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ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 20.29-21.17 

29 Երբ անոնք դուրս ելան Երիքովէն, մեծ բազմութիւն մը հետեւեցաւ անոր: 

30Եւ ահա՛ երկու կոյրեր նստած էին ճամբային եզերքը. երբ լսեցին թէ 

Յիսուս կ՚անցնի, աղաղակեցին. «Ողորմէ՜ մեզի, Տէ՛ր, Դաւիթի՛ 

Որդի»:31Բազմութիւնը կը յանդիմանէր զանոնք՝ որ լռեն, բայց անոնք ա՛լ 

աւելի կ՚աղաղակէին. «Ողորմէ՜ մեզի, Տէ՛ր, Դաւիթի՛ Որդի»: 32Յիսուս կանգ 

առնելով՝ կանչեց զանոնք եւ ըսաւ. «Ի՞նչ կ՚ուզէք որ ընեմ ձեզի»: 33Ըսին 

անոր. «Տէ՛ր, թող մեր աչքերը բացուին»: 34Յիսուս գթալով՝ դպաւ անոնց 

աչքերուն. իսկոյն անոնց աչքերը բացուեցան, ու հետեւեցան անոր: 

1Երբ մօտեցան Երուսաղէմի ու հասան Բեթփագէ, Ձիթենիներու լերան 

մօտ, Յիսուս ղրկեց երկու աշակերտ՝ 2ըսելով անոնց. «Գացէ՛ք այդ ձեր 

դիմացի գիւղը, ու իսկոյն պիտի գտնէք կապուած էշ մը, եւ անոր հետ՝ 

աւանակ մը. արձակեցէ՛ք զանոնք ու բերէ՛ք ինծի: 3Եթէ մէկը բան մը ըսէ 

ձեզի, ըսէ՛ք. “Տէրոջ պէտք են”, եւ իսկոյն պիտի ղրկէ զանոնք»: 4Այս ամէնը 

կատարուեցաւ, որպէսզի իրագործուի մարգարէին միջոցով ըսուած խօսքը. 

5«Ըսէ՛ք Սիոնի աղջիկին. “Ահա՛ Թագաւորդ կու գայ քեզի, հեզ եւ հեծած իշու 

վրայ, իշու ձագի՝ աւանակի վրայ”»: 

6Աշակերտները գացին, եւ ըրին ինչպէս Յիսուս պատուիրած էր իրենց. 

7բերին էշն ու աւանակը, դրին անոնց վրայ իրենց հանդերձները, եւ նստաւ 

անոնց վրայ: 8Ահագին բազմութիւն մը փռեց իր հանդերձները ճամբային 

վրայ. ուրիշներ ճիւղեր կը կտրէին ծառերէն ու կը տարածէին ճամբային 

վրայ: 

9Եւ առջեւէն գացող ու իրեն հետեւող բազմութիւնները կ՚աղաղակէին. 

«Ովսաննա՜ Դաւիթի Որդիին: Օրհնեա՜լ է ան՝ որ կու գայ Տէրոջ անունով: 

Ովսաննա՜ ամենաբարձր վայրերուն մէջ»: 



 

10Երբ ան մտաւ Երուսաղէմ, ամբողջ քաղաքը շարժեցաւ եւ ըսաւ. «Ո՞վ է 

ասիկա»: 11Բազմութիւնը ըսաւ. «Ա՛յս է Յիսուս մարգարէն՝ Գալիլեայի 

Նազարէթէն»: 

12Յիսուս մտաւ Աստուծոյ տաճարը, դուրս հանեց բոլոր անոնք՝ որ 

տաճարին մէջ կը ծախէին ու կը գնէին, եւ տապալեց լումայափոխներուն 

սեղաններն ու աղաւնի ծախողներուն աթոռները, 13եւ ըսաւ անոնց. 

«Գրուած է. “Իմ տունս աղօթքի տուն պիտի կոչուի”, բայց դուք 

աւազակներու քարայր ըրիք զայն»: 

14Կոյրեր ու կաղեր եկան իրեն՝ տաճարին մէջ, եւ բուժեց զանոնք: 15Երբ 

քահանայապետներն ու դպիրները տեսան անոր գործած սքանչելիքները, 

եւ մանուկները՝ որոնք տաճարին մէջ կ՚աղաղակէին. «Ովսաննա՜ Դաւիթի 

Որդիին», ընդվզեցան 16եւ ըսին անոր. «Կը լսե՞ս ի՛նչ կ՚ըսեն ատոնք»: 

Յիսուս ըսաւ անոնց. «Այո՛, բնաւ չէ՞ք կարդացած գրուածը. “Երախաներուն 

ու ծծկերներուն բերանով գովաբանութիւն կատարեցիր”»:17Ապա ձգեց 

զանոնք, գնաց քաղաքէն դուրս՝ Բեթանիա, ու կեցաւ հոն գիշերը: 

 

ՓԻԼԻՊԵՑԻՆԵՐ 4.4-7 

4Ամէ՛ն ատեն ուրախացէք Տէրոջմով. դա՛րձեալ կ՚ըսեմ, ուրախացէ՛ք: 5Ձեր 

ազնուութիւնը թող յայտնի ըլլայ բոլոր մարդոց. Տէրը մօտ է: 6Մի՛ 

մտահոգուիք որեւէ բանի համար. հապա ամէն բանի մէջ՝ աղօթքով ու 

աղերսանքով, շնորհակալութեամբ միասին, գիտցուցէ՛ք ձեր խնդրանքները 

Աստուծոյ. 7եւ Աստուծոյ խաղաղութիւնը, որ ամէն միտքէ գերիվեր է, պիտի 

պահպանէ ձեր սիրտերն ու մտածումները՝ Յիսուս Քրիստոսով: 

 

 

Matthew 20:29-21:17 

29 And as they departed from Jericho, a great multitude followed him. 30 And, 

behold, two blind men sitting by the way side, when they heard that Jesus passed 

by, cried out, saying, Have mercy on us, O Lord, thou son of David. 31 And the 

multitude rebuked them, because they should hold their peace: but they cried the 

more, saying, Have mercy on us, O Lord, thou son of David. 32 And Jesus stood 



 

still, and called them, and said, What will ye that I shall do unto you? 33 They say 

unto him, Lord, that our eyes may be opened. 34 So Jesus had compassion on 

them, and touched their eyes: and immediately their eyes received sight, and they 

followed him. 21 And when they drew nigh unto Jerusalem, and were come to 

Bethphage, unto the mount of Olives, then sent Jesus two disciples, 2 Saying unto 

them, Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass 

tied, and a colt with her: loose them, and bring them unto me. 3 And if any man 

say ought unto you, ye shall say, The Lord hath need of them; and straightway he 

will send them. 4 All this was done, that it might be fulfilled which was spoken 

by the prophet, saying, 5 Tell ye the daughter of Sion, Behold, thy King cometh 

unto thee, meek, and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass. 6 And the 

disciples went, and did as Jesus commanded them, 7 And brought the ass, and the 

colt, and put on them their clothes, and they set him thereon. 8 And a very great 

multitude spread their garments in the way; others cut down branches from the 

trees, and strawed them in the way. 9 And the multitudes that went before, and 

that followed, cried, saying, Hosanna to the son of David: Blessed is he that 

cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest. 10 And when he was 

come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? 11 And the 

multitude said, This is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee. 12 And Jesus went 

into the temple of God, and cast out all them that sold and bought in the temple, 

and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold 

doves, 13 And said unto them, It is written, My house shall be called the house of 

prayer; but ye have made it a den of thieves. 14 And the blind and the lame came 

to him in the temple; and he healed them. 15 And when the chief priests and 

scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying in the 

temple, and saying, Hosanna to the son of David; they were sore displeased, 16 

And said unto him, Hearest thou what these say? And Jesus saith unto them, Yea; 

have ye never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected 

praise? 17 And he left them, and went out of the city into Bethany; and he lodged 

there. 

 



 

Philippians 4:4-7 

4 Rejoice in the Lord always: and again, I say, Rejoice. 5 Let your 

moderation be known unto all men. The Lord is at hand. 6 Be careful for 

nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving 

let your requests be made known unto God. 7 And the peace of God, 

which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds 

through Christ Jesus. 

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ 

Մեծ պահքի շրջանը արդէն իսկ իր աւարտին հասաւ: Ծոմապահութեան 

աղօթքի եւ Աստուծոյ խօսքին ընթերցման առընթեր ողորմութեան 

բարեգործութեան նման հոգեւոր վարժութիւններով պատրաստուեցանք 

եկեղեցական օրացոյցին ամենէն նուիրական եւ սուրբ շաբաթը 

դիմաւորելու: 

 

Աւագ շաբաթը բացուեցաւ Ղազարու յարութեան յիշատակութեամբ: 

Քրիստոս չորս օրէ ի վեր մեռած իր բարեկամ Ղազարոսը մէկ խօսքով 

կեանքի կոչեց յայտարարելով թէ Ինքն էր յարութիւն եւ կեանք եւ ով որ 

հաւատար իրեն թէպէտ մեռնէր ալ պիտի ապրէր: Այսօր, Աւագ Շաբթուան 

երկրորդ հանգրուանին կը տօնենք Խրիստոսի Ս. Քաղաք մուտքը: Օրուան 

Ս. Աւդտարանի ընթերցումները մեզի հանգամանօրէն կը ներկայացնեն 

Աստուծոյ Միածին Որդիին Երուսաղէմ մտնելու պարագաները: 

Բեթղէհէմի համեմատ մսուրին մէջ աշխարհ եկած Քրիստոս 

համեստութեամբ ապրած էր երկրի վրայ եւ շարունակելով իր 

համեստութիւնը Երուսաղէմ մտած էր իշու մը վրայ հեծած: Իսկ Քրիստոսի 

համեստ պայմաններուն տակ Երուսաղէմ մուտքը յատկանշական իմաստ 

մը ունի: Ան կամաւորապէս կու գար իր կեանքը տալու համար: Մահ մը 

որուն, հետեւանքով մեղքով ինկած մարդը նոր արարած պիտի ըլլար: Մահ 



 

մը, որ սուրբ զոհաբերութեան մը եզակի եւ անկրկնելի օրինակը պիտի 

հանդիսանար տիեզերքի պատմութեան մէջ: Քրիստոս վստահ գիտնալով 

հանդերձ, թէ՝ ինչպիսի վախճան մը կը սպասէր իրեն, բայց ինքը մեծ 

աշխարհակալի մը նման հաստատ քայլերով դէպի Սուրբ Քաղաք մուտք 

գործեց մեծ ժողովրդավարութեամբ: Ան քարոզեց, ուսուցանեց եւ 

մարմնացած Աստուծոյ խօսքը ուղղակի մարդոց հետ շփուեցաւ: 

Հրաշագործ զօրութեամբ անդամալոյծներ, կաղեր, բորոտներ բուժուեցան, 

կոյրերու աչքերը բացուեցան, խուլեր լսեցին, իսկ համրեր խօսիլ սկսան, 

մեռեալները յարութիւն առին: Քրիստոս այս հրաշքներով ո՛չ միայն իր 

Աստուածութիւնը ցոյց կու տար այլ նաեւ՝ իր էութեան մէջ եղած իշխան 

խաղաղութեան նկարագիրը ցոյց կու տար մարդկանց եւ բոլոր 

ժողովուրդներուն: Անշուշտ այս մէկը կը նորոգէր մեղքով կործանուած 

կեանքը եւ աշխարհը: 

 

Սիրելիներ, 

Ծաղկազարդի Կիրակին առիթ մը ըլլայ բոլորիս համար, որպէսզի զգանք 

սուրբ տնօրինութեանց արժէքը: Վերանորոգուինք հաւատքով, յոյսով ու 

սիրով: Ամփոփուած մտքով հաւաքուինք վայելելու եւ ստանալու համար 

Աւագ Շաբթուան շնորհները: Ծաղկազարդը գեղեցիկ բառ է, որ մեզի կը 

ներկայացնէ զառման ծաղկումին հետ վերակենդանացող բնութեան 

գեղեցկութիւնը: Վերանորոգուելով Աստուծոյ ծառայութեան մեր ուխտին 

մէջ, զարդարուինք Աստուծոյ պարգեւներով, մեր տաճարներուն մէչ 

կատարուած աշօթքներով ու մատուուած Ս. Պատարագներով: Ամէն: 
 

 



 

 

SAINT GREGORY THE ILLUMINATOR ARMENIAN CATHEDRAL OF 

MONTREAL, QC 

Donations of March/April have been received with great appreciation 

2017 

Mr. Manvel Markosyan $50, Mr. Agop Zinzalyan $30. 

EASTER FLOWERS: 

Mrs. Diana Torudag $25. 

PALM SUNDAY: 

Mr. Vasken Dakessian $100. 

IN LIEU OF FLOWERS, THE FOLLOWING DONATIONS WERE RECEIVED FOR:  

THE LATE KEVORK GAZERYAN 

Mr. & Mrs. Murat & Zivart Takvorian $50, Mrs. Hilda Kepekci, Mr. Steve Kepekci, 

Mr. Nurhan Kepekci $40, Mrs. Seta Kurkciyan $30. 

THE LATE KNAR DEUVLETIAN 

Devletian Family $300, Dr. Haig & Dr. Sylvia Baltadjian $200, Mr. Harry Kalanian, Mr. 

& Mrs. Andree & Nathalie Bechlian, Mr. Gayzag Missakian, Mr. & Mrs. Shant & Lise 

Imamedjian, Mrs. Monique Ternier, Mr. & Mrs. Arto & Rozanne Imamedjian, Mrs. 

Diana Hadjetian, Mr. & Mrs. Vahe Tashdjian, Mr. & Mrs. Garbis & Sona Kalemdjian, 

Me & Mrs. Harry & Norma Dikranian, Mr. & Mrs. Raffi &  Audrey Pederian, Mr. & 

Mrs. Edward & Beatrice Beshlian, Mr. & Mrs. Paul Chamourian, Mr. & Mrs. Hratch 

Chamourian, Mr. & Mrs. Mike & Karine Guiragossian, Mr. & Mrs. Jean – Philippe & 

Aline Tachdjian, Mr. & Mrs. Stepan Egoyan $100, Mr. & Mrs. Haig Agopian $70, Mr. 

Raffi Missakian $60, Mr. Antranig Tatossian, Dr. & Mrs. Henry Pederian, Mr. Michael 



 

Akkibrityan, Mrs. Marcelle Haddad, Mr. & Mrs. Roupen & Meline Arsever, Mr. & 

Mrs. Garabed & Rosy Kabassakalian, Mrs. Sirvart Schein, Mrs. Annie Schein, Mrs. 

Takuhi Mirasyedi, Mrs. Aline Egoyan, Mr. & Mrs. Raffi & Aline Sossoyan, Mrs. Seta 

Artokun, Mr. & Mrs. Vahe & Christine Kerametlian & Family, Mr. & Mrs. Avedis & 

Arshalouys Djihanian $50, Mr. Vazken Kaloustian $40, Mr. & Mrs. Boghos & Sirvart 

Kichian $35, Mr. & Mrs. Garbis & Silva Ferah $30, Mr. & Mrs. Hrant Baltadjian $25, 

Cristel Assis & Abboud Kaplo $20. 

HOKEHANKISD: 

THE LATE MAKSUT HUDAVERDI 

Ms Ani Hudaverdi, Mr. & Mrs. Vahan & Louise Hudaverdi $100, Mr. Istvan Matyas - 

Balassy, Mr. & Mrs. Onnik & Mari Pilafian $50. 

THE LATE ANTRANIK & VERON DJIHANIAN 

Mr. Me Hrair Djihanian, Mr. & Mrs. Avedis & Arshalouys Djihanian $100, Dr. Vilma 

Derbekyan $40. 

THE LATE AYVATYAN FAMILY 

Ms Anahid Ayvatyan $100. 

THE LATE ARPINE DEMIRJIAN 

Mrs. Lina Astourian $100. 

THE LATE KHOREN DOGHRAMADJIAN 

Ms Vanoush Saylik, Mrs. Anahis Doghramadjian, Mrs. Anoush Doghramadjian, Mr. 

& Mrs. Nerses & Rachel Doramajian $100, Mr. & Mrs. Hovsep & Mary Doramajian 

$50. 

THE LATE ANI BARONIAN 

Mrs. Nora Baronian $50, Mrs. Sonia Baronian $25. 

THE LATE KRIKORIAN FAMILY 

Ms Takouhi Krikorian $150. 

EASTER EGG DONATION: 



 

Mr. & Mrs. Oskan Hazarabedian, Mr. & Mrs. Diran Attarmigiroglu, Mr. & Mrs. 

Shahan Gazeryan, Mr. Levon Senoglu, Mr. Jirayr Gazeryan $20. 

YOUGHAKIN EASTER: 

Mr. & Mrs. Garo & Michelle Boghosian & Family $100, Mr. & Mrs. Garbis & Hasmik 

Aposhian, Mr. & Mrs. Boghos & Sirvart Kichian $50, Mrs. Shoushan Alis Arisyan 

$25. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 


