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1: List of the Sunday Reading,                   26th November 2017                   Bulletin No 49/17  

First Sunday of Advent 

ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԿՈՂՄԷ 1 ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՆԵՐ ԳՐՈՒԱԾ ՆԱՄԱԿԷՆ 1:1-10 
 Պօղոս, Սիղուանոս եւ Տիմոթէոս, Թեսաղոնիկեցիներու եկեղեցիին՝ Հայր Աստուծմով ու Տէր 

Յիսուս Քրիստոսով. 

 շնորհք եւ խաղաղութիւն ձեզի Աստուծմէ՝ մեր Հօրմէն, ու Տէր Յիսուս Քրիստոսէ: Ամէն ատեն 

շնորհակալ կ՚ըլլանք Աստուծմէ՝ ձեր բոլորին համար, յիշելով ձեզ մեր աղօթքներուն մէջ, անդադար 

յիշելով ձեր հաւատքին գործը, սիրոյ աշխատանքը, եւ մեր Տէրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի յոյսին 

համբերութիւնը՝ Աստուծոյ ու մեր Հօր առջեւ, գիտնալով՝ սիրելի եղբայրներ՝ թէ Աստուած ընտրեց 

ձեզ: Որովհետեւ մեր աւետարանը քարոզուեցաւ ձեզի ո՛չ միայն 

խօսքով, այլ նաեւ զօրութեամբ, Սուրբ Հոգիով ու լման 

վստահութեամբ: Դո՛ւք ալ գիտէք թէ ի՛նչպէս կեցանք ձեր մէջ՝ ձեզի 

համար, եւ դուք նմանեցաք մեզի ու Տէրոջ, ընդունելով խօսքը շատ 

տառապանքի մէջ՝ Սուրբ Հոգիին ուրախութեամբ: Հետեւաբար դուք 

տիպար եղաք բոլոր հաւատացեալներուն՝ որ Մակեդոնիայի եւ 

Աքայիայի մէջ են, որովհետեւ ո՛չ միայն Մակեդոնիայի եւ Աքայիայի 

մէջ հռչակուեցաւ Տէրոջ խօսքը ձեզմէ, այլ նաեւ ամէն տեղ 

տարածուեցաւ Աստուծոյ վրայ ձեր ունեցած հաւատքը, այնպէս որ 

պէտք չունինք որեւէ բան խօսելու. քանի որ իրենք իրենցմէ կը 

պատմեն մեր մասին, թէ ինչպիսի՛ մուտք ունեցանք ձեր մէջ, եւ 

ի՛նչպէս դուք կուռքերէն դարձաք Աստուծոյ՝ ապրող ու ճշմարիտ 

Աստուծոյ ծառայելու համար, եւ երկինքէն սպասելու անոր Որդիին՝ 

որ ինք մեռելներէն յարուցանեց, այսինքն Յիսուսի, որ կ՚ազատէ մեզ 

գալիք բարկութենէն: 

 

The Epistle of St Paul to the 1 Thessalonians 1:1-10  
Thanksgiving for These Believers 

 Paul and Silvanus and Timothy, to the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord 
Jesus Christ: Grace to you and peace. 
 We give thanks to God always for all of you, making mention of you in our prayers; constantly bear-
ing in mind your work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ in the 
presence of our God and Father, knowing, brethren beloved by God, His choice of you; for our gospel did 
not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit and with full conviction; just as you 
know what kind of men we proved to be among you for your sake.You also became imitators of us and of 
the Lord, having received the word in much tribulation with the joy of the Holy Spirit, so that you became 
an example to all the believers in Macedonia and in Achaia. For the word of the Lord has sounded forth 
from you, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith toward God has gone 
forth, so that we have no need to say anything. For they themselves report about us what kind of a re-
ception we had with you, and how you turned to God from idols to serve a living and true God, and to 
wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, that is Jesus, who rescues us from the 
wrath to come. 

Paul's Letter to Thessalonians  
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2: A short interpretation of the Gospel reading under the title The hard sayings’ 

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԷՏԱՐԱՆԵՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 12:13-31  
 Բազմութեան մէջէն մէկը ըսաւ անոր. «Վարդապե՛տ, ըսէ՛ եղբօրս՝ որ ինծի հետ բաժնէ մեզի 

ինկած ժառանգութիւնը»: Ան ալ ըսաւ անոր. «Մա՛րդ, ո՞վ նշանակեց զիս իրաւարար կամ բաժնող՝ ձեր 

վրայ»: Ապա ըսաւ անոնց. «Ուշադի՛ր եղէք եւ զգուշացէ՛ք ագահութենէ. որովհետեւ մէկուն 

ստացուածքներուն առատութենէն կախուած չէ իր կեանքը»: Առակ մըն ալ խօսեցաւ անոնց՝ ըսելով. 

«Հարուստ մարդու մը արտերը տուին առատ բերքեր, եւ ան կը մտածէր ինքնիրեն՝ ըսելով. “Ի՞նչ ընեմ, 

որովհետեւ տեղ չունիմ՝ ուր բերքերս ժողվեմ”: Եւ ըսաւ. “Սա՛ պիտի ընեմ. պիտի քանդեմ ամբարներս, 

պիտի կառուցանեմ աւելի՛ մեծերը, հոն պիտի ժողվեմ իմ բոլոր բերքերս ու բարիքներս, եւ պիտի ըսեմ 

անձիս. «Ո՛վ իմ անձս, շատ բարիքներ ունիս՝ դիզուած շատ տարիներու համար. հանգչէ՛, կե՛ր, խմէ՛ 

եւ զուարճացի՛ր»”: Բայց Աստուած ըսաւ անոր. “Անմի՛տ, այս գիշեր անձդ պիտի պահանջուի քեզմէ. 

ուստի որո՞ւ պիտի ըլլան այդ պատրաստած բաներդ”: Այսպէս է ան՝ որ գանձ կը դիզէ ինքնիրեն 

համար, բայց չի հարստանար Աստուծոյ մօտ»: 

 Եւ ըսաւ իր աշակերտներուն. «Ուստի կը յայտարարեմ ձեզի. “Մի՛ մտահոգուիք ձեր անձին 

համար՝ թէ ի՛նչ պիտի ուտէք, ո՛չ ալ մարմինին համար՝ թէ ի՛նչ պիտի հագնիք. որովհետեւ անձը 

կերակուրէն աւելի է, ու մարմինը՝ հագուստէն: Դիտեցէ՛ք ագռաւները, որոնք ո՛չ կը սերմանեն եւ ո՛չ 

կը հնձեն, որոնք ո՛չ շտեմարաններ ունին, ո՛չ ալ ամբարներ, բայց Աստուած կը կերակրէ զանոնք. 

դուք ո՜րչափ աւելի կ՚արժէք թռչուններէն: Ձեզմէ ո՞վ կրնայ մտահոգուելով կանգո՛ւն մը աւելցնել 

հասակին վրայ: Հապա եթէ չէք կրնար ամենափոքր բանը փոխել, ինչո՞ւ կը մտահոգուիք ուրիշ 

բաներու համար:Դիտեցէ՛ք շուշանները, թէ ի՛նչպէս կ՚աճին: Ո՛չ կ՚աշխատին եւ ո՛չ կը մանեն. բայց կը 

յայտարարեմ ձեզի թէ Սողոմոն ալ՝ իր ամբողջ փառաւորութեան մէջ՝ չհագուեցաւ անոնցմէ մէկուն 

պէս: Ուստի եթէ խոտը, որ այսօր դաշտի մէջ է ու վաղը փուռը պիտի նետուի, Աստուած ա՛յդպէս կը 

հագուեցնէ, ո՜րչափ աւելի ձե՛զ, թերահաւատնե՛ր: Ա՛լ դուք մի՛ փնտռէք թէ ի՛նչ պիտի ուտէք եւ ի՛նչ 

պիտի խմէք, ու մի՛ շփոթիք. որովհետեւ աշխարհի ազգե՛րը կը փնտռեն այդ բոլոր բաները, եւ ձեր 

Հայրը գիտէ թէ ասոնք պէտք են ձեզի: Հապա դուք խնդրեցէ՛ք 

Աստուծոյ թագաւորութիւնը, ու այդ բոլոր բաներն ալ պիտի 

տրուին ձեզի”»: 

 

The Holy Gospel of Jesus Christ according to Luke 12:13-31 
Covetousness Denounced 
 Someone in the crowd said to Him, “Teacher, tell my brother to divide 
the family inheritance with me.” But He said to him, “Man, who appointed Me a 
judge or arbitrator over you?” Then He said to them, “Beware, and be on your 
guard against every form of greed; for not even when one has an abundance 
does his life consist of his possessions.” And He told them a parable, saying, 
“The land of a rich man was very productive. “And he began reasoning to him-
self, saying, „What shall I do, since I have no place to store my crops?‟ “Then he 
said, „This is what I will do: I will tear down my barns and build larger ones, and 
there I will store all my grain and my goods. „And I will say to my soul, “Soul, you 
have many goods laid up for many years to come; take your ease, eat, 
drink and be merry.”‟ “But God said to him, „You fool! This very night your soul is 
required of you; and now who will own what you have prepared?‟ “So is the man 
who stores up treasure for himself, and is not rich toward God.”  
 And He said to His disciples, “For this reason I say to you, do not worry about your life, as to what you will eat; nor for 
your body, as to what you will put on. “For life is more than food, and the body more than clothing. “Consider the ravens, for 
they neither sow nor reap; they have no storeroom nor barn, and yet God feeds them; how much more valuable you are than 
the birds! “And which of you by worrying can add a single hour to his life‟s span? “If then you cannot do even a very little thing, 
why do you worry about other matters? “Consider the lilies, how they grow: they neither toil nor spin; but I tell you, not even 
Solomon in all his glory clothed himself like one of these. “But if God so clothes the grass in the field, which is alive today and 
tomorrow is thrown into the furnace, how much more will He clothe you? You men of little faith! “And do not seek what you will 
eat and what you will drink, and do not keep worrying. “For all these things the nations of the world eagerly seek; but your Fa-
ther knows that you need these things. “But seek His kingdom, and these things will be added to you 

Heavenly Treasure  
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3: List of the Feasts celebrated in the Armenian church 

Ս. Գրիգոր և Նիկողայոս Սքանչելագործ Հայրապետների և Մյուռոն եպիսկոպոսի 

հիշատակության օր 
  Ս. Գրիգոր Սքանչելագործը ծնվել է Պոնտոսի (Սեբաստիա) Նեոկեսարիա քաղաքում 

ազնվականի ընտանիքում, շուրջ 210 թվականին: Գրիգորը մտադիր էր հմտանալ օրենսգիտության և 

հռետորության մեջ, սակայն Աստված նրա և իր եղբոր համար այլ ճանապարհ էր նախասահմանել. 

նրանք ուսանում են Աթենքում, ապա Պաղեստինյան Կեսարիայում`աշակերտելով այն 

ժամանակվա ամենահեղինակավոր քրիստոնյա մտավորականին` Որոգինեսին: Նեոկեսարիա 

վերադառնալով` նա ձեռնադրվում է քաղաքի եպիսկոպոս: Ավանդության համաձայն` Ս. Գրիգորի 

եպիսկոպոս ձեռնադրվելու օրերին Նեոկեսարիայում հազիվ 17 քրիստոնյա կար, իսկ մահվան 

օրերին` ընդամենը 17 հեթանոս: Իր անվան հետ կապված բազմաթիվ հրաշքների համար 

արժանացել է «Սքանչելագործ» մակդիրին: Ս. Գրիգորն աչալրջությամբ կառավարեց թե իրեն 

վստահված թեմն ու ժողովրդին, թե եղավ մեծ մատենագիր` թողնելով բազմաթիվ 

աստվածաբանական երկեր: Նա վախճանվել է 270 թվականին խաղաղ մահվամբ: 

 Ս. Նիկողայոս Հայրապետը ծնվել է Փոքր Ասիայի Լիկիա գավառի Բաթարա քաղաքում 

(ներկայիս Անթալիայի մոտակայքում): Փոքր հասակից կորցնում է մեծահարուստ և բարեպաշտ 

ծնողներին և մեծանում իր քեռու` Նիկողայոս Երեց եպիսկոպոսի խնամքի ներքո: Ավետարանական 

պատգամը` <<Վաճառիր ունեցվածքդ և բաժանիր աղքատներին>>(հմմտ. Մտթ. ԺԹ 21), իր կյանքի 

նշանաբանն է դարձնում` խնամելով աղքատներին, հիվանդներին, բանտարկյալներին և որբերին: 

Ժողովրդի կամքով դառնում է Զմյուռնիայի եպիսկոպոսը: Հալածանքների ընթացքում աքսորվում է, 

սակայն չի դադարում ամենուր Ավետարանը քարոզելուց: Խաղաղություն վերահաստատվելուն պես 

վերադառնում է իր աթոռը, մասնակցում 325 թվականին Նիկիո Տիեզերաժողովին: Մահացել է 326 

թվականին: Ընդհանրական Եկեղեցու ամենասիրված սրբերից է` առավելաբար հայտնի Սանտա 

Կլաուս անվամբ: 

 Ս. Մյուռոն եպիսկոպոսը ծնվել է մոտ 350 թվականին: Նա մեծ հրաշագործ էր` հայտնի իր 

ողորմությամբ և բարեգործությամբ: Քրիստոնյաների հալածանքների ժամանակ, երբ Ս. Մյուռոնը 

Կրետեի եպիսկոպոսն էր, քաջալերում և խրախուսում է բոլորին` ինքը ևս անհամբեր սպասելով 

նահատակության պսակն ստանալուն:  Սակայն Աստծո կամքով հասնում է մինչև խոր ծերություն` 

100 տարեկանում ավարտելով իր բարեպաշտ կյանքը: 

 

Commemoration of Sts. Gregory the Thaumaturge, Pontiff Nikoghayos and Bishop Muron 
 St. Gregory the Thaumaturge (Wonderworker) was born in the town Neocaesaria of Pontos (Sebastia), in the family of 
a nobleman, in about 210 AD. Gregory was going to study jurisprudence and rhetoric, but another way was predetermined by 
God for him and his brother. Gregory and his brother receive education in Athens and then in Palestinian Caesaria. Their 
teacher was Vorogines who was one of the most prominent Christian scientists of that time. Returning to Neocaesaria, he is 
ordained as the Bishop of the town. According to the tradition during the period of Gregory‟s ordination there were hardly 17  
Christians in Neocaesaria, and when he passed away there were only 17 heathens. He has deserved the epithet 
“Thaumaturge” for the numerous miracles relating to his name and reputation. St. Gregory is also the author of many theolog-
ical works. He passed away in 270 AD. 
 Pontiff Nikoghayos (Nicholas the Bishop) was born in the town Batara (presently nearby Antalia), in the province of 
Likia, in Asia Minor. His rich and pious parents pass away when he was a baby, and he is brought up and educated by his 
Uncle Bishop Nikoghayos Yerets. The evangelical commandment: “... sell all you have and give the money to the 
poor...” (The Gospel according to Mathew 19:21) becomes the essence of the life of Nikoghayos. He takes care of the poor, 
the sick, the prisoners and the orphans. By the will of the people he becomes the Bishop of Smyrna. During the period of 
Christians‟ persecutions he is exiled, but however, continues to preach the Gospel everywhere. After the establishment of 
peace, he returns to his residence and participates in the Ecumenical Council of Nicaea in 325 Ad. He has passed away in 
326 AD. He is one of the most beloved saints of the Universal Church and is more famous by the name Santa Claus. 
Bishop Muron (Myron) was born in about 350 AD. He was a great wonder-worker and was familiar for his mercy and charity. 
During the period of Christians‟ persecutions, When St, Muron was the Bishop of Crete, he impatiently waiting for his martyr-
dom, supports and encourages everybody, By the will of God he lives up to old age and passes away at the age of 100.  



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: GB13HBUK40022642674432, BIC: HBUKGB4106F  

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 Mr Raffi Manoukian for the souls of his uncles the late HAMPARTSOUM KELEDJIAN and VARTKES  

KELEDJIAN and for all the old and new deceased members of KELEDJIAN and MANOUKIAN Families. 

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, 
 

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 invite you to register as parish 
member and take part in the Service and activities of our Church.  

Please register your name and email address with Parish Council to receive announcements 
from St Yeghiche Armenian church. Please provide your details to any Parish Council Mem-
ber, alternatively you may send it to: info@styeghiche.org.uk  

ENQUIRIES:  

ANNOUNCEMENT: 
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