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1: Today’s Scripture Reading,                   02nd June 2019                 Bulletin 22/2019  

Second Palm Sunday 

1 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 5:13-21 

 Գրեցի այս բաները ձեզի՝ որ կը հաւատաք Աստուծոյ Որդիին անունին, որպէսզի 

գիտնաք թէ ունիք յաւիտենական կեանքը: Այն համարձակութիւնը որ ունինք անոր քով՝ սա՛ 

է.- եթէ որեւէ բան խնդրենք իր կամքին համաձայն, կը լսէ մեզ: Ու եթէ գիտե՛նք թէ կը լսէ մեզ՝ 

ի՛նչ որ ալ խնդրենք, գիտենք նաեւ թէ կ՚ունենանք այն բաները՝ որ կը խնդրենք իրմէ: 

 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: Ամէն անիրաւութիւն մեղք է, բայց մեղք 

կայ՝ որ մահացու չէ: 

 Գիտենք թէ ո՛վ որ Աստուծմէ ծնած է՝ չի մեղանչեր: Ո՛վ որ Աստուծմէ ծնած է՝ կը պահէ 

ինքզինք, ու Չարը չի դպչիր իրեն: Գիտենք թէ մենք Աստուծմէ ենք, իսկ ամբողջ աշխարհը 

Չարին մէջ մխրճուած է: 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: 

 Որդեակնե՛ր, զգուշացէ՛ք կուռքերէն: 

 

1 John 5:13-21 
Concluding Affirmations 

 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. This is the confidence we have in approaching God: that if we 
ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us—whatever we 
ask—we know that we have what we asked of him. 

 If you see any brother or sister commit a sin that does not lead to 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. All wrongdoing is sin, and there 
is sin that does not lead to death. 

 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. We know that we are children of God, 
and that the whole world is under the control of the evil one. 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. 

 Dear children, keep yourselves from idols. 
 

Pentecost Family Day: Sunday 9th June 2019 at St Yeghiche Armenian 
Church we will be celebrating the descend of the Holy Spirit, Pentecost. We invite 
all our Community Members and Parish Congregation to join us with their family 
members and children and take part in the Pentecostal Procession where the 
Bishop will send us all filled with gift and joy.       

http://www.styeghiche.org.uk
https://www.facebook.com/StYeghiche


2: A short interpretation of  the Scripture reading  

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 12:12-23 
 Հետեւեալ օրը՝ մեծ բազմութիւն մը, որ եկած էր տօնին, երբ լսեց թէ Յիսուս կու գայ 

Երուսաղէմ, առաւ արմաւենիի ոստեր, դուրս ելաւ զայն դիմաւորելու, եւ կ՚աղաղակէր. 

«Ովսաննա՜,  

օրհնեա՜լ է Իսրայէլի թագաւորը՝ որ կու գայ Տէրոջ անունով»:  

 Յիսուս՝ գտնելով աւանակ մը՝ նստաւ անոր վրայ, ինչպէս գրուած է.  

 «Մի՛ վախնար, Սիոնի՛ աղջիկ. ահա՛ Թագաւորդ կու գայ՝ նստած իշու աւանակի վրայ»:  

 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:  

 Իրեն հետ եղող բազմութիւնը կը վկայէր թէ գերեզմանէն դուրս կանչեց Ղազարոսը ու 

մեռելներէն յարուցանեց զայն: Այս պատճառով ալ բազմութիւնը դիմաւորեց զինք, որովհետեւ 

լսեցին թէ ի՛նք ըրած էր այս նշանը: Իսկ Փարիսեցիները կ՚ըսէին իրարու. «Կը նշմարէ՞ք թէ 

անօգուտ է. ահա՛ ամբողջ աշխարհը կը հետեւի անոր՝՝»: 

 Հոն՝ տօնին երկրպագելու բարձրացողներուն մէջ՝ քանի մը Յոյներ կային: Ասոնք մօտեցան 

Փիլիպպոսի, որ Գալիլեայի Բեթսայիդայէն էր, ու կը թախանձէին անոր՝ ըսելով. «Տէ՛ր, կ՚ուզենք 

Յիսո՛ւսը տեսնել»: Փիլիպպոս եկաւ եւ ըսաւ Անդրէասի, ապա դարձեալ Անդրէաս ու Փիլիպպոս 

միասին ըսին Յիսուսի: Յիսուս ալ պատասխանեց անոնց.  

 «Ժամը հասաւ՝ որ մարդու Որդին փառաւորուի: 
 

 The Holy Gospel of Jesus Christ according to John 12:12-23 

 The next day the great crowd that had come for the festival heard that Jesus was on his way to 
Jerusalem. They took palm branches and went out to meet him, shouting, 
“Hosanna! 

d
 ” 

“Blessed is he who comes in the name of the Lord!” 
e
 

“Blessed is the king of Israel!” 
 Jesus found a young donkey and sat on it, as it is written: 
 “Do not be afraid, Daughter Zion; see, your king is com-
ing, seated on a donkey’s colt.” 

f
 

 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. 

 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. Many people, because they had heard that 
he had performed this sign, went out to meet him. So the Phar-
isees said to one another, “See, this is getting us nowhere. 
Look how the whole world has gone after him!” 
Jesus Predicts His Death 

 Now there were some Greeks among those who went up 
to worship at the festival. They came to Philip, who was from 
Bethsaida in Galilee, with a request. “Sir,” they said, “we would 
like to see Jesus.” Philip went to tell Andrew; Andrew and Philip in turn told Jesus. 

 Jesus replied, “The hour has come for the Son of Man to be glorified. 
 

Մեկնութիւն եւ պատգամ Աւետարանի այս օրուայ ընթերցուածից. 
 Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն: 
«Արդ, ոչ ոք երկինք չի ելել, եթէ ոչ նա, որ իջաւ երկնքից՝ մարդու Որդին, որ երկնքից էր» (Յովհ. 
3:13): 
 Քրիստոսասեր եղբայրներ եւ քոյրեր, 
 Այս խոսքերը, որ Փրկիչն ասաց Իր մասին, թերեւս ամենից կարճ ձեւակերպումն ու 
բացատրությունն են այս օրուայ տօնի: Յիսուսի համբարձումը՝ երկինք բարձրանալը եւ Հօր աջ 
կողմը բազմելը մենք կարդում ենք Աւետարանների մէջ: “Ապա նրանց տարաւ հանեց մինչեւ 
Բեթանիա եւ, բարձրացնելով իր ձեռքերը, օրհնեց նրանց: Եւ մինչ նա օրհնում էր նրանց, 
բաժանուեց նրանցից եւ դէպի երկինք էր վերանում: Իսկ նրանք երկրպագեցին Յիսուսին եւ մեծ 
ուրախութեամբ վերադաձան  

Triumphal Entry  

https://biblehub.com/niv/john/12.htm#footnotes
https://biblehub.com/niv/john/12.htm#footnotes
https://biblehub.com/niv/john/12.htm#footnotes


Երուսաղէմ: Եւ միշտ տաճարում էին, գովաբանում եւ օրհնաբանում էին Աստծուն” (Ղուկ. 24:50-
53): Մինչեւ այժմ էլ բազմաթիւ են մարդիկ, որոնք պնդում են, որ եթէ Քրիստոս համբարձում չառներ, 
երկրի վրայ մնար, շատ մարդիկ կը տեսնէին Իրեն, դարձի կը գային եւ տարածողը կը լինէին Իր լոյս 
հաւատքի: Անշուշտ առաջին հայեացքից գուցէ այս տեսակէտը թուայ շատ իրատեսական եւ 
խոստումնալից: Բայց Աստուած մեզանից ոչ պակաս ցանկանում է, որ հնարաւորինս շատ մարդ 
Փրկչի մասին գիտենայ եւ հաւատայ, աւելին՝ «Նա կամենում է, որ բոլոր մարդիկ փրկուեն եւ հասնեն 
ճշմարտութեան գիտութեանը» (Ա.Տիմ. 2.4): Գուցէ շատերին թւում է, թէ Քրիստոս, համբարձուելով 
երկինք, հեռանում է մեզանից, դառնում անտեսանելի եւ հետեւաբար՝ առաւել երազային, ոչ 
իրական եւ դժուար հաւատալի: Պէտք չէ, որ մենք Աստծոյ սէրը մեր նկատմամբ կասկածի 
ենթարկենք այսպիսի պնդումով: Բայց, ի վերջոյ, Տիրոջ հետ յարաբերութեան հիմքն անկեղծ 
հաւատն ու վստահութիւնն է Նրա փրկագործ սիրոյ եւ կամքի նկատմամբ: Քրիստոս, մարմանապէս 
աշխարհում լինելու Իր ժամանակը լրանալուց յետոյ, վերադարձաւ երկինք ոչ թէ մեզանից 
հեռանալու, այլ մեզ աւելի մերձ ու մօտիկ լինելու համար: Կը հարցնէք՝ ինչպէ՞ս. երկինք 
համբարձուելուց դեռ շատ առաջ Քրիստոս Իր աշակերտներին խօսեց Իր գնալու մասին, բայց 
շեշտեց, որ ուրախ պիտի լինեն դրա համար, քանի որ երկինք ելնելով՝ կ’ուղարկի Սուրբ Հոգին, որ 
կը գայ, կը յիշեցնի եւ կը սովորեցնի աշակերտներին ամէն բան: Մինչեւ Իր համբարձում Քրիստոս 
խօսեց եւ գործեց գերազանցապէս հրեական միջավայրում՝ Հրեաստանում եւ Գալիլիայում, իսկ 
ամբողջ աշխարհին փրկութեան Աւետարանը տանելու պատուեր տուեց համբարձումից առաջ, 
ուղարկեց առաքեալներին սովորեցնելու եւ մկրտելու բոլոր ազգերին եւ Աստծոյ զաւակներ 
դարձնելու մկրտութեամբ: Առաքեալները մարդկային իրենց տկարութիւններով չէին կարող դա 
իրագործել, պէտքն ունէին Սուրբ Հոգով զօրանալու: Քրիստոս բացեց նրանց մտքերը, որ 
հասկանան Գրքերը, եւ ասաց նրանց. «Այսպէս պէտք է չարչարուէր Քրիստոս, յարութիւն առնէր 
մեռելներից երրորդ օրը, եւ քարոզուէր նրա անունով ապաշխարութիւն եւ մեղքերի թողութիւն բոլոր 
ազգերի մէջ՝ Երուսաղէմից սկսած: Եւ այս բաների վկաներ էք դուք: Եւ ահա ես ուղարկում եմ Ձեզ 
իմ Հօր խոստումը, իսկ դուք նստեցէ՛ք Երուսաղէմ քաղաքում, մինչեւ որ երկնքից զօրութեամբ 
զգեստաւորուէք» (Ղուկ. 26: 46-49): 
 Մեր հաւատքի հիմքը Սուրբ Երրորդութեան դաւանութիւնն է, ուր ասում ենք, որ հաւատում 
ենք մէկ Աստծոյ՝ մեկ բնութեամբ եւ երէք անձերով: Յայտարարում ենք, որ անբաժանելի եւ 
միասնական է Սուրբ Երրորդութիւնը, եւ ուր Հայրն է, այնտեղ Որդու եւ Հոգու ներկայութիւնը կայ եւ 
հակառակը: Սուրբ Հոգու միջոցով մեզ հետ լինելը արտայայտւում է Մատթէոսի գրառած այն 
յատուածում, երբ Քրիստոս համբարձումից առաջ առաքեալներին ուղարկելով այլ ազգերի մէջ 
քարոզելու՝ պատուիրում է յայտնել բոլորին, որ մինչեւ աշխարհի վախճանը Ինքը մեզ հետ է բոլոր 
օրերում (Հմմտ. Մատթ. 28: 20): 
 Համբարձման դրուագի նկարագրութեան մէջ ասւում է, որ Քրիստոս օրհնելով երկինք ելաւ. 
“Ապա նրանց տարաւ հանեց մինչեւ Բեթանիա եւ, բարձրացնելով իր ձեռքերը, օրհնեց նրանց: Եւ 
մինչ նա օրհնում էր նրանց, բաժանուեց նրանցից եւ դէպի երկինք էր վերանում: Իսկ նրանք 
երկրպագեցին Յիսուսին եւ մեծ ուրախութեամբ վերադարձան Երուսաղէմ: Եւ միշտ տաճարում 
էին, գովաբանում եւ օրհնաբանում էին Աստծուն (Ղուկ. 26: 50): 
 Համբարձման տօնի պատգամն ու դասը առաքեալների օրինակի մէջ է խտացած: Մենք էլ 
իրենցից պէտք է սովորենք Աստծոյ հետ նոր յարաբերութիւն, հոգեւոր եւ աղօթական նոր 
կենցաղաւարութիւն ունենալը. 
- Համբարձումը երկրի վրայ Տիրոջ մարմնական ներկայութեան փառաւոր կնիքն է, որ մղում է 
երկրպագութեան: Առաքեալների օրինակով մեզ էլ անհրաժեշտ է երկրպագել Քրիստոսին՝ երկնքի եւ 
երկրի Օծեալ Արքային, 
- Ի հակադրութիւն մարմնաւոր արհեստական ուրախութեան՝  հոգեւոր ցնծութիւնն ունենանք, մեզ 
անբացակայ տեսնենք Տիրոջ տնից, ջերմութեամբ օրհնենք ու գովաբանենք մեզ յաւիտենական 
սիրով սիրած Աստծուն, 
- Տիրոջ հետ մարմնական բաժանման տխրութիւնը յաղթած եւ Նրա խոստումին անվերապահ 
հաւատ ընծայող առաքեալների պէս մենք էլ վերադառնանք մեր երուսաղէմները՝ խաղաղութեան 
քաղաք եղող եկեղեցիները, հոգեւոր համայնքներն ու ծուխերը՝ իբրեւ այլեւս Քրիստոսով 
վերափոխուածներ, որոնք կեանքով են վկայում իրենց Փրկչին ու Աստծուն: 
Եկէք մենք էլ առաքեալների հետ բարձրանանք Ձիթենաց լեռը, հոգու աչքերով գրանցենք այդ 
պատկերը, ուր “մինչ իրենց աչքերը յառած նայում էին Նրա երկինք գնալուն, ահա նրանց երեւացին 
սպիտակ զգեստների մէջ երկու մարդիկ, որոնք եւ ասացին. «Ո՛վ գալիլիացիներ, ինչո՞ւ կանգնած 
նայում էք երկնքին. այս Յիսուսը, որ ձեր միջից երկինք վերացաւ, պիտի գայ նոյն ձեւով, ինչպէս 
տեսաք նրա երկինք գնալը» (Գործք 1:10-11): 
  Մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի համբարձումը աստուածային տնօրինութեան կարեւոր փուլի 
աւարտ եւ սկիզբ է միաժամանակ: Թող այն մեր կեանքում էլ հոգեւոր նորոգման կարեւոր փուլի 
մեկնարկ դառնայ: 
 Մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի շնորհը, Աստծու սէրը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդութիւնը ձեզ հետ 
լինեն: Ամէն       Հոգեւոր Հովիւ Տէր Նշան Քահանայ Ալավերդեան 



3:  Հոգեհանգիստ - Memorial Service  

Repose of the soul service at St Yeghiche Armenian Church is requested: 

By Zara Sokratyan and Family for the soul of their Aunts, Parents and Grandparents 

the late ILEONORA ISRAELYAN on the 4
th
 anniversary of her passing, also 

KLARA & LAURA ISRAELYAN, and KIM and JEMMA SOKRATYAN, also 

for all the old and new deceased members of the ISRAELYAN and SOKRATYAN 
Families. 

 

By Zara Sokratyan and Family for the soul of their Parents and Grandparents the late 

SVETLANA SHIOYAN on the 79
th
 birth anniversary and YURI KARA-

PETYAN, also for all the old and new deceased members of the SHIOYAN, KAR-
APETYAN and SOKRATYAN Family. 

 

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: Please notify the Pastor whenever you know of anyone who is 
sick, whether at home or in the hospital. Let us pray for one another 
 

Rev Fr Nshan Alaverdyan is available to visit parishioners in the hospital, nursing homes, or 
home visitations. He is also available to conduct Home Blessings, administering Holy Com-
munion, 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:  

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 request 
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 appropriate and 
appreciated.      Please remember our Church in your prayers.    Your kind donations are gratefully accepted:  

ANNOUNCEMENT: 

St Yeghiche Armenian Church Parish Council would like to invite members of the Armenian community to 
become registered members and take part in Parish activities. Become a dues paying member and let your 
voice be heard, be eligible to vote and be elected to one of Parish offices. Please contact a member of the Par-
ish Council at the side entrance desk of the Church or visit our website www.styeghiche.org.uk 
 

St Yeghiche Parish Council appeals to all members for prompt payment of their annual membership dues 
and generous donations, thus saving your parish administrative and postage costs. 
 

Please hand in your membership dues and donations to the members of the Parish Council at the side entrance 
desk of the Church. Alternatively please post your cheque to: St Yeghiche Armenian Church Parish, 13b Cran-
ley Gardens, Kensington, London, SW7 3BB. Please make your cheques pay-able to: “St Yeghiche Armenian 
Church”. You can also pay by bank transfer to St Yeghiche Armenian Church Parish Ltd Account at: HSBC, 
Acc.no: 42674432, Sort code: 40-02-26, IBAN: GB13HBUK40022642674432, BIC: HBUKGB4106F    
 

St Yeghiche Armenian Church is a Registered Charity, Reg No 1173403. Please complete a Gift Aid 

Form with your donation. Forms are available from Parish Council.  
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