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ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 20:15-25
Յիսուս ըսաւ անոր. «Կի՛ն, ինչո՞ւ կու լաս, ո՞վ կը փնտռես»: Ինք՝ կարծելով թէ ան պարտիզպանն
է, ըսաւ անոր. «Տէ՛ր, եթէ դո՛ւն տեղափոխեցիր զայն, ըսէ՛ ինծի՝ ո՞ւր դրիր զայն, որպէսզի վերցնեմ
զայն»: Յիսուս ըսաւ անոր. «Մարիա՛մ»: Ան ալ դարձաւ եւ ըսաւ անոր (եբրայերէն). «Ռաբբունի՛»,
որ ըսել է՝ Վարդապետ: Յիսուս ըսաւ անոր. «Մի՛ դպչիր ինծի, որովհետեւ դեռ բարձրացած չեմ
Հօրս քով. հապա գնա՛ եղբայրներուս եւ ըսէ՛ անոնց. “Ես կը բարձրանամ իմ Հօրս քով ու ձեր Հօր
քով, իմ Աստուծոյս քով եւ ձեր Աստուծոյն քով”»: Մարիամ Մագդաղենացին գնաց, ու պատմեց
աշակերտներուն թէ ինք տեսաւ Տէրը, եւ թէ ա՛ն ըսաւ իրեն այս բաները:
Նոյն օրը, Մէկշաբթի իրիկուն, աշակերտներուն հաւաքուած տեղին դռները գոց էին՝ քանի որ կը
վախնային Հրեաներէն: Յիսուս եկաւ, կայնեցաւ անոնց մէջտեղ եւ ըսաւ անոնց. «Խաղաղութի՜ւն
ձեզի»: Ասիկա ըսելով՝ ցուցուց անոնց իր ձեռքերն ու կողը. աշակերտներն ալ ուրախացան՝ երբ
տեսան Տէրը: Յիսուս դարձեալ ըսաւ անոնց. «Խաղաղութի՜ւն ձեզի. ինչպէս Հայրը ղրկեց զիս, ես
ալ կը ղրկեմ ձեզ»: Ասիկա ըսելով՝ փչեց անոնց վրայ եւ ըսաւ անոնց. «Ընդունեցէ՛ք Սուրբ
Հոգին: Որո՛նց մեղքերը որ ներէք՝ ներուած ըլլան անոնց, եւ որո՛նց մեղքերը որ պահէք՝
պահուած ըլլան»:
Բայց տասներկուքէն մէկը, Երկուորեակ կոչուած Թովմաս, անոնց հետ չէր՝ երբ Յիսուս եկաւ:

John 20:15-25
Jesus said to her, ‘Woman, why are you crying? Whom are you looking for?’ She thought that he was the
gardener. So she said, ‘Sir, if you have carried him away, please tell me. Tell me where you have put him.
Then I will take him away.’
Jesus said to her, ‘Mary.’ She turned towards him and she said in the Jews’ language, ‘Rabboni!’ (This
means ‘Teacher’.) Jesus said, ‘Do not hold on to me because I have not gone up to the Father yet. But go
to my brothers (the disciples). Tell them, “I go up to my Father. And he is your Father. He is my God,
and he is your God.” ’ Mary from Magdala went to the disciples. She said to them, ‘I have seen the Lord!’
Then she told them what he had said to her.

On the evening of that same day, the first day of the week, the disciples were all together. They had
locked the doors of the room because they were afraid of the Jews’ leaders. Then Jesus came and he stood
among them. He said to them, ‘Be without trouble in your minds and in your hearts.’ After he had said
this, he showed them his hands and his side. The disciples were very, very happy when they saw the
Lord. Jesus said again, ‘Be without trouble in your minds and in your hearts. As the Father sent me, in the
same way I am sending you.’ When he had said this, he caused air from his mouth to blow on them. And
he said, ‘Receive God’s Spirit. If you forgive a person’s sins, God will forgive them too. If you do
not forgive them, God will not forgive them.’
One of the 12 disciples was called Thomas. He was not with the other disciples when Jesus came.
(Thomas was also called ‘the Twin’.) So the other disciples told him, ‘We have seen the Lord.’ But Thomas said to them, ‘I will never believe that unless I myself see him. I want to see the marks of the nails in
his hands. I want to put my finger where the nails were. I want to put my hand into the hole in his side. I
will not believe unless I do those things.’

Կրկնազատիկ (Նոր կիրակի)
Կրկնազատիկ է կոչվում երեք պատճառներով:
Զատիկ նշանակում է ազատություն և այդ օրը կրկնակի ազատության օր է: Աստված մեզ ազատել
է մեղքերից, սակայն մենք գտնվում ենք կրքերի ազդեցության ներքո: Իսկ երբ Աստված ամեն ինչ
նոր է անում և բոլոր կարիքներից մեզ ազատում, դա կոչվում է Կրկնազատիկ: Կրկնազատիկ է
կոչվում մեր հարության պատճառով: Քրիստոս առաջին կիրրակի օրը մեզ հարություն տվեց Իր
հոգով ու զորությամբ, իսկ երկրորդ կիրակի օրը մեզ հարություն է տալու ըստ մարմնի՝ և
մեռելներից հարություն առնելով պիտի անմահանանք: Նոր կիրակի և Կրկնազատիկ է կոչվում,
քանզի նորովի ենք տոնում մեր հոգու փրկության նավակատիքը՝ հոգևոր ուրախությամբ ու
տոնախմբությամբ:

New Sunday
This Sunday is called New Sunday because of three reasons.
Firstly, Easter means freedom and the new Sunday is a day of double freedom. God has set us free from
sins, and however we are under the influence of passions. And when God does everything in a new way
order to set us free from needs, it is called New Sunday.
This Sunday is called New Sunday also because of our resurrection. On the first Sunday Christ raised us
from the dead thanks to His Soul and Power, and on the second Sunday he will raise us from the dead
bodily, so that raising from the dead we will become immortal.
And finally, this Sunday is called New Sunday because we celebrate the feast of our soul saving in spiritual joy and fete.

DOONORHNEK
St Yeghiche Armenian Church is accepting all House Blessing requests “DOONORHNEK” from this Sunday and onwards. We invite and encourage our congregation to register their request with members of
the Parish Council who are at the entrance of the church, or call our church desk on 020 7373 8133 or
write to info@styeghiche.org.uk . This is a long established Armenian church tradition handed over to us.
Let us keep and enjoy its benefits.

2: List of the Feasts celebrated in the Armenian church
Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի գլխատման հիշատակության օր
Սբ. Հարության տոնի հաջորդ շաբաթ օրը Հայ Առաքելական Եկեղեցում Սուրբ Հովհաննես
Մկրտչի գլխատման հիշատակության օրն է: Հիսուս Քրիստոսին մկրտողի և Նրա գալուստն
ավետողի՝ Հովհաննես Մկրտչի գլխատման պատմությունն առավել մանրամասն անդրադարձել
են Մատթեոս և Մարկոս ավետարանիչները /Մատթ. 14:1-12, Մարկ. 6:14-29/:
Ըստ ավետարանիչների՝ Հերովդես թագավորը ձերբակալում և բանտ է նետում Հովհաննես
Մկրտչին, որովհետև նա մեղադրում էր թագավորին՝ եղբոր կնոջը՝ Հերովդիային, հափշտակելու
և կնության առնելու համար: Հերովդեսը չի համարձակվում սպանել Հովհաննես Մկրտչին:
Սակայն, իր ծննդյան օրը հրապուրվելով Հերովդիայի դստեր պարով, թագավորը երդվում է տալ
նրան այն, ինչ կամենա: Ոխակալ Հերովդիայի ցուցումով աղջիկը ցանկանում է Հովհաննես
Մկրտչի գլուխը: Սբ. Աստվածածնից հետո Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչը Հայ Առաքելական
Եկեղեցու մեծագույն սուրբն է: Սրբի անունը, իբրև բարեխոսի, ժամերգության ընթացքում
ընթերցվող մաղթանքի մեջ հիշատակվում է երկրորդը՝ Սբ. Աստվածամոր անունից հետո: Ըստ
ավանդության՝ Սբ.Գրիգոր Լուսավորիչը Կեսարիայից իր հետ Հայաստան է բերում սրբի
մասունքներից և ամփոփում Մուշ քաղաքին մոտ գտնվող վայրում, ուր և հետագայում
կառուցվում է նշանավոր Սբ.Կարապետի վանքը:
Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչը հավատացյալների բարեխոս սուրբն է և յուրաքանչյուր
հավատացյալ, իր աղոթքներով դիմելով այս սրբին, նրա բարեխոսությամբ արժանանում է Տիրոջ
ողորմությամբ:

Commemoration of Beheading of St. John the Baptist
The Saturday following the Holy Feast of the Glorious Resurrection of Our Lord Jesus Christ, the Armenian Church commemorates the beheading of St. John the Baptist (also known as The Forerunner). The
writers of the Gospels, St. Matthew and St. Mark, have explained the history of beheading of St. John
the Baptist, who had baptized Christ, and gave the good news of His Coming (Mt 14:1-12; St. Mk 6:1429).
According to the Evangelists, King Herod arrests and imprisons St. John the Baptist as a result of John’s
condemnation of the king’s marriage to Herodias, the wife of his brother Philip. Herod wants to put
John to death, but fears the Jews, because they considered John to be a prophet. On Herod’s birthday,
fascinated by the dancing of the daughter of Herodias, the king makes an oath to give her anything for
which she asks. Following her unforgiving mother’s instructions, she asks for the head of St. John the
Baptist on a platter. The king, realizing he has been fooled, grants the request.
St. John the Baptist is one of the greatest saints in the Armenian Church. We entreat his name as an intercessor during the divine services, generally following the name of St. Mary.
According to tradition, St. Gregory the Illuminator, brings the relics of St. John to Armenia from Caesarea, and buries them near the town of Moush, after which the famous Monastery of St. John the Baptist
is built. Tradition also tells us that the head of St. John the Baptist is buried underneath the Holy Altar
of the Gandzasar Monastery in Artsakh (Nagorno-Karabagh).
St. John the Baptist remains as one of the most popular saints among the Armenian faithful.

3: Հոգեհանգիստք - Memorial Service
A memorial service at St Yeghiche Armenian Church is requested:
By Yousefkhanian Family for the soul of their Husband, Father and Grandfather the late EDIK
YOUSEFKHANIAN, and for all the old and new deceased members of the YOUSEFKHANIAN,
DAVIDIAN and ASTOURIAN Families.
By Gmbikian Family for the soul of their Husband and Father the late ARTUSH
KHARAKESHISHIAN, and for all the old and new deceased members of the GMBIKIAN and
KHARAKESHISHIAN 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.
ENQUIRIES:
For ecclesiastical/parish matters including requests for Christenings, Home Blessing (Dnorhnek),
Hokehankist requests, Donations in Lieu of Flowers, arrangements for Marriages and other church administrative matters please contact Mr Viken Haladjian, telephone: 07970 146 280 or 020 7373 8133 or
by emailing info@styeghiche.org.uk
Alternatively pleased approach a member of the Parish Council at church every Sunday after Badarak.

Please remember our Church in your prayers.
ANNOUNCEMENT:
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 entrance of the Church. Alternatively please post your cheque to: St Yeghiche Armenian Church Parish c/
o Dr. Setrag Karanfilian, 13b Cranley Gardens, and Kensington London, SW7 3BB. Please make your
cheques payable to: “St Yeghiche Armenian Church”.
Alternatively you can arrange your donation by bank transfer to our St Yeghiche Armenian Church
Parish Ltd Account at:
HSBC, Acc.no: 42674432, Sort code: 40-02-26, IBAN: GB73MIL40022642674432, BIC: MIDLGB2106F
I wish to donate £ ………………to the St Yeghiche Armenian Church Parish.
Name: ………………………………………………………………………………………………………...
Address: ..……………………………………………………………………………………………………..
Tel:..……………………………………Email:...…………………………………………………………….

