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SUNDAY  BULLETIN 

1: List of the Sunday Reading,                   29th July 2018                   Bulletin No 32/18  

1 ՏԻՄՈԹԷՈՍ ԳՐՈՒԱԾ ՆԱՄԱԿԷՆ 4:12-5:10 
  Ո՛չ մէկը թող արհամարհէ քու երիտասարդութիւնդ, հապա 

տիպա՛ր եղիր հաւատացեալներուն՝ խօսքով, վարքով, սիրով, 

հաւատքով ու մաքրակեցութեամբ: Մինչեւ որ գամ՝ ուշադի՛ր եղիր 

կարդալու, յորդորելու, սորվեցնելու: Անհոգ մի՛ ըլլար քու մէջդ եղած 

շնորհին հանդէպ, որ մարգարէութեամբ տրուեցաւ քեզի՝ 

երէցներուն ձեռնադրութեամբ: Խոկա՛ այդ բաներուն մասին եւ 

զբաղէ՛ ատոնցմով, որպէսզի քու յառաջդիմութիւնդ երեւնայ 

ամենուն: Ուշադի՛ր եղիր դուն քեզի ու վարդապետութեան, եւ 

մի՛շտ յարատեւէ ատոնց մէջ. քանի որ այդպէս ընելով՝ պիտի 

փրկես թէ՛ քեզ, թէ՛ քեզ լսողները: 

 Մի՛ սաստեր տարեցը, հապա յորդորէ՛ զայն՝ հօր մը պէս. 

երիտասարդները՝ եղբայրներու պէս, տարեց կիները՝ մայրերու 

պէս, դեռահասակները՝ քոյրերու պէս, բոլորովին 

մաքրակեցութեամբ: 

 Պատուէ՛ այն այրիները՝ որ ի՛րապէս այրի են: Բայց եթէ այրի 

մը ունի զաւակներ կամ թոռներ, անոնք թող սորվին նախ իրենց տան մէջ բարեպաշտութիւն ցոյց 

տալ, ու փոխարէնը հատուցանել իրենց ծնողներուն. որովհետեւ ա՛յդ է բարին եւ ընդունելին 

Աստուծոյ առջեւ: Իսկ ան որ ի՛րապէս այրի է ու մինակ մնացած, կը յուսայ Աստուծոյ, եւ գիշեր-ցերեկ 

կը յարատեւէ աղերսանքի ու աղօթքի մէջ. մինչդեռ փափկասէր այրին մեռած է, թէպէտ 

կ՚ապրի: Պատուիրէ՛ այս բաները, որպէսզի անարատ ըլլան: Բայց եթէ մէկը չի հոգար իրենները ու 

մա՛նաւանդ իր ընտանիքը, ան ուրացած է հաւատքը, եւ աւելի գէշ է՝ քան անհաւատ մը: 

 Իբր այրի թող դասուի ա՛ն՝ որ վաթսուն տարեկանէն կրտսեր չէ, մէկ մարդու կին եղած է, ու 

բարի գործերով վկայուած. եթէ զաւակներ մեծցուցած է, հիւրեր ընդունած, սուրբերուն ոտքերը 

լուացած, տառապեալներուն նպաստած, ամէն բարի գործի հետամուտ եղած 

 

1 Timothy 4:12-5:10 
 Let no one look down on your youthfulness, but rather in speech, conduct, love, faith and purity, 
show yourself an example of those who believe. Until I come, give attention to the public reading of 
Scripture, to exhortation and teaching. Do not neglect the spiritual gift within you, which was bestowed 
on you through prophetic utterance with the laying on of hands by the presbytery. Take pains with these 
things; be absorbed in them, so that your progress will be evident to all. Pay close attention to yourself 
and to your teaching; persevere in these things, for as you do this you will ensure salvation both for 
yourself and for those who hear you. 
Honor Widows 

 Do not sharply rebuke an older man, but rather appeal to him as a father, to the younger men as 
brothers, the older women as mothers, and the younger women as sisters, in all purity.  
Honor widows who are widows indeed;  

Timothy Learning the Scriptures 
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2: A short interpretation of the Gospel reading under the title The hard sayings’ 

but if any widow has children or grandchildren, they must first learn to practice piety in regard to their 
own family and to make some return to their parents; for this is acceptable in the sight of God. Now she 
who is a widow indeed and who has been left alone, has fixed her hope on God and continues in en-
treaties and prayers night and day. But she who gives herself to wanton pleasure is dead even while 
she lives. Prescribe these things as well, so that they may be above reproach. But if anyone does not 
provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than 
an unbeliever.  
 A widow is to be put on the list only if she is not less than sixty years old, having been the wife of 
one man, having a reputation for good works; and if she has brought up children, if she has shown hos-
pitality to strangers, if she has washed the saints’ feet, if she has assisted those in distress, and if she 
has devoted herself to every good work.  
 

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԷՏԱՐԱՆԵՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 3:13-21 
  Ո՛չ մէկը երկինք բարձրացաւ, բացի անկէ՝ որ երկինքէն իջաւ, մարդու Որդին՝ որ երկինքն է: Եւ 
ինչպէս Մովսէս բարձրացուց օձը անապատին մէջ, այնպէս պէտք է 
որ բարձրանայ մարդու Որդին. որպէսզի ո՛վ որ հաւատայ անոր՝ 
չկորսուի, հապա ունենայ յաւիտենական կեանքը: 
 Որովհետեւ Աստուած ա՛յնպէս սիրեց աշխարհը, որ մինչեւ 
անգամ տուաւ իր միածին Որդին, որպէսզի ո՛վ որ հաւատայ անոր՝ 
չկորսուի, հապա ունենայ յաւիտենական կեանքը: Քանի որ 
Աստուած աշխարհ ղրկեց իր Որդին՝ ո՛չ թէ աշխարհը 
դատապարտելու, հապա՝ որպէսզի աշխարհը փրկուի անով: Ա՛ն որ 
կը հաւատայ անոր՝ չի դատապարտուիր, իսկ ա՛ն որ չի հաւատար՝ 
անիկա արդէն դատապարտուած է, որովհետեւ չհաւատաց 
Աստուծոյ միածին Որդիին անունին: Սա՛ է դատապարտութիւնը, որ 
լոյսը աշխարհ եկաւ, բայց մարդիկ սիրեցին խաւարը՝ փոխանակ 
լոյսին, քանի որ իրենց գործերը չար էին: Որովհետեւ ո՛վ որ չարիք 
կը գործէ, անիկա կ՚ատէ լոյսը եւ չի գար լոյսին քով, որպէսզի 
չկշտամբուին իր գործերը: Բայց ա՛ն որ կը կիրարկէ 
ճշմարտութիւնը՝ կու գայ լոյսին քով, որպէսզի իր գործերը 
յայտնաբերուին թէ գործուեցան Աստուծմով»: 

 
The Holy Gospel of Jesus Christ according to John 3:13-21 
 “No one has ascended into heaven, but He who descended from heaven: the Son of Man. “As Mo-
ses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up; so that whoever 
believes will in Him have eternal life. 
 “For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him 
shall not perish, but have eternal life. “For God did not send the Son into the world to judge the world, 
but that the world might be saved through Him. “He who believes in Him is not judged; he who does not 
believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of 
God. “This is the judgment, that the Light has come into the world, and men loved the darkness rather 
than the Light, for their deeds were evil. “For everyone who does evil hates the Light, and does not 
come to the Light for fear that his deeds will be exposed. “But he who practices the truth comes to the 
Light, so that his deeds may be manifested as having been wrought in God.”  
 

ՏՕՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ        Կիրակի, Օգոստոս 12, 2018 
 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 12th August 2018 
           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 

Jesus with man  
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3: List of the Feasts celebrated in the Armenian church 

Սբ. Աթանաս, Սբ. Կյուրեղ հայրապետների հիշատակության օր 
  Սբ. Աթանաս և Սբ. Կյուրեղ հայրապետներն Ընդհանրական Եկեղեցու ամենակարկառուն 
գործիչներից են, ովքեր իրենց ողջ կյանքն ապրեցին հանուն քրիստոնեական հավատի 
ուղղափառության հաստատման ու տարածման` ընդդեմ մոլար ըմբռնումների եւ ուսմունքների: 
 Աթանասը (295-373թթ.) ծնվել է Ալեքսանդրիայում` հույն քրիստոնյա ընտանիքում: 
Բարձրագույն կրթություն ստացել է հայրենի քաղաքի հռչակավոր աստվածաբանական 
ճեմարանում: Սարկավագ ձեռնադրվելով տեղի պատրիարք Ալեքսանդր Ալեքսանդրացու կողմից, 
իբրև նրա անձնական քարտուղար` մասնակցել է Նիկիայի 325 թվականի Տիեզերաժողովին և լուրջ 
հակահարված հասցրել Արիոսին ու նրա հետևորդներին, ովքեր մերժում էին Քրիստոսի 
աստվածային բնությունը` նրան համարելով արարած: Ի հակադրություն այս սխալ 
վարդապետության` Աթանասը հաստատում է Քրիստոսի Աստված լինելու իրողությունը և 
փրկությունը տեսնում է Աստծո հետ մարդկային բնության միավորման մեջ, ինչը հնարավոր է 
միայն Աստծո մարդացման խնդրին: Փրկությունը, ըստ Աթանասի բանաձևման, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ 
աստվածացում. «Աստված մարդացավ, որպեսզի մարդն աստվածանա»: Աստվածացումն Աստծուն 
որդեգրվելն է, «որպեսզի մարդկանց որդիները դառնան Աստծո որդիներ»: Սբ. Աթանասը, 328 
թվականին բարձրանալով պատրիարքական աթոռ, հետագա իր ողջ կյանքի ընթացքում անդադար 
պայքարում է արիոսական հերձվածի դեմ, պաշտպանում նիկիական ուղղափառ դավանանքը: 
Ենթարկվելով հալածանքների` իր եպիսկոպոսական 47 տարիներից 15-ն անցկացրել է աքսորում: 
Սակայն ճշմարտության հաստատման իր գերմարդկային ջանքերը տալիս են բարի պտուղներ. 
Աթանասի մահից 7-8 տարիներ հետո` Կ.Պոլսի 381 թվականի Տիեզերաժողովում, վերջնականապես 
ամրագրվում է Աթանասի վարդապետությունը:  
 Մեծ է Աթանասի վաստակը նաև վանականության զարգացման գործում: Կյուրեղ 
Ալեքսանդրացի հայրապետն Ալեքսանդրյան աստվածաբանական դպրոցի փայլուն 
ներկայացուցիչներից մեկն է: Ծնվել է 380 թվականին, Թեոփիլոս պատրիարքի եղբորորդին է, որին 
հաջորդել է 412 թվականին: Կ. Պոլսի պատրիարք Նեստորի դեմ պայքարել է ուղղափառ 
դավանանքի համար, որի պատճառով էլ Թեոդորոս Բ կայսրը  431 թվականին Եփեսոսում հրավիրել 
է երրորդ Տիեզերական ժողովը: Ժողովի ընթացքում Նեստորի ուսմունքը  դատապարտվել է, իսկ 
Մարիամի համար ընդունվել է «Աստվածածին» անվանումը: Կյուրեղի նշանավոր բանաձևը`«Մի 
բնութիւն Բանին մարմնացելոյ», դարձել է Հայ Առաքելական Եկեղեցու` Քրիստոսի բնության 
վարդապետության հիմնաքարը: 
 

Commemoration of Patriarchs St. Athanasius and St. Cyril of Alexandria 
  Patriarchs St. Athanasius and St. Cyril are among the most prominent figures of the Universal 
Church, who devoted their lives to the promulgation of the orthodoxy of Christianity, and the struggle 
against false conceptions and erroneous teachings. 
 St. Athanasius (295-373 A.D.) was born in Alexandria, to a Greek Christian family.  He received 
his higher education in the famous Theological School of Alexandria.  He was ordained to the diaco-
nate by Patriarch Alexander of Alexandria, and participated in the Ecumenical Council of Nicea in 325, 
as the Patriarch’s personal secretary. During the council he decisively defeated Arius and his followers 
who denied the Divine nature of Christ and purported that He was a created being.  In his argument St. 
Athanasius stated the reality of Christ being God and explained the salvation in combining the human 
nature of Jesus with God, which is possible only through His incarnation. According to the formulation 
of St. Athanasius, salvation is nothing else but theosis – being adopted by God. Athanasius stated that 
God became incarnate, “so that sons of mortal men should become sons of God.” 
 In 328, St. Athanasius became Bishop of Alexandria. He continued to struggle against Arianism 
and forcefully defended the Nicene Orthodox teaching. Having been subjected to repeated persecu-
tions, he spent 15 of his 47-year episcopal service in exile. His heroic efforts bore fruit, and eight years 
following his death his teachings were adopted by the Ecumenical Council of Constantinople, in 381. 
St. Athanasius made very significant contributions to the development of monastic life as well. 
 Patriarch St. Cyril of Alexandria is one of the brilliant representatives of the Alexandrian Theologi-
cal School. He was born in 380, and was the nephew of Patriarch Theophilus, whom he succeeded in 
412. He struggled against Nestorius, the Patriarch of Constantinople, for the preservation of orthodox 
teaching. It was for this purpose that Emperor Theodoros II convened the Third Ecumenical Council in 
Ephesus, in 431. During the Council, Nestorius and his teachings were criticized and condemned, and 
the formulation of “Theotokos” (Birthgiver to God) was adopted by the Church as it related to St. Mary. 
The famous formulation of St. Cyril: “The one incarnate nature of God the Word”, has become the cor-
nerstone of the Armenian Church regarding the nature of Christ. 



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. St 

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 St Yeghiche Armenian Church Parish. 

Name: ………………………………………………………………………………………………...…………...  

Address: ..………………………………………………………………………………………………...……….. 

Tel:..……………………………………Email:...……………………………………………………………...…. 
St Yeghiche Armenian Church is a Registered Charity, Reg No 1173403. Please complete a Gift Aid Form with your 

donation. Forms available from Parish Council.  

4:  Հոգեհանգիստ - Memorial Service  

Repose of the soul service at St Yeghiche Armenian Church is requested: 

By Armenian Youth Federation (AYF) Khanasor - London for the souls of their compatriots the late 

SETRAG AJEMIAN (Սեդրակ Աճեմեան) ARA KUHRIULIAN (Արա Գուհրուլեան), 
SARKIS ABRAHAMIAN (Սարգիս Աբրահամեան), SIMON YAHNIYAN (Սիմոն 

Յահնիյան) and VATCHE DAGHLIAN (Վաչէ Տաղլեան), (known as "The Lisbon five") on 
the 35th anniversary memorial of their passing. 

 
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.  

Rev. Fr. Nshan Alaverdyan is available to visit parishioners in the hospital, nursing homes, or home visita-
tions. He is also available to conduct Home Blessings, and other sacramental needs and consultations. 
Please call the church office at 020 7373 8133 or Fr. Nshan at 07548 777 147.  
 

Ձեր բլոլոր Խորհրդակատարութիւններուն, Տնօրհնէքի, հիւանդի այցելութեան եւ այլ խնդրանքներուն 

համար դիմեցէք Եկեղեցի 020 7373 8133, կամ ուղղակի հեռացայնեցէք Հոգեւոր Հովիւ՝ Տէր Նշան Քահանա 

Ալավերտեանին  07548 777 147։ 

ENQUIRIES:  

ANNOUNCEMENT: 

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

