
       HOKEHANKISD        
 

SPECIAL PRAYER FOR THE SOULS OF ALL THE MARTYRED 

HEROES RECENTLY KILLED FOR ARTSAKH’S STRUGGLE 

FOR INDEPENDENCE  

Requested by His Eminence Archbishop Anoushavan Tanielian, 

Religious and Executive Councils 

 Der Hayr and Board of Trustees 
 

 

   

2020 & 2021 Membership Dues – Parishioners who have not paid 

their 2020 Annual Membership dues are encouraged to remit 

payment. 2021 Membership Dues are also acceptable now. The 

membership fees are $150.00 for adults and $50.00 for each full 

time student, ages 18-26.  These dues are 100 percent tax 

deductible 
 

           
 

 

            
 

2021 FEASTS 
 

 

September 25 Saint Kevork (George) 

September 26 Holy Cross of Varak 

October 9 Holy Translators 

October 24 Discovery of the Cross 

November 6 Holy Archangels Gabriel & Michael 

November 20 Feast of All Saints 

December 4 Saint Thaddeus and Saint Bartholomew 

December 18 Saint Hagop (James) of Nisibis 

December 23 Saints David the Prophet & Holy Apostle James 

December 25 Saint Stephen the Protomartyr 

December 27 Saints Peter and Saint Paul 

December 28 The Holy Apostle James & John the Evangelist 
 

  
 

 

  

ê© Ê²â Ð²Úò© ²è²øºÈ²Î²Ü ºÎºÔºòÆ 

SOORP KHATCH ARMENIAN 

APOSTOLIC CHURCH 
 

    SUNDAY, SEPTEMBER 19, 2021     
 

 

 

 

Ò²ÚÜ ²Ò 
 

Ê²âìºð²ò¾Ü ºîø ². ÎÆð²ÎÆ 

´²ðºÎºÜ¸²Ü ì²ð²¶²Ú Ê²âÆ ä²Ðàò 
 

FIRST SUNDAY AFTER THE EXALTATION 

PAREGENTAN OF THE HOLY CROSS OF VARAK 
 
 

====================================================================== 
 

            ê. ä³ï³ñ³·     ²é. Ä³ÙÁ 10:30-ÇÝ    հեռարձակում 
             

 Divine Liturgy                    10:30 A.M.   Live Streamed 

 

======================================================================= 

Soorp Khatch Armenian Apostolic Church 

4906 Flint Drive, Bethesda, MD 20816 

Office Hours: 10:00 a.m. - 2:00 p.m. 

Phone: (301) 229-8742; Fax: (301) 229-9393 

E-mail: soorpkhatch@verizon.net 

Web Page: www.soorpkhatch.org 

Rev. Fr. Sarkis Aktavoukian, Pastor 

Home Phone: (301) 977-1863; Cell: (301) 787-5506 

 
 

DER VOGHORMIA 
 

All   Sick    Parishioners 
 

 

 

mailto:soorpkhatch@verizon.net
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Իսկապէս ընտրուածը ան չէ՛ որ ինքզինք կը գովէ, այլ ան՝ որ 

Տիրոջ կողմէ կը գովուի: 

Սակայն կը յուսամ քիչ մը ներողամիտ կ’ըլլաք, եթէ անմտօրէն 

ես ալ պարծենամ, ըրածներս յիշեցնելով ձեզի: Իսկ դուք 

համբերութեամբ լսեցէք: 

Ես ձեզի հանդէպ Աստուծոյ նախանձախնդրութեամբ լեցուած՝ 

կ’ուզեմ որ միայն Քրիստոսը սիրէք, ինչպէս մաքուր կոյս մը որ իր 

սէրը կը վերապահէ անոր՝ որ իր ամուսինը պիտի ըլլայ: Բայց կը 

վախնամ որ ձեր միտքը ապականի եւ հեռանաք Քրիստոսի 

հանդէպ ամբողջական եւ մաքուր նուիրումէն, ճիշդ ինչպէս Եւան 

խաբուեցաւ օձին խորամանկ սուտերէն: Կը վախնամ որ նոյնքան 

դիւրութեամբ ընդունիք ո՛եւէ մէկը՝ որ մեր քարոզածէն տարբեր 

փրկիչ մը, ձեր ստացած Հոգիէն տարբեր հոգի մը, կամ ձեր 

ընդունած Աւետարանէն տարբեր աւետարան մը կը քարոզէ ձեզի: 

Չեմ գիտեր թէ ես ձեր այդ նշանաւոր «առաքեալ»ներէն բանով 

մը ետ կը մնա՞մ: Թէպէտ ճարտար խօսող մը չեմ, բայց խօսածս 

գիտեմ: Եւ կարծեմ ատիկա ապացուցանեցի ձեզի ամէն ինչով: 

Արդեօք մե՞ղք գործեցի, որ Աստուծոյ Աւետարանը ձրիօրէն 

քարոզեցի ձեզի եւ ինքզինքս խոնարհեցուցի՝ ձեզ բարձրացնելու 

համար: Ձեւով մը միւս եկեղեցիները կողոպտած եղայ, ապրուստս 

անոնցմէ առնելով, որպէսզի ձեզի ծառայեմ ձրիօրէն: Ձեր քով 

եղած ատենս նոյնիսկ երբ կարիքի մէջ եղայ, ձեզմէ ոեւէ մէկուն 

բեռ չեղայ. Մակեդոնիայէն եկած եղբայրները հոգացին պէտքերս: 

Եւ ինչպէս անցեալին զգուշացայ, ասկէ ետք եւս ամէն կերպով 

պիտի զգուշանամ ձեզի բեռ ըլլալէ: Բայց Քրիստոսի 

ճշմարտութեամբը, որ իմ ներսիդիս է, կ’ըսեմ՝ թէ այս բաներով 

պիտի պարծենամ ամբողջ Աքայիայի մէջ, բոլորին պատմելով: 
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Յիսուս հոնկէ ելլելով, եկաւ Հրէաստանի սահմանները, 

Յորդանան գետին դիմացի կողմը, եւ  դարձեալ ժողովուրդը 

խռնուեցաւ իր շուրջ, եւ ինք իր սովորութեան համաձայն նորէն 

անոնց կ’ուսուցանէր: 

Փարիսեցիները Յիսուսը փորձելու մտադրութեամբ մօտեցան 

անոր եւ հարցուցին. 

– Մեր Օրէնքին համաձայն մէկը իրաւունք ունի՞ իր կինը 

արձակելու: 

Յիսուս անոնց պատասխանեց. 

– Մովսէս ի՞նչ օրէնք սահմանեց ձեզի: 

Անոնք պատասխանեցին. 

– Մովսէս մեզի արտօնութիւն տուաւ բաժանման թուղթ տալու 

կնոջ եւ արձակելու զայն: 

Յիսուս ըսաւ անոնց. 

– Մովսէս ձեր խստասրտութեան պատճառով այդ օրէնքը 

սահմանեց: Սակայն սկիզբէն, արարածներու ստեղծագործութեան 

ժամանակ, Աստուած «արու եւ էգ ստեղծեց մարդիկը» եւ ըսաւ 

անոնց. «Այս պատճառով այրը պիտի ձգէ իր հայրն ու մայրը եւ իր 

կնոջ միանայ, եւ երկուքը մէկ մարմին պիտի ըլլան»: Հետեւաբար 

այլեւս երկու չեն, այլ՝ մէկ մարմին: Արդ, ոեւէ մէկը թող չբաժնէ 

անոնք՝ որ Աստուած միացուց: 

Տան մէջ աշակերտները դարձեալ նոյն նիւթին շուրջ 

հարցուցին Յիսուսի: Անիկա պատասխանեց. 

– Ով որ իր կինը արձակէ եւ ուրիշ մը առնէ՝ շնութիւն ըրած 

կ’ըլլայ առաջինին դէմ: Կինն ալ, եթէ իր ամուսինէն արձակուելէն 

ետք ուրիշի մը հետ ամուսնանայ՝ կը շնայ: 

 

 

 

 



    SCRIPTURE READINGS     
II CORINTHIANS 10:18-11:10 

 

For it is not the one who commends himself who is approved, but 

the one whom the Lord commends. 

I hope you will put up with me in a little foolishness. Yes, please 

put up with me!  I am jealous for you with a godly jealousy. I promised 

you to one husband, to Christ, so that I might present you as a pure virgin 

to him.  But I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent’s 

cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and 

pure devotion to Christ.  For if someone comes to you and preaches a 

Jesus other than the Jesus we preached, or if you receive a different 

spirit from the Spirit you received, or a different gospel from the one you 

accepted, you put up with it easily enough. 

I do not think I am in the least inferior to those “super-apostles.” 
 I may indeed be untrained as a speaker, but I do have knowledge. We 

have made this perfectly clear to you in every way.  Was it a sin for me to 

lower myself in order to elevate you by preaching the gospel of God to 

you free of charge?  I robbed other churches by receiving support from 

them so as to serve you.  And when I was with you and needed 

something, I was not a burden to anyone, for the brothers who came from 

Macedonia supplied what I needed. I have kept myself from being a 

burden to you in any way, and will continue to do so.  As surely as the 

truth of Christ is in me, nobody in the regions of Achaia will stop this 

boasting of mine.  

 
 

NEW MONTGOMERY COUNTY MASK 

REQUIREMENT 

 Pursuant to the Board of Health Regulations approved 
on August 5, 2021, Montgomery County’s COVID-19 
transmission status has been downgraded to an area of 
“substantial transmission.” Effective August 7, 2021 at 12:01 
AM, all persons in Montgomery County over the age of two 
must wear a face covering in any location accessible to the 
public (subject to exceptions as described in paragraph 3(b) 
of the Regulation). 

Based on this mandate, wearing a facial mask will be 
mandatory while on the church property.  All affiliated 
organizations must comply with this new requirement while 
scheduling meetings in-person or attending other 
organizational functions on-site. 

    SCRIPTURE READINGS     
MARK 10:1-12 

 

Jesus then left that place and went into the region of Judea and 

across the Jordan. Again crowds of people came to him, and as was his 

custom, he taught them. 

Some Pharisees came and tested him by asking, "Is it lawful for a 

man to divorce his wife?" "What did Moses command you?" he replied. 

They said, "Moses permitted a man to write a certificate of divorce and 

send her away." 

"It was because your hearts were hard that Moses wrote you this 

law," Jesus replied. "But at the beginning of creation God 'made them 

male and female.' 'For this reason a man will leave his father and mother 

and be united to his wife, and the two will become one flesh.' So they are 

no longer two, but one. Therefore what God has joined together, let man 

not separate." 

When they were in the house again, the disciples asked Jesus 

about this. He answered, "Anyone who divorces his wife and marries 

another woman commits adultery against her. And if she divorces her 

husband and marries another man, she commits adultery." 
 

 

 

   

Special Thank you to…. 

 

... Deacon Sarkis Aktavoukian for donating the basil last week for the 

Exaltation of the Cross. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


