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ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ  

ԱՌԱՋԻՆ ՆԱՄԱԿԷՆ 5:13-21 

13 Գրեցի այս բաները ձեզի՝ որ կը հաւատաք Աստուծոյ Որդիին 
անունին, որպէսզի գիտնաք թէ ունիք յաւիտենական կեանքը: 14Այն 
համարձակութիւնը որ ունինք անոր քով՝ սա՛ է.- եթէ որեւէ բան 
խնդրենք իր կամքին համաձայն, կը լսէ մեզ: 15 Ու եթէ գիտե՛նք թէ կը 
լսէ մեզ՝ ի՛նչ որ ալ խնդրենք, գիտենք նաեւ թէ կ՚ունենանք այն բաները՝ 
որ կը խնդրենք իրմէ: 16 Եթէ մէկը տեսնէ թէ իր եղբայրը կը գործէ մեղք 
մը՝ որ մահացու չէ, թող խնդրէ, եւ Աստուած կեանք պիտի տայ անոր, 
այսինքն անոնց՝ որ մահացու մեղք չեն գործեր: Մեղք կայ՝ որ մահացու 
է. չեմ ըսեր որ թախանձէ անոր համար: 17 Ամէն անիրաւութիւն մեղք է, 
բայց մեղք կայ՝ որ մահացու չէ: 18 Գիտենք թէ ո՛վ որ Աստուծմէ ծնած է՝ 
չի մեղանչեր: Ո՛վ որ Աստուծմէ ծնած է՝ կը պահէ ինքզինք, ու Չարը չի 
դպչիր իրեն: 19 Գիտենք թէ մենք Աստուծմէ ենք, իսկ ամբողջ աշխարհը 
Չարին մէջ մխրճուած է: 20 Նաեւ գիտենք թէ Աստուծոյ Որդին եկաւ, եւ 
ուշիմութիւն տուաւ մեզի՝ որպէսզի ճանչնանք Ճշմարիտը: Ու մենք այդ 
Ճշմարիտին մէջ ենք, անոր Որդիին՝ Յիսուս Քրիստոսի մէջ. ի՛նքն է 
ճշմարիտ Աստուածը եւ յաւիտենական կեանքը: 21 Որդեակնե՛ր, 
զգուշացէ՛ք կուռքերէն: 

1 John 5:13-21 

13 I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that 
you may know that you have eternal life. 14 This is the confidence we have in 
approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us. 15 And 
if we know that he hears us—whatever we ask—we know that we have what we 
asked of him. 16 If you see any brother or sister commit a sin that does not lead to 
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death, you should pray and God will give them life. I refer to those whose sin does 
not lead to death. There is a sin that leads to death. I am not saying that you should 
pray about that. 17 All wrongdoing is sin, and there is sin that does not lead to 
death.  18 We know that anyone born of God does not continue to sin; the One 
who was born of God keeps them safe, and the evil one cannot harm them. 19 We 
know that we are children of God, and that the whole world is under the control 
of the evil one. 20 We know also that the Son of God has come and has given us 
understanding, so that we may know him who is true. And we are in him who is 
true by being in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life. 21 Dear 
children, keep yourselves from idols. 

 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ  12:12-23 

12 Հետեւեալ օրը՝ մեծ բազմութիւն մը, որ եկած էր տօնին, երբ լսեց 
թէ Յիսուս կու գայ Երուսաղէմ, 13 առաւ արմաւենիի ոստեր, դուրս 
ելաւ զայն դիմաւորելու, եւ կ՚աղաղակէր. «Ովսաննա՜, օրհնեա՜լ է 
Իսրայէլի թագաւորը՝ որ կու գայ Տէրոջ անունով»: 14 Յիսուս՝ 
գտնելով աւանակ մը՝ նստաւ անոր վրայ, ինչպէս գրուած է. 15 «Մի՛ 
վախնար, Սիոնի՛ աղջիկ. ահա՛ Թագաւորդ կու գայ՝ նստած իշու 
աւանակի վրայ»: 16 Անոր աշակերտները նախապէս չհասկցան 
այդ բաները. բայց երբ Յիսուս փառաւորուեցաւ, այն ատեն 
յիշեցին թէ ատոնք գրուած էին անոր մասին, եւ թէ իրենք ըրին 
անոր այդ բաները: 17 Իրեն հետ եղող բազմութիւնը կը վկայէր թէ 
գերեզմանէն դուրս կանչեց Ղազարոսը ու մեռելներէն 
յարուցանեց զայն: 18 Այս պատճառով ալ բազմութիւնը 
դիմաւորեց զինք, որովհետեւ լսեցին թէ ի՛նք ըրած էր այս նշանը: 
19 Իսկ Փարիսեցիները կ՚ըսէին իրարու. «Կը նշմարէ՞ք թէ 
անօգուտ է. ահա՛ ամբողջ աշխարհը կը հետեւի անոր՝՝»: 20 Հոն՝ 
տօնին երկրպագելու բարձրացողներուն մէջ՝ քանի մը Յոյներ 
կային: 21 Ասոնք մօտեցան Փիլիպպոսի, որ Գալիլեայի 
Բեթսայիդայէն էր, ու կը թախանձէին անոր՝ ըսելով. «Տէ՛ր, 
կ՚ուզենք Յիսո՛ւսը տեսնել»: 22 Փիլիպպոս եկաւ եւ ըսաւ 
Անդրէասի, ապա դարձեալ Անդրէաս ու Փիլիպպոս միասին ըսին 
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Յիսուսի: 23 Յիսուս ալ պատասխանեց անոնց. «Ժամը հասաւ՝ որ 
մարդու Որդին փառաւորուի»: 

 

Bible John 12:12-23 
12 The next day the great crowd that had come for the festival heard that Jesus 

was on his way to Jerusalem. 13 They took palm branches and went out to meet 

him, shouting, “Hosanna!” “Blessed is he who comes in the name of the Lord!” 

“Blessed is the king of Israel!” 14 Jesus found a young donkey and sat on it, as it 

is written: 15  “Do not be afraid, Daughter Zion;     see, your king is 

coming,     seated on a donkey’s colt.” 16 At first his disciples did not understand 

all this. Only after Jesus was glorified did they realize that these things had been 

written about him and that these things had been done to him. 17 Now the crowd 

that was with him when he called Lazarus from the tomb and raised him from 

the dead continued to spread the word. 18 Many people, because they had heard 

that he had performed this sign, went out to meet him. 19 So the Pharisees said 

to one another, “See, this is getting us nowhere. Look how the whole world has 

gone after him!” 20 Now there were some Greeks among those who went up to 

worship at the festival. 21 They came to Philip, who was from Bethsaida in 

Galilee, with a request. “Sir,” they said, “we would like to see Jesus.” 22 Philip 

went to tell Andrew; Andrew and Philip in turn told Jesus. 23 Jesus replied, “The 

hour has come for the Son of Man to be glorified”. 

  

http://studybible.info/Armenian/John%2012:23
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZitOz9-XTAhUo5YMKHU6xALQQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/lilitp/armenians/&psig=AFQjCNFV7MskZ9lPFdVpnXAKDd5c74UHmg&ust=1494526541551563


 

ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ 

Տէր Յիսուս՝ իր Յարութիւն առնելէ քառասուն օրեր յետոյ, իր աշակերտներուն 

տուաւ իր վերջին պատգամներն ու երբ կը 

գտնուէին Ձիթենեաց լեռան վրայ, անոնց 

աչքերուն առջեւ երկինք համբարձաւ: Ապա 

հրեշտակ մը երեւնալով ըսաւ. «անոնց թէ՝ 

Ան ետ պիտի գայ»: Տէր Յիսուս իր 

Համբարձումով կ'աւարտէր իր երկրաւոր 

կեանքի բոլոր տնօրինութիւնները եւ կը 

բարձրանար այն փառքին, ուրկէ եկած էր իր 

Աստուածային փառքէն եւ թողելով զայն 

իջած եւ մեր նմանութիւնը հագած էր 

[Փիլիպ.2.6] : Այժմ, որպէս փառաւորեալ 

Աստուծոյ Որդին, որ կատարած էր իր Հօր 

կամքը, պիտի նստէր Հօր աջ կողմը: 

Տիրոջ համբարձումը նախ եւ առաջ 

Աստուծոյ սիրոյն մեծագոյն 

դրսեւորումներէն մէկն է: Ի՞նչ մեծ սէր: Ի՞նչ 

մեծ խոնարհութիւն:Այդ մեծագոյն սէրէն Աստուած կը մարդանար, որպէսզի 

մարդ աստուածանայ: 

Տիրոջ համբարձումը նաեւ՝ կը բանար երկնքի ճանապարհը մեր առջեւ: Եթէ 

Անոր յարութեամբ յաւիտենական կեանքը կը շահինք, ապա անոր 

համբարձմամբ ալ յաւիտենականութեան դռները կը բացուէին եւ երկնային 

քաղաքը կը պատրաստուէր մեզի համար: Այլեւս երկնքի ճանապարհը բաց  է 

մեզի համար: 

Սիրելի հաւատացեալներ, 

Տէր Յիսուսը մեր փրկութեան համար կատարեց ամեն ինչ: Այն բոլոր 

խոստումները, զոր տուաւ իր առաքեալներուն, ուղղուած են նաեւ՝ մեզի: 

Յիսուս մեզ կը կանչէ իր աշակերտները ըլլալու, իր գործը շարունակելու: Ան 

մեզի կը խոստանայ իր խաղաղութիւնը, սէրը, զօրութիւնը: Բոլոր ասոնք Ան 

մեզի պիտի տայ իր Սուրբ Հոգիին միջոցով: Ինչո՞ւ կորսնցնել այսպիսի մեծ 

խոստում մը: Ինչո՞ւ չառնել Աստուծմէ մեզի համար պատրաստուած 

պարգեւները: Ինչո՞ւ յաւիտենական կեանք չունենալ: Ո՛չ մէկ պատճառ ունինք: 

Բա՛ւ է որ ապաշխարհենք, խոստովանինք մեր մեղքերը, Տէր Յիսուսի 
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ընդունինք որպէս մեր Տէրն ու Փրկիչը եւ պիտի տիրանանք անոր 

խոստումներուն: Քրիստոս Յարեաւ եւ Համբարձաւ: Ամէն:  

Եղիա Ա. Քհնյ. Քերվանճեան        

 

Second Palm Sunday After Easter  

 On the Sunday following the Feast of the 

Ascension of Our Lord, the Armenian 

Church celebrates “Second” Palm Sunday. 

The name of the feast has been derived 

from Palm Sunday, which precedes 

Easter.  In the week leading up to His 

betrayal, crucifixion and resurrection, the 

“first” Palm Sunday symbolized the 

triumphant entry of Christ into Jerusalem 

where people met Him with great joy and 

glorified His Holy Name.  The Second Palm 

Sunday is the commemoration of the 

triumphant entry of the Ascended Christ 

into the Heavenly Jerusalem, where the 

angels meet him with great happiness and 

delight. 

According to tradition, during St. Gregory the Illuminator’s imprisonment in the pit, 

he was visited every day by the same angel. However, one day, the angel did not 

come. The following morning, St. Gregory inquires to the reason for his absence, to 

which the angel responds that during the Ascension, Christ had passed through the 

ranks of the Angels, and they celebrate that feast each year. The angel visiting St. 

Gregory was from the fourth class of angelic hosts, and thus, on the fourth day 

following the Ascension, his rank of angels commemorates and celebrates Christ’s 

Ascension to heaven every year. 
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St. Gregory of Datev, one of the greatest theologians of the Armenian Church, has 

a famous interpretation of this event. Prior to His Ascension, the ranks of angels, 

except for the lowest class, who served Christ during His earthly life, were not 

aware of Christ’s incarnation for the salvation of man. St. Gregory’s commentary 

states that when the Lord was passing through the ranks of angels, they were 

surprised and asked, “Who was that powerful king?” The angels accompanying 

Christ thus informed them. This dialogue of angels is presented in the Holy Bible, in 

the book of Psalms: 

 “Lift up your heads, O ye gates; and be ye lifted up, ye everlasting doors;  

and the King of glory shall come in.” 

“Who is this King of glory?  The LORD strong and mighty, the LORD mighty in 

battle.” 

“Lift up your heads, O ye gates; even lift them up, ye everlasting doors;  

and the King of glory shall come in.” 

“Who is this King of glory?” 

“The LORD of hosts, he is the King of glory.” 

                                                                          (Psalms 24:7-10). 

The angelic dialogue is exhibited for us, when it is heard during the Divine Liturgy, 

as the deacon approaches the celebrant priest with the chalice during the Great 

Entrance (Verapehroom). 

Second Palm Sunday is one more reminder of the Ascension of Christ and grants us 

the hope for ascending to heaven after our deaths, and being in the bliss of God’s 

presence. 
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Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Եկեղեցւոյ 

Հոգեւոր Հովիւն ու Ծխական Խորհուրդը 

                       Ողբացեալ 

ԱՂԱՒՆԻ ՅՈՎԱԿԻՄԵԱՆ ԳԱՍՍԱՊԵԱՆԻ 

Մահուան տխուր առիթով 

Իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն հանգուցեալի  

բոլոր պարագաներուն, աղօթելով առ Աստուած, 

որ անոր հոգին Երկնային Արքայութեան արժանանայ: 

  

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ 

Հաճոյքով կը տեղեկացնենք մեր սիրելի հաւատացեալներուն թէ՛՛ Եկեղեցւոյս 

Տարեկան Ընդհանուր Անդամական Ժողովին, Կիրակի, 2 Ապրիլ 2017-ին, ընտրուած 

նորընտիր Ծխական Խորհուրդի Անդրանիկ նիստը տեղի ունեցաւ Երեքշաբթի, 16 

Մայիս 2017, երեկոյեան ժամը 5-ին, որուն ընթացքին ժողովը իր դիւանը կազմեց 

հետեւեալ ձեւով.- 

Արժ. Տ. Եղիա Ա. Քհնյ. Քերվանճեան         Նախագահ 

Անդրանիկ Շիրինեան                                   Ատենապետ   

Մարգարիտ Գազարեան                               Փոխ-Ատենապետ 

Մակտա Զագարիան                                     Ատենադպիր 

Վարդան Գարասէֆէրեան                            Գանձապահ 

Մուրատ  Թագւորեան                                  Փոխ-Գանձապահ 

Ռաքէլ Տօղրամաճեան                                   Հաշուապահ 

Վարուժ Մարկոսեան                                     Խորհրդական 

Առ այդ կը մաղթենք յաջողութիւն մեր բոլոր անդամներուն: 

Հովիւ եւ Ծխական Խորհուրդ 



 

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱՆՔ 
Ս. ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ ԱՌԻԹՈՎ 

 
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Եկեղեցւոյ 

Հովիւն ու Ծխական Խորհուրդը 

ՔՐԻՍԹԻԱՆ ԷՐԻՔ ԳԱՒԱԼՃԵԱՆԻ 

Մկրտութեան օրհնաբեր եւ ուրախ առիթով 

Իրենց խորին շնորհաւորանքը կը յղեն մկրտեալի ծնողներուն  

եւ բոլոր հարազատներուն, աղօթելով առ Աստուած,  

որ փոքրիկն ՔՐԻՍԹԻԱՆԸ Ս. Մկրտութեան աւազանէն իր 

վերստին ծնունդով  արժանանայ  

Աստուածային Օրհնութեան 

 իր կեանքի ամբողջ տեւողութեան: 

 

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Եկեղեցւոյ 

Հովիւն ու Ծխական Խորհուրդը 

ԱՏԱՄ ԳԱՒԱԼՃԵԱՆԻ 

Մկրտութեան օրհնաբեր եւ ուրախ առիթով 

Իրենց խորին շնորհաւորանքը կը յղեն մկրտեալի ծնողներուն  

եւ բոլոր հարազատներուն, աղօթելով առ Աստուած,  

որ փոքրիկն ԱՏԱՄԸ Ս. Մկրտութեան աւազանէն իր 

վերստին ծնունդով  արժանանայ  

Աստուածային Օրհնութեան 

 իր կեանքի ամբողջ տեւողութեան: 
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