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SUNDAY  BULLETIN 

1: List of the Sunday Reading,                   04th November 2018                   Bulletin No 46/18  

Eighth Sunday of the Exaltation of the Holy Cross  

ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԿՈՂՄԷ ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐ ԳՐՈՒԱԾ ՆԱՄԱԿԷՆ 1:1-14 
 Պօղոս, Աստուծոյ կամքով Յիսուս Քրիստոսի առաքեալ, Եփեսոսի մէջ եղած սուրբերուն ու 

Քրիստոս Յիսուսով հաւատարիմներուն. շնորհք եւ խաղաղութիւն ձեզի Աստուծմէ՝ մեր Հօրմէն, ու 

Տէր Յիսուս Քրիստոսէ: 

 Օրհնեա՜լ ըլլայ Աստուած եւ մեր Տէրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ Քրիստոսով օրհնեց մեզ 

ամէն տեսակ հոգեւոր օրհնութիւններով՝ երկնային վայրերու մէջ, ինչպէս անով ընտրեց մեզ 

աշխարհի հիմնադրութենէն առաջ, որպէսզի մենք իր առջեւ սուրբ եւ անարատ ըլլանք սիրոյ 

մէջ: Նախասահմանեց մեզ իր որդեգրութեան՝ Յիսուս Քրիստոսի միջոցով, իր կամքին 

բարեհաճութեան համաձայն, որպէսզի գովաբանենք իր շնորհքին փառքը. անո՛վ ընդունելի դարձուց 

մեզ՝ Սիրելիին միջոցով: Իրմով մենք ունինք ազատագրութիւն՝ իր արիւնին միջոցով, ու մեղքերու 

ներում՝ իր շնորհքին ճոխութեան համեմատ. անո՛վ ճոխացուց մեզ՝ ամբողջ իմաստութեամբ եւ 

ուշիմութեամբ: Գիտցուց մեզի իր կամքին խորհուրդը՝ իր բարեհաճութեան համաձայն, որ իր մէջ՝՝ 

առաջադրած էր. որպէսզի ժամանակներու լրումին տնտեսութեան մէջ՝ Քրիստոսով համախմբէ ամէն 

բան, անոր մէջ միացնէ թէ՛ երկինքի մէջ եղողները, թէ՛ երկրի վրայ եղողները: Անով ստացանք նաեւ 

ժառանգութիւն մը, նախասահմանուած ըլլալով համաձայն առաջադրութեան անո՛ր՝ որ կը ներգործէ 

ամէն բան իր կամքին ծրագիրին համաձայն, որպէսզի մենք՝ նախապէս Քրիստոսի ապաւինողներս՝ 

գովութիւն ըլլանք իր փառքին: Դո՛ւք ալ ապաւինեցաք անոր՝ երբ լսեցիք ճշմարտութեան խօսքը, ձեր 

փրկութեան աւետարանը, եւ հաւատալէ ետք անոր՝ կնքուեցաք խոստացեալ Սուրբ Հոգիով, որ մեր 

ժառանգութեան գրաւականն է մինչեւ ստացուածքին ազատագրութիւնը՝ իր փառքին գովութեան 

համար: 

 

The Epistle of St Paul to the Ephesians 1:1-14  
Paul, an apostle of Christ Jesus through the will of God, to the saints who are at Ephesus, and the 

faithful in Christ Jesus: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. 
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual 

blessing in the heavenly places in Christ, even as he chose us in him before the foundation of the 
world, that we would be holy and without defect before him in love, having predestined us for adoption 
as children through Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his desire, to the praise 
of the glory of his grace, by which he freely gave us favour in the Beloved, in whom we have our re-
demption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his 
grace, which he made to abound toward us in all wisdom and prudence, making known to us the mys-
tery of his will, according to his good pleasure which he purposed in him to an administration of the full-
ness of the times, to sum up all things in Christ, the things in the heavens and the things on the earth, 
in him. We were also assigned an inheritance in him, having been foreordained according to the pur-
pose of him who does all things after the counsel of his will, to the end that we should be to the praise 
of his glory, we who had before hoped in Christ. In him you also, having heard the word of the truth, the 
Good News of your salvation—in whom, having also believed, you were sealed with the promised Holy 
Spirit, who is a pledge of our inheritance, to the redemption of God’s own possession, to the praise of 
his glory. 

http://www.styeghiche.org.uk
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2: A short interpretation of the Gospel reading under the title The hard sayings’ 

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԷՏԱՐԱՆԵՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 8:17-21  
 Որովհետեւ չկայ գաղտնիք մը՝ որ բացայայտ պիտի չըլլայ, ո՛չ ալ պահուած բան մը՝ որ պիտի 

չգիտցուի ու երեւան չելլէ: Ուրեմն զգուշացէ՛ք թէ ի՛նչպէս կը լսէք. որովհետեւ ո՛վ որ ունի՝ պիտի 

տրուի անոր, իսկ ո՛վ որ չունի՝ անկէ պիտի առնուի նոյնիսկ ինչ որ ինք կը կարծէ թէ ունի»: 

 Անոր մայրն ու եղբայրները եկան իրեն, բայց բազմութենէն չէին կրնար մօտենալ իրեն: Անոր 

լուր տուին՝ ըսելով. «Քու մայրդ ու եղբայրներդ դուրսը կայնած են եւ կ՚ուզեն տեսնել քեզ»: Ան ալ 

պատասխանեց անոնց. «Իմ մայրս ու եղբայրներս անո՛նք են, որ կը լսեն Աստուծոյ խօսքը եւ կը 

գործադրեն զայն»: 
 

The Holy Gospel of Jesus Christ according to Luke 8:17-21 
Parable of the Lamp 
 For nothing is hidden that will not be revealed; nor anything secret that will not be known and come 
to light. Be careful therefore how you hear. For whoever has, to him will be given; and whoever doesn’t 
have, from him will be taken away even that which he thinks he has.” 

His mother and brothers came to him, and they could not come near him for the crowd. Some peo-
ple told him, “Your mother and your brothers stand outside, desiring to see you.” 

But he answered them, “My mother and my brothers are these who hear the word of God, and do 
it.” 

 

Տոն բոլոր սրբերի` հների և նորերի, հայտնիների և անհայտների 
  Հայ Եկեղեցին այս տոնով նշում է բոլոր այն սուրբերի հիշատակը, որոնց անունները չեն անցել 

Տոնացույցի կամ եկեղեցական օրացույցի մեջ, սակայն նրանց սուրբ անունները գրված են Երկնքի 

արքայության սրբազան մատյանում: 

 Քրիստոնեական հալածանքների և հավատի համար մղված բազում պատերազմների ժամանակ 

շատերն են նահատակվել, որոնց անունները, ցավոք, չեն պահպանվել և հասել մեզ: Ուստի, եկեղեցին 

հաստատել է այս նվիրական տոնը հենց նրանց հիշատակը ոգեկոչելու համար: Անձեր, որոնք իրենց 

թանկ արյունը հեղեցին հանուն Քրիստոսի և նրա խորհրդավոր մարմնի` եկեղեցու շինության: 
 

Feast of All Saints - the old and the new, the known and the unknown 
  By this feast the Armenian Apostolic Church commemorates the memory of all those saints, whose 
names are not included in the Church Calendar, but whose names are registered in the sacred book of 
the Heavenly Kingdom. 
 Many people have been subjected to severe torments and have been martyred during the wars for 
the sake of faith. Unfortunately, we do not know their names. So the Church has established this feast in 
the Church Calendar in order to commemorate their memory. They are persons who shed their blood for 
the sake of Christ and His Church. 
 

 Ունկդրիր լռությունը (առակ) 
  Մի անգամ գյուղացին հանկարծ նկատեց, որ իր ժամացույցը կորցրել է խոտով լի ցախատանը: 

Երկար և ապարդյուն փնտրելուց հոգնեց և որոշեց փողոցում խաղացող երեխաների օգնությանը 

դիմել՝ պարգև խոստանալով գտնողին: Երեխաները ոգևորությամբ ցախատուն վազեցին, ամեն ինչ 

տակնուվրա արեցին, սակայն այդպես էլ չգտան: Նրանց հեռանալուց հետո մի փոքրիկ տղա մոտեցավ 

մարդուն և խնդրեց իրեն մի հնարավորություն էլ տալ: Քանի որ այլևս կորցնելու բան չկար՝ գյուղացին 

համաձայնեց: 

  Ի զարմանս նրա՝ տղան շուտով դուրս եկավ ցախատնից և բերեց ժամացույցը: Գյուղացին շատ 

ուրախացավ և զարմացած հարցրեց, թե նրան ինչպե՞ս հաջողվեց գտնել այն, երբ այդքան երեխաները 

չկարողացան: Տղան պատասխանեց. 

  -Ես ոչինչ չարեցի: Ուղղակի նստեցի և սկսեցի լսել: Լռության մեջ լսեցի ժամացույցի տկտկոցն ու 

գնացի ձայնի ուղղությամբ: 

  Ուղեղը խաղաղ վիճակում ավելի լավ է մտածում, քան երբ որ ծանրաբեռնված է մտքերով: Ամեն 

օր ձեր ուղեղին հնարավորություն տվեք մի քանի րոպե լինել լռության մեջ և կտեսնեք, թե ինչպես այն 

կդարձնի ձեր կյանքն ավելի արդյունավետ:             Ռուսերենից թարգմանեց՝ Աննա Սահակյանը 



3: List of the Feasts celebrated in the Armenian church 

Ս.Ստեփանոս Հռոմի Հայրապետի, քահանաների, սարկավագների և մարդկանց 

հիշատակության օր 

  Ս. Ստեփանոս Հայրապետը ծնվել է Հռոմում, որի եպիսկոպոսն էր 254 թվականին: Նա եղել է 

Հռոմի Լուկիոս Ա նահատակ պապի ավագ  սարկավագը` վերջինիս մահից հետո հաջորդելով նրան: 

Ըստ հայոց «Հայսմավուրք»-ի` նա քաջ և իր հոտի համար նախանձախնդիր Հայրապետ է եղել` 

քաջալերելով իր հավատացյալ հոտին հալածանքների ժամանակ, որպեսզի վերջիններս էլ ավելի 

հաստատուն մնան իրենց հավատի մեջ: Հեթանոսներից շատերին դարձի է բերել, որոնցից էր նաև 

Նեմեսիոս իշխանն իր կույր դստեր հետ: Վերջիններիս մկրտելուց հետո իշխանի դստեր աչքերը 

բացվում են, և իշխանը, հրաշքը տեսնելով, Հայրապետին խնդրում է, որպեսզի իրեն սարկավագ 

ձեռնադրի: Կայսրը, լսելով այս մասին, իր մոտ է կանչում իշխանին` հրամայելով, որ նա կուռքերին 

զոհ մատուցի: Սակայն իշխանը մերժում է կայսեր առաջարկը, որի համար նահատակվում է իր 

դստեր հետ: Նրանց հետ նահատակվում է մեկ այլ իշխան ևս իր մատակարարներով, որոնք 

նույնպես բարեպաշտ քրիստոնյաներ էին: Ըստ «Հայսմավուրք»-ի բռնում են 12 եկեղեցականների և 

չարաչար սպանում նրանց: Եվ այս երանելիների հիշատակն է, որ եկեղեցին միացրել է Ս. 

Ստեփանոս Հայրապետի տոնին: 

 Օրերից մեկ օր, երբ ս. Ստեփանոս Հայրապետը Ս. Պատարագ էր մատուցում, զինվորները 

պաշարում են եկեղեցին և ցանկանում ջարդել դուռը: Այդ ժամանակ Հայրապետը Ս. Հաղորդություն 

էր տալիս ներկա հավատացյալ բազմությանը: Հաղորդությունից հետո զինվորները խուժում են 

եկեղեցի և սպանում Հայրապետին 257 թվականին: 
 

Commemoration of Sts. Pontiff of Rome St. Stepannos, the Priests, the Dea-
cons and the people 
  The Pontiff of Rome St. Stepannos (Stephen) was born in Rome. He was the Bishop of Rome since 
254 AD. He has been the deacon of the martyred Pope of Rome Lukianos and after the Popes’ death has 
been his successor. According to the Armenian collection book “Haysmavourk”, St. Stepannos has been a 
courageous and zealous Pontiff leading his flock, encouraging the faithful during the persecutions and ex-
horting them to remain loyal to their faith. He has converted many heathens to Christianity, and among the 
converted were the Prince Nemesios and his blind daughter. After the latters’ baptism the daughter of the 
Prince Nemesios becomes able to see, and the prince, witnessing that miracle, asks the Pontiff to ordain 
him as a deacon. Becoming aware of that fact, the King calls the Prince to him and orders him to offer sacri-
fice to the idols. But the Prince refuses, and for the refusal he is martyred together with his daughter. Anoth-
er Prince and his servants, who also were pious Christians, are martyred. According to “Haysmavourk”, 12 
clergymen are subjected to torments and are martyred, and the memory of those blessed clergy is com-
memorated with the memory of the Pontiff St. Stepannos. 
 Once, when the pontiff St. Stepannos was celebrating a Divine Liturgy, the soldiers surround the 
Church and wish to break the door. At that time the Pontiff was giving Holy Communion to the 
faithful in attendance. After his taking the Holy Communion the soldiers rush in and kill the Pon-
tiff in 257 AD. 
  

St Yeghiche Armenian Church is looking for people of all ages to be members of the 

choir. 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 and introduce yourself to our 

Choirmaster Mr Aris Naderian or to any Member of the Parish Council. 

Remembrance Sunday 11th November 2018 
 On Sunday 11 November, United Kingdom will commemorate the contribution of Brit-
ish and Commonwealth military and civilian servicemen and women involved in the two World Wars 
and later conflicts. 
  This year, with Remembrance Sunday falling on the 100th anniversary of the end of the First 
World War, St Yeghiche Armenian Church will join Christian Churches across the land in remem-
brance and laying of wreath at the stone cross (khatchkar) at 11:00 am. A special Memorial Service 
will follow Divine Liturgy. 
 We invite members of our Armenian Community members to join and thank the highest sacrifice 
they had offered to the Nation.  ( Please arrive early to avoid the traffic) 



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 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 St Yeghiche Armenian Church Parish Members and the Armenian Community in United Kingdom 
for the soul of their compatriot and true French Armenian Giant, Composer, Singer and Actor 

the late CHARLES AZNAVOUR (Շարլ Ազնաւուր), on the 40th day memorial of his 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. 
  
 
Please Pray For Our Sick: Including 
 
 
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

