
Primacy of the Armenian Apostolic Orthodox Church 

of the United Kingdom and Republic of Ireland 

His Grace Bishop Hovakim Manukyan, Primate 

Saint Yeghiche Armenian Church Parish 

Սբ Եղիշէ Հայոց Եկեղեցւոյ Ծուխ  
Priest in Charge Rev Fr Nshan Alaverdyan 

Cranley Gardens, Kensington London, SW7 3BB 

Registered Charity No 1173403  
 t. +44 (0)20 7373 8133     Pastoral office      email. info@styeghiche.org.uk 

 www.styeghiche.org.uk   https://www.facebook.com/StYeghiche  

SUNDAY  BULLETIN 

1: List of the Sunday Reading,                   12th August 2018                   Bulletin No 34/18  

Feast of the Assumption of the Holy Mother of God 

ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԿՈՂՄԷ ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐԻՆ ԳՐՈՒԱԾ ՆԱՄԱԿԷՆ 3:29-4:7 
 Իսկ եթէ դուք Քրիստոսինն էք, ուրեմն 

Աբրահամի զարմն էք, եւ խոստումին 

համաձայն՝ ժառանգորդներ: 

 Բայց այնքան ատեն որ ժառանգորդը 

մանուկ է, կ՚ըսեմ թէ ոչինչով կը տարբերի 

ստրուկէ մը, թէպէտ բոլորին տէրն է. հապա 

խնամակալներու եւ հոգատարներու 

հեղինակութեան տակ է՝ մինչեւ հօրը ճշդած 

պայմանաժամը: Նոյնպէս ալ մենք, երբ 

մանուկ էինք, աշխարհի սկզբունքներուն 

տակ ստրուկ էինք: Բայց երբ ժամանակը 

լրումին հասաւ, Աստուած ղրկեց իր Որդին՝ 

որ կնոջմէ ծնաւ եւ Օրէնքին տակ 

մտաւ, որպէսզի փրկանքով գնէ Օրէնքին 

տակ եղողները. որպէսզի մենք որդեգրութի՛ւնը ստանանք: Եւ քանի որ դուք որդիներ էք, Աստուած 

ձեր սիրտերուն մէջ ղրկեց իր Որդիին Հոգին, որ կ՚աղաղակէ. «Աբբա՛, Հա՛յր»: Հետեւաբար ա՛լ ստրուկ 

չես, հապա՝ որդի. ու եթէ որդի, ուրեմն՝ Աստուծոյ ժառանգորդը Քրիստոսի միջոցով: 
 

The Epistle of St Paul to the Galatians 3:29-4:7  
 And if ye are Christ's, then are ye Abraham's seed, heirs according to promise. 
 But I say that so long as the heir is a child, he differeth nothing from a bondservant, though he is 
lord of all; but is under guardians and stewards until the term appointed of the father. So we also, when 
we were children, were held in bondage under the rudiments of the world: but when the fulness of the 
time came, God sent forth his Son, born of a woman, born under the law, that he might redeem them 
which were under the law, that we might receive the adoption of sons. And because ye are sons, God 
sent forth the Spirit of his Son into our hearts, crying, Abba, Father. So that thou art no longer a bond-
servant, but a son; and if a son, then an heir through God. 
 

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԷՏԱՐԱՆԵՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 2:1-7 
 Այդ օրերը Օգոստոս կայսրէն հրամանագիր ելաւ, որ ամբողջ երկրագունդը 
արձանագրուի: (Այս առաջին աշխարհագիրը եղաւ՝ երբ Կիւրենոս Սուրիայի վրայ կառավարիչ 
էր:) Բոլորը կ՚երթային արձանագրուելու, իւրաքանչիւրը՝ իր քաղաքին մէջ: Յովսէփ ալ՝ Գալիլեայէն, 
Նազարէթ քաղաքէն, բարձրացաւ դէպի Հրէաստան՝ Դաւիթի քաղաքը, որ Բեթլեհէմ կը կոչուի, (քանի 
ինք Դաւիթի տունէն եւ գերդաստանէն էր,) արձանագրուելու Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր ու 
յղի էր: Երբ անոնք հոն էին՝ անոր ծնանելու օրերը լրացան. եւ իր անդրանիկ որդին ծնաւ, 
խանձարուրով փաթթեց զայն ու մսուրին մէջ պառկեցուց, որովհետեւ իջեւանին մէջ տեղ չկար իրենց: 

 

http://www.styeghiche.org.uk
https://www.facebook.com/StYeghiche


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

The Holy Gospel of Jesus Christ according to Luke 2:1-7  
The Birth of Jesus 
 Now it came to pass in those days, there went out a decree from Caesar Augustus, that all the 
world should be enrolled. This was the first enrolment made when Quirinius was governor of Syria. And 
all went to enrol themselves, everyone to his own city. And Joseph also went up from Galilee, out of the 
city of Nazareth, into Judaea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the 
house and family of David; to enrol himself with Mary, who was betrothed to him, being great with 
child. And it came to pass, while they were there, the days were fulfilled that she should be deliv-
ered. And she brought forth her firstborn son; and she wrapped him in swaddling clothes, and laid him in 
a manger, because there was no room for them in the inn. 
 

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 մատնանշում է Մայր տաճարի 

հիմնադրման վայրը: Սրբի այս տեսիլքը 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 descend-
ing 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 Archbish-
op 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 Sat-
urday 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 center of the Armenian Church, and is her most sacred sanctuary. Her spiritual, national and histori-
cal significance has only increased through the centuries.  Through the vision of St. Gregory, God Incar-
nate 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. 



3: List of the Feasts celebrated in the Armenian church 

Վերափոխումն Սբ. Աստվածածնի 
  Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, մեծ շուքով և հանդիսավորությամբ նշում է Սբ. 
Աստվածածնի Վերափոխման տոնը: Այն Հայ Եկեղեցու հինգ Տաղավար տոներից չորրորդն է և 
Տիրամորը նվիրված տոներից ամենահինը: 
 Կցկտուր են Աստվածամոր մասին տեղեկություններն Աստվածաշունչ մատյանում, իսկ նրա 
կյանքի մյուս մանրամասները, ինչպես նաև վերափոխման պատմությունը պահպանվել և մեզ են 
փոխանցվել Եկեղեցու Սրբազան Ավանդության շնորհիվ: 
 Ավանդության համաձայն` Սբ. Կույսը Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունից հետո ապրել է 
Երուսաղեմում, Հովհաննես Ավետարանչի խնամատարության ներքո: Շուրջ 12 տարի 
Աստվածամայրը պահքով հաճախ այցելել է իր սիրասուն Որդու գերեզմանն ու անդադար աղոթել: 
Այդ այցելություններից մեկի ժամանակ էլ նրան է հայտնվել Գաբրիել հրեշտակապետն ու ավետել 
Տիրամոր` երկրային աշխարհից Վերին Երուսաղեմ վերափոխվելու լուրը: Աստվածածինն էլ այս 
բարի լուրը հայտնել է իր ազգականներին ու մյուս բոլոր քրիստոնյաներին` պատվիրելով, որ իրեն 
թաղեն Գեթսեմանիի ձորակում: Սբ.Կույսը նաև պատվիրել է Հովհաննես առաքյալին, որ վերջինս 
Սբ. Պատարագ մատուցի, որպեսզի ինքը վերջին անգամ Սբ. Հաղորդություն ընդունի: Հաղորդվելուց 
հետո Աստվածամայրը գնացել է Վերնատուն: Մինչ առաքյալները լաց էին լինում, Հովհաննեսը 
վերցրել է մի տախտակ ու տվել Աստվածածնին և խնդրել, որպեսզի նա իր պատկերը դրոշմի դրա 
վրա: Տիրամայրը վերցրել է տախտակը, խաչակնքել և երեսին դրել, այնուհետև թրջել արցունքներով 
և Աստծուց խնդրել, որ այդ տախտակի միջոցով մարդիկ բժշկվեն իրենց ախտերից և զանազան 
հիվանդություններից: Երբ առաքյալները շրջապատել են Տիրամոր մահիճը, աննկարագրելի մի լույս 
է երևացել: Սենյակի վերևում հայտնվել է Քրիստոս` հրեշտակների զորքերով: Տեսնելով իր Որդուն` 
Աստվածամայրն ավանդել է հոգին: Ս. Կույսի երկրային կյանքի վախճանը Եկեղեցին ննջում և ոչ թե 
մահ բառով է որակում` հասկանալի դարձնելու նրա երկինք փոխադրված լինելը: Սբ. 
Բարթուղիմեոս առաքյալը, որ բացակայում էր հուղարկավորությանը, վերադառնալով Երուսաղեմ, 
ցանկանում է վերջին անգամ տեսնել Աստվածամորը: Առաքյալները նրա խնդրանքով բացում են 
գերեզմանը, սակայն այնտեղ չի լինում Սբ. Կույսի մարմինը: Այդ նշանակում էր, որ Հիսուս իր 
խոստման համաձայն երկինք էր փոխադրել իր Մորը: Առաքյալներն էլ փայտի վրա դրոշմած 
պատկերը տալիս են Բարթուղիմեոսին` որպես մխիթարություն: Ըստ Սբ.Մովսես Խորենացու` 
Հայաստանի առաջին լուսավորիչն այն բերում է Հայաստան և զետեղում Անձևացյաց գավառի 
Դարբնոց կոչված վայրում, ուր հետագայում ի պատիվ Աստվածամոր եկեղեցի և կուսանոց է 
հիմնադրվում: Աստվածածնի Վերափոխման տոնի օրը, Սբ. Պատարագից հետո կատարվում է 
խաղողօրհնեք: Օրհնվում է նաև տարվա ողջ բերքն ու բարիքը: Հայ Եկեղեցին դարեր շարունակ 
խորին հարգանք և երկյուղածություն է տածում Աստվածամոր հանդեպ` շեշտելով Աստծո մայր 
լինելու հանգամանքը, մաքրակենցաղությունը, անօրինակ խոնարհության ոգին, առաքինի վարքն ու 
նվիրվածությունը: Իսկ հայ կնոջ համար Սբ. Կույսն առաքինի, հավատավոր մոր, ընտանեկան 
սրբության պահապանի մարմնացումն է:      
 

Feast of the Assumption of the Holy Mother of God 
  Each year on the Sunday closest to the date of August 15, the Armenian Church celebrates the Feast 
of the Assumption of St. Mary, the Holy Mother of God. In the Calendar of the Armenian Church, this feast 
is the fourth of five major feasts that are commemorated, and is the oldest one dedicated to St. Mary. 
 In the Holy Bible, there is little information concerning the details of St. Mary’s life. As a result, the sto-
ry of her Assumption has been preserved and passed on to us through the Holy and Sacred Tradition of the 
Apostolic Church. 
 Following the crucifixion of Jesus Christ, the Holy Virgin remains in Jerusalem, and lives under the 
care of St. John the Evangelist. For nearly 12 years, St. Mary lives by praying, fasting, and often visiting the 
empty tomb of her beloved Son. During one such visit to the tomb, the Archangel Gabriel appears and 
gives her the news of her imminent assumption to heaven. St. Mary relays the news to her relatives and all 
Christians, asking them to bury her in the valley of Gethsemane. St. Mary also asks the Apostle John to cel-
ebrate a Divine Liturgy, so she may receive Holy Communion one final time. After receiving Holy Commun-
ion, St. Mary returns to her room. As the Apostles prepare to mourn her death, St. John asks the Mother of 
God to leave an image of her face on a board of wood.  St. Mary takes the board, crosses herself and 
brings it close to her face.  Moistening the board with her tears, she asks God that by means of the board, 
people would be cured from disease.  As the Apostles surround St. Mary, an indescribable light appears. 
The Son of God and the angels of heaven appear in the room. Seeing Christ, St. Mary dies. 
St. Bartholomew the Apostle was absent and did not participate in the burial service of St. Mary. Upon his 
return to Jerusalem, he wishes to see St. Mary for the last time. Per his request, the Apostles open the 
tomb, yet they do not find the remains of St. Mary.  According to His promise, Jesus Christ had delivered 
His mother to His heavenly kingdom. The Apostles give the board of St. Mary to St. Bartholomew for conso-
lation. 
 According to Moses of Khoren, St. Bartholomew brings the board to Armenia. It is kept in the Prov-
ince of Andzav, in a location called Darbnots. Years later, a church is built there in honor of St. Mary, and a 
convent is opened. 
 On the Feast of the Assumption of St. Mary, the Ceremony of the Blessing of the Grapes is conduct-
ed, and the harvest for the entire year is blessed on that day. 
 The Armenian Church has a deep and abiding respect towards St. Mary.  Special emphasis is placed 
on her being a mother, her honesty, her unique spirit of humility, her virtuous behavior and her unselfish 
dedication. For Armenian women, the Holy Virgin is the embodiment of virtue, pious motherhood, and the 
protector of family sacredness. 



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  

This week’s flowers for the Altar is donated by Mrs Suzy Boghossian. 
  

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 Par-
ish Council members at church or call parish office 020 7373 8133 .  
Thanking you in advance ,  
St Yeghiche Armenian Church Parish Council 
 

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, administering Holy Communion, consultations and 
other sacramental needs. Please call the church office at 020 7373 8133 or Fr Nshan at 07548 777 147. 
 

Ձեր ամեն տեսակի  հոգեւոր կարիքներուն եւ Խորհրդակատարութիւններուն՝ Տնօրհնէքի, հիւանդի 

այցելութեան, Սբ Հաղորդութեան ստանալու եւ այլ խնդրանքներուն համար դիմեցէք Եկեղեցի 020 7373 

8133, կամ ուղղակի հեռաձայնեցէք Հոգեւոր Հովիւ Տէր Նշան Քահանայ Ալավերդեանին 07548 777 147։  

ENQUIRIES:  

ANNOUNCEMENT: 

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

