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Գ ԿԻՐԱԿԻ ԶԿՆԻ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ
Բ ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 1.1-11
Պօղոս, Աստուծոյ կամքով Յիսուս Քրիստոսի առաքեալը, ու Տիմոթէոս
մեր եղբայրը, Կորնթոսի մէջ եղած Աստուծոյ եկեղեցիին եւ Աքայիայի մէջ
եղող բոլոր սուրբերուն. շնորհք ու խաղաղութիւն ձեզի Աստուծմէ՝ մեր
Հօրմէն, եւ Տէր Յիսուս Քրիստոսէ:
Օրհնեա՜լ ըլլայ Աստուած, մեր Տէրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի Հայրը,
արգահատանքի Հայրը եւ ամէն մխիթարութեան Աստուածը, որ կը
մխիթարէ մեզ մեր ամբողջ տառապանքին մէջ, որպէսզի մենք կարենանք
մխիթարել անոնք՝ որ որեւէ տառապանքի մէջ են, այն մխիթարութեամբ՝
որով մենք կը մխիթարուինք Աստուծմէ. որովհետեւ ինչպէս Քրիստոսի
չարչարանքները կ՚առատանան մեր մէջ, նմանապէս մեր մխիթարութիւնն
ալ կ՚առատանայ Քրիստոսի միջոցով: Եթէ տառապինք՝ ձեր մխիթարութեան
եւ փրկութեան համար է, որ արդիւնաւոր կ՚ըլլայ՝ համբերելով այն նոյն
չարչարանքներուն, որոնցմով մենք ալ կը չարչարուինք. ու եթէ
մխիթարուինք՝ ձեր մխիթարութեան եւ փրկութեան համար է: Մեր յոյսը
հաստատուն է ձեր վրայ, որովհետեւ գիտենք թէ ինչպէս հաղորդակից էք մեր չարչարանքներուն,
նոյնպէս ալ մխիթարութեան պիտի ըլլաք:
Որովհետեւ չենք ուզեր, եղբայրնե՛ր, որ անգիտանաք Ասիայի մէջ մեզի պատահած
տառապանքը. չափէն աւելի ծանրաբեռնուեցանք, մեր կարողութենէն աւելի, ա՛յնքան՝ որ նոյնիսկ
յուսահատեցանք կեանքէն: Բայց մահուան վճիռը ունէինք մեր վրայ, որպէսզի վստահինք ո՛չ թէ
մենք մեզի, հապա Աստուծոյ՝ որ մեռելները կը յարուցանէ: Ան այդպիսի մեծ մահէ մը ազատեց
մեզ, ու կ՚ազատէ. եւ կը յուսանք թէ ան տակաւին պիտի ազատէ: Դուք ալ կը գործակցիք՝ մեզի
համար աղերսելով, որպէսզի շատեր շնորհակալ ըլլան մեր պատճառով՝ շատ անձերու աղօթքին
միջոցով մեզի եղած շնորհին համար:

2 CORINTHIANS 1.1-11
Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy our brother, To the church of
God in Corinth, together with all his holy people throughout Achaia: Grace and peace to you from
God our Father and the Lord Jesus Christ.
Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the
God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble
with the comfort we ourselves receive from God. For just as we share abundantly in the sufferings of
Christ, so also our comfort abounds through Christ. If we are distressed, it is for your comfort and

2: A short interpretation of the Gospel reading under the title The hard sayings’
salvation; if we are comforted, it is for your comfort, which produces in you patient endurance of the
same sufferings we suffer. And our hope for you is firm, because we know that just as you share in
our sufferings, so also you share in our comfort.
We do not want you to be uninformed, brothers and sisters, a about the troubles we experienced
in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we
despaired of life itself. Indeed, we felt we had received the sentence of death. But this happened that
we might not rely on ourselves but on God, who raises the dead. He has delivered us from such a
deadly peril, and he will deliver us again. On him we have set our hope that he will continue to deliver
us, as you help us by your prayers. Then many will give thanks on our behalf for the gracious favour
granted us in answer to the prayers of many.

ԱԻԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍԻ 4.35-40
Նոյն օրը՝ երբ իրիկուն կ՚ըլլար, ըսաւ անոնց. «Եկէ՛ք ծովուն միւս եզերքը անցնինք»: Անոնք ալ
բազմութիւնը արձակելով՝ առին զինք, քանի նաւուն մէջ էր. ուրիշ նաւակներ ալ կային անոր
հետ: Ու հզօր փոթորիկ մը եղաւ եւ ալիքները նաւուն վրայ կը խուժէին, այնպէս որ արդէն կը
լեցուէր. իսկ ինք՝ նաւուն ետեւի կողմը՝ բարձի վրայ կը քնանար: Արթնցուցին զինք եւ ըսին իրեն.
«Վարդապե՛տ, հոգ չե՞ս ըներ՝ որ կը կորսուինք»: Ուստի ելլելով՝ սաստեց հովը եւ ըսաւ ծովուն.
«Դադրէ՛, լո՛ւռ կեցիր»: Հովը դադրեցաւ, ու մեծ խաղաղութիւն եղաւ: Ըսաւ անոնց. «Ինչո՞ւ այդպէս
երկչոտ էք. ի՞նչպէս կ՚ըլլայ՝ որ հաւատք չունիք»: Անոնք չափազանց վախցան, եւ կ՚ըսէին իրարու.
«Արդեօք ո՞վ է ասիկա, որ նոյնիսկ հովն ու ծովը կը հնազանդին իրեն»:

THE HOLY GOSPEL ACCORDING TO MARK 4.35-40
That day when evening came, he said to his disciples, “Let us go over to the other
side.” Leaving the crowd behind, they took him along, just as he was, in the boat. There were also
other boats with him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was
nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to
him, “Teacher, don’t you care if we drown?”
He got up, rebuked the wind and said to the waves, “Quiet! Be still!” Then the wind died down
and it was completely calm.
He said to his disciples, “Why are you so afraid? Do you still have no faith?”

Participation In The Devine Liturgy
Please use the Divine Liturgy books that are found at the entrance to the church. These books
contain the Armenian text as well as English translation in the second section.
Parishioners are also encouraged to sing with the choir, whose real purpose is to lead the congregation in singing the hymns. Also join in the recitation of the Creed (Havadamk E Me Astvadz).

ՈՂՋՈՅՆ Ս ՊԱՏԱՐԱԳԻ – KISS OF PEACE
ՈՂՋՈՅՆ ՏՈՒՔ ՄԻՄԵԱՆՑ, Voghchooyn dook mimiantz, Give greetings to one another,
ՔՐԻՍՏՈՍ Ի ՄԷՋ ՄԵՐ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ, Kristos ee metch mer haidnetzav, Christ is revealed among us,
ՕՐՀՆԱԼ Է ՅԱՅՏՆՈՒԹՒՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ, Orhnial eh haidnootiunn kristosi,
Blessed is the Revelation of Christ

3: List of the Feasts celebrated in the Armenian church
Սուրբ Թովմաս առաքյեալի յիշատակութեան օր
Սբ. Թովմաս առաքեալը, ով Երկուորեակ անուանուած էր, յայտնի է Աւետարանի այն
դրվագէն, երբ միւս առաքեալներ կ՛ըսէին, թէ տեսեր են յարուցեալ Քրիստոսը, Թովմաս կը
պնդէր, թէ կը հաւատայ միայն այն ատեն, երբ իւր աչքերով տեսնի և իւր ձեռքը մխրճի Յիսուսի
խոցուած կողին մէջ: Թերահաւատ առաքեալին յաջորդ շաբաթ, Վերնատան մեջ, կը յայտնուի
Յիսուս: Թովմաս, հաւատալով կատարուած հրաշքին, ծունկի կու գայ և կը խօստովանի. «Տէ’ր
իմ և Աստուած իմ» (Յովհ. 20: 28): Երբ միւս առաքեալներ կը
վարանէին Քրիստոսի հետ գնալերթալ մահացած
Ղազարոսին տեսնելու, քանի որ քարկոծուելու մեծ վտանգ
կար, Թովմաս համարձակօրէն կ՛ըսէ. «Եկէ’ք մենք ալ
երթանք, որ անոր հետ մեռնինք» (Յովհ. 11:16): Ըստ
աւանդութեան՝ Թովմաս քարոզեր է Աստուծոյ խօսքը
Պարթևաստան և Հնդկաստան, նետահարուելով
նահատակվեր ու թաղվեր է Մադրաս քաղաքին մէջ:

Commemoration of St. Thomas
St. Thomas Apostle (called the Twin) is known from the
passage of the Gospel where the other Apostles state that they
have seen Rosen Christ, whereas Thomas insists that he won’t
believe unless he sees the scars of nails in His hands and puts
his fingers on those scars and his hand in His side. A week later Jesus appears in the indoors to the untrusting Apostle.
Thomas, believing the miracle, kneels down and says: “My Lord and my God!” (The Gospel according to John 20: 24-29). When the remaining Apostles hesitate to go with Christ to visit dead
Lazarus, as there was a great danger to be stoned, Thomas bravely says to his fellow disciples,
“Let us all go along with the Teacher, so that we may die with him!” (The Gospel according to
John 11:16).
According to the tradition St. Thomas Apostle has preached the Word of God in Parthia and India,
and has been martyred and buried in Madras.

Reverence Required
Please be advised that, according to the tradition of the Armenian Church, members of the
congregation are strongly reminded to refrain from walking in and out of the Sanctuary while services are in progress.
You are especially reminded not to do so during
1) The Chanting of the Gospel,
2) Recitation of the Creed (Havadamk),
3) The Challis Procession,
4) The Hymn “Der Voghormya”, and
5) Distribution of the Holy Communion.
Also, please do not chew gum or cross legs during church services and we ask that everyone
kindly turn off all mobile phones and all other such electronic devices prior to entering the sanctuary out of respect for the sanctity of our services.

4: Հոգեհանգիստք - Memorial Service
A memorial service at St Yeghiche Armenian Church is requested:
By Mrs Ani Haytayan, Mr & Mrs Raffi and Seta Haytayan, Mr & Mrs John and Taline Halpern, Mr
& Mrs Haig and Tamar Armen for the soul of their Husband, Father and Grandfather the late

JIRAYR HAYTAYAN on the 1st anniversary memorial of his passing, and for all the old and
new deceased members of the HAYTAYAN, HALPERN, ARMEN 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.

St Yeghiche Armenian Church Parish
Սբ Եղիշէ Հայոց Եկեղեցւոյ Ծուխ
Invitation to join St Yeghiche Choir
At St Yeghiche Armenian Church we are proud of our Church
Choir and are continuously looking to expand and improve.
If you like to join our Choir please contact our Choir Master
Aris Nadirian on 07890339928 or email your interest to
info@styeghiche.org.uk

All Voices are welcomed

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 please 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:...……………………………………………………………...….

