սեբաստիա: Նրա մահից հետո մասունքը նորից փոխադրում են 

նախկին վայրը, որտեղից 1651 թվականին գերեվարվում է Խոշաբ: Սակայն 1655 թվականին 

ազատվելով՝ զետեղվում է Վանի Սբ. Տիրամոր եկեղեցում, որն այնուհետև վերանվանվում է Սբ. 

Նշան, ուր և պահվում էր մինչև 1915 թվականը: 

 
Feast of the Holy Cross of Varague 
  All Christian Churches each year solemnly celebrate all feasts dedicated to the Holy Cross. The 
Armenian Apostolic Church, in difference to the other Christian Churches, celebrates another purely 
national feast dedicated to the Holy Cross, which is famous as the Holy Cross of Varague. The Arme-
nian Church celebrates this feast two weeks after the Feast of Exaltation of the Holy Cross, that is - the 
Sunday during the period of September 25 - October 1. 
 According to the historian Agathangelos, St. Hripsime and her companions, running away from 
the Roman Emperor Dioklethianos, who started persecutions against Christians, reach to Armenia and 
find shelter in Vagaharshapat. However, before reaching Vagharshapat they stop at the Mountain 
Varague, which is to the southeast from the Lake Van. Taking off from her neck the relic of the Lord’s 
Wooden Cross, St. Hripsime gives it to the praying monks living on the mountain and asks them to pre-
serve it in one of the caves. Thus, the sacred relic remains hidden till the seventh century. 
 In 653 A. D. the monk Todik and his disciple Hovel pray at the Mountain Varague and ask God to 
show the place of the relic. Suddenly 12 bright columns appear around the mountain and the sign of 
the Cross is seen among the columns. For 12 days the bright columns remain visible even from distant 
sites. This joyful news spreads everywhere. 
 Nerses the Creator Catholicos who was the Catholicos of All Armenians of that period, and Cap-
tain Vard, son the Knight Theodoros, learning about that miracle, go the Mountain Varague to person-
ally witness it. With the support of the Armenian people the Pontiff builds a magnificent church, which 
in honor of the miracle is named Holy Cross Church. The Pontiff Nerses also writes the marvelous 
church hymn “By means of the most powerful sign”, which is sung in the churches on the day of the 
feast. 
 The sacred relic remains at the Mountain Varague till 1021 A. D. Later the Armenian King Sen-
ekerim Artsrouni brings the relic to Sebastia. After the latter’s death the relic is again transferred to its 
old place and remains there until 1651 A. D. when the relic is taken to Khoshab. In 1655 A. D. the relic 
is placed in the Church of Holy Godmother, in Van, which is renamed to Church of Holy Sign. The relic 
was preserved there till 1915 A. D. 
 

Reverence Required  

 Please be advised that, according to the tradition of the Armenian Church, members of the con-

gregation 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 



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  

There are no memorial service requests 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.  
 

ՈՂՋՈՅՆ Ս ՊԱՏԱՐԱԳԻ – KISS OF PEACE 

ՈՂՋՈՅՆ ՏՈՒՔ ՄԻՄԵԱՆՑ, Voghchooyn dook mimiantz,  Give greetings to one another, 

ՔՐԻՍՏՈՍ Ի ՄԷՋ ՄԵՐ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ, Kristos ee metch mer haidnetzav, 

Christ is revealed among us, 

ՕՐՀՆԱԼ Է ՅԱՅՏՆՈՒԹՒՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ, Orhnial eh haidnootiunn kristosi, 
 

Participation In The Devine Liturgy 
 Please use the Divine Liturgy books that are found at the entrance to the church. These books contain 
the Armenian text as well as English translation in the second section. Parishioners are also encouraged to 
sing with the choir, whose real purpose is to lead the congregation in singing the hymns. Also join in the reci-
tation of the Creed (Havadamk E Me Astvadz).  
 

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:  

ANNOUNCEMENT: 

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

