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Oil-Bearing Women Service (livestream)
9:30 AM
Family Prayer Service at Home (livestream)
10:00 AM
Holy Badarak
10:30 AM
Bible Readings
Acts 23:12-35; 1 John 5:13-21; John 12:12-23
ԿԻՐԱԿԻ, ՄԱՅԻՍ 24, 2020

Իւղաբերից Կարգ (ուղիղ հեռարձակում)
9:30
Ընտանեկան Աղօթք (ուղիղ հեռարձակում)
10:00
Սուրբ Պատարագ
10:30
Ընթերցումներ
Գործք 23:12-35;Ա Յովհաննէս 5:13-21;
Յովհաննէս 12:12-23

PLEASE PRAY FOR OUR SICK
Alexander Adajian
Saro Anbarchian
Andre, Servant of God
Naringul Caliscan
Carolyn Conger
Veronica Dadourian
Sam Davidson
Seda Dilanjian
Rick Gergerian
Vartges Goorji

Hoyle Green
Michael Green
Nargez Hamayak
Fred Harburg
Robert Lapointe
Cassandra Mitchell
Varvara Movsesyan
Joy Nazarian
Shirley Omartian
Dn. Hagop Papazian

Nanci Perkhaus
Sofia Petrosyan
Antony Puckett
Virgie Jandegian Saskowski
Surpik Simon
Vigen Ter-Avakian
Milan Thakkar
Terre Tuzzolino
Kary Valenziano
Carla Ziegler

If you know of anyone that needs our special prayers, please call the church
office (847) 864-6263 or Der Hovhan (847) 644-7389 so that their names can be
included on this list or if a name should be removed.

SCRIPTURE READINGS FOR THIS WEEK

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

Acts 24:1-26; 2 John 1:1-13; John 12:24-26
Acts 24:27-25:12; 3 John 1:1-15; John 12:27-43
Acts 25:13-22; Jude 1:1-7; John 12:44-50
Acts 25:23-26:32; Jude 1:8-15; John 13:13-15
Acts 27:1-28:16; Jude 1:16; John 13:16-30
Acts 28:13-32; Jude 1:17-25; John 13:31-14:13

SECOND PALM SUNDAY
On the Sunday following the Feast of the Ascension of Our Lord, the Armenian
Church celebrates the “Second” Palm Sunday. In the week leading up to His
betrayal, crucifixion and resurrection, the “first” Palm Sunday symbolizes
Christ’s triumphant entry 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 met him with great happiness and joy.
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. So, the following morning St. Gregory inquired as to the reason for the
angel’s absence. The angel explained that since Christ had passed through the
ranks of the angels during His Ascension, certain ranks of angels, namely the
fourth class of angelic hosts, participate in this feast each year on the fourth day
following the Ascension. The angel visiting St. Gregory being from this fourth
class had been away attending this commemoration.
St. Gregory of Datev, one of the greatest theologians of the Armenian Church,
has a famous interpretation of this event. Prior to Christ’s Ascension, all the
various ranks of angels, except for the lowest rank, who served Christ during His
earthly life, were unaware of Christ’s human incarnation for the salvation of man.
St. Gregory explained that when the Lord was passing through the ranks of
angels, they were surprised and asked, “Who was that powerful king?” The
lowest-ranked angels accompanying Christ thus informed them of what they had
witnessed.
This dialogue among the angels is presented 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 24:7-1)
CELEBRATING GRADUATES OF 2020
If you have a graduate in your family or know of someone who
is graduating, please send us their information.
If you are a graduate, please submit the school you
are graduating from, the school you will be attending (if applicable), course of
study (if applicable), degree earned and future plans.
We are planning a celebration (format to be determined) on June 14. Call or email the Church office before June 10.

SCRIPTURE READINGS
Գործք Առաքելոց 23:12-35
12Երբ առտու եղաւ, Հրեաներէն ոմանք միաբանեցան եւ նզովեցին
իրենք զիրենք, ըսելով թէ ո՛չ պիտի ուտեն, ո՛չ ալ խմեն՝ մինչեւ որ
սպաննեն Պօղոսը: 13Այս երդումը ընողները՝ քառասունէ աւելի
էին: 14Անոնք գացին քահանայապետներուն ու երէցներուն, եւ ըսին.
«Սաստիկ նզովեցինք մենք մեզ, որ ո՛չ մէկ բան ճաշակենք՝ մինչեւ որ
սպաննենք Պօղոսը: 15Ուստի դուք հիմա՝ ատեանին հետ՝ խնդրա՛նք
յայտնեցէք հազարապետին, որ վաղը իջեցնէ զայն ձեզի, իբր թէ
կ՚ուզէք աւելի ճշգրիտ տեղեկութիւն ունենալ անոր մասին. իսկ մենք՝
անոր մօտենալէն առաջ՝ պատրաստ ենք սպաննել զայն»:
16Բայց Պօղոսի քրոջ որդին՝ լսելով այս դարանակալութիւնը՝ գնաց,
մտաւ բերդը, ու պատմեց Պօղոսի: 17Պօղոս ալ կանչեց
հարիւրապետներէն մէկը եւ ըսաւ. «Տա՛ր այս երիտասարդը
հազարապետին, որովհետեւ լուր մը ունի՝ տալու անոր»: 18Ան ալ
առաւ զայն, տարաւ հազարապետին եւ ըսաւ. «Բանտարկեալ
Պօղոսը կանչեց զիս ու խնդրեց՝ որ բերեմ քեզի այս երիտասարդը,
քանի որ ըսելիք ունի քեզի»: 19Հազարապետը անոր ձեռքէն բռնելով՝
մէկդի քաշուեցաւ եւ հարցուց. «Ի՞նչ լուր ունիս՝ տալու ինծի»: 20Ան
ալ ըսաւ. «Հրեաները միաձայնեցան թախանձել քեզի՝ որ վաղը
ատեանին առջեւ իջեցնես Պօղոսը, որպէս թէ կ՚ուզեն աւելի
ճշգրտութեամբ հարցաքննել զայն: 21Բայց դուն մտիկ մի՛ ըներ
անոնց, որովհետեւ անոնցմէ քառասունէ աւելի մարդիկ դարան մտած
են անոր համար, եւ իրենք զիրենք նզոված՝ որ ո՛չ ուտեն, ո՛չ ալ խմեն,
մինչեւ որ սպաննեն զայն. ու հիմա պատրաստ են, եւ կը սպասեն քու
խոստումիդ»: 22Հետեւաբար հազարապետը արձակեց երիտասարդը՝
պատուիրելով անոր. «Ո՛չ մէկուն ըսէ թէ այս բաները յայտնեցիր
ինծի»:
23Ապա
կանչելով
հարիւրապետներէն
երկուքը՝
ըսաւ.
«Պատրաստեցէ՛ք երկու հարիւր զինուոր, եօթանասուն ձիաւոր ու
երկու հարիւր գեղարդաւոր, որպէսզի երթան մինչեւ Կեսարիա՝
գիշերուան երրորդ ժամուն՝՝. 24նաեւ հայթայթեցէ՛ք գրաստներ,
որպէսզի հեծցնեն Պօղոսը եւ ապահովութեամբ տանին Փելիքս
կառավարիչին»:25Նամակ մըն ալ գրեց՝ սա՛ տիպարին համաձայն.
26«Կղօդիոս Լիւսիաս՝ պատուական Փելիքս կառավարիչին. ողջո՜յն:
27Այս մարդը բռնուած էր Հրեաներէն եւ պիտի սպաննուէր անոնցմէ.
իսկ ես վրայ հասայ զօրքերով եւ ազատեցի զայն, հասկնալով որ
Հռոմայեցի է: 28Ուզելով գիտնալ պատճառը՝ որուն համար
կ՚ամբաստանէին զինք, տարի զինք անոնց ատեանին առջեւ, 29եւ
գտայ թէ ամբաստանուած էր իրենց Օրէնքին վերաբերեալ հարցերու

համար, բայց մահուան կամ կապերու արժանի ո՛չ մէկ յանցանք
ունէր:
30Երբ տեղեկացայ թէ Հրեաները կը դաւադրեն այդ մարդուն դէմ,
անյապաղ ղրկեցի քեզի, պատուիրելով ամբաստանողներուն ալ՝ որ
խօսին քու առջեւդ անոր դէմ: Ո՛ղջ եղիր»: 31Զինուորներն ալ առին
Պօղոսը եւ գիշերուան մէջ տարին Անտիպատրոս, իրենց
հրամայուածին համաձայն: 32Հետեւեալ օրը՝ թողուցին ձիաւորները
որ երթան անոր հետ, իսկ իրենք վերադարձան բերդը: 33Անոնք ալ
մտան Կեսարիա, տուին նամակը կառավարիչին ու ներկայացուցին
Պօղոսը անոր: 34Երբ կարդաց, հարցուց թէ ո՛ր գաւառէն է, եւ
հասկնալով թէ Կիլիկիայէն է՝ 35ըսաւ. «Մտիկ պիտի ընեմ քեզի՝ երբ
գան քեզ ամբաստանողներն ալ»: Ու հրամայեց որ պահեն զայն
Հերովդէսի պալատին մէջ:
Ա Յովհան 5:13-21
13Գրեցի 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: 15Ու եթէ գիտե՛նք թէ կը
լսէ մեզ՝ ի՛նչ որ ալ խնդրենք, գիտենք նաեւ թէ կ՚ունենանք այն
բաները՝ որ կը խնդրենք իրմէ: 16Եթէ 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: 17Ամէն
անիրաւութիւն մեղք է, բայց մեղք կայ՝ որ մահացու չէ: 18Գիտենք թէ
ո՛վ որ Աստուծմէ ծնած է՝ չի մեղանչեր: Ո՛վ որ Աստուծմէ ծնած է՝ կը
պահէ ինքզինք, ու Չարը չի դպչիր իրեն: 19Գիտենք թէ մենք
Աստուծմէ ենք, իսկ ամբողջ աշխարհը Չարին մէջ մխրճուած
է: 20Նաեւ 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: 21Որդեակնե՛ր, զգուշացէ՛ք
կուռքերէն:
Յովհան 12:12-23
12Հետեւեալ օրը՝ մեծ բազմութիւն մը, որ եկած էր տօնին, երբ լսեց թէ
Յիսուս կու գայ Երուսաղէմ, 13առաւ արմաւենիի ոստեր, դուրս ելաւ
զայն դիմաւորելու, եւ կ՚աղաղակէր. «Ովսաննա՜, օրհնեա՜լ է Իսրայէլի
թագաւորը՝ որ կու գայ Տէրոջ անունով»: 14Յիսուս՝ գտնելով աւանակ
մը՝ նստաւ անոր վրայ, ինչպէս գրուած է. 15«Մի՛ վախնար, Սիոնի՛
աղջիկ. ահա՛ Թագաւորդ կու գայ՝ նստած իշու աւանակի
վրայ»: 16Անոր 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: 17Իրեն հետ եղող բազմութիւնը կը վկայէր թէ գերեզմանէն
դուրս կանչեց Ղազարոսը ու մեռելներէն յարուցանեց զայն: 18Այս
պատճառով ալ բազմութիւնը դիմաւորեց զինք, որովհետեւ լսեցին թէ
ի՛նք ըրած էր այս նշանը: 19Իսկ Փարիսեցիները կ՚ըսէին իրարու. «Կը
նշմարէ՞ք թէ անօգուտ է. ահա՛ ամբողջ աշխարհը կը հետեւի անոր՝՝»:
20Հոն՝ տօնին երկրպագելու բարձրացողներուն մէջ՝ քանի մը Յոյներ
կային: 21Ասոնք մօտեցան Փիլիպպոսի, որ Գալիլեայի Բեթսայիդայէն
էր, ու կը թախանձէին անոր՝ ըսելով. «Տէ՛ր, կ՚ուզենք Յիսո՛ւսը
տեսնել»: 22Փիլիպպոս եկաւ եւ ըսաւ Անդրէասի, ապա դարձեալ
Անդրէաս ու Փիլիպպոս միասին ըսին Յիսուսի: 23Յիսուս ալ
պատասխանեց անոնց. «Ժամը հասաւ՝ որ մարդու Որդին
փառաւորուի:
Acts of the Apostles 23:12-35
12 And when it was day, certain of the Jews banded together, and bound
themselves under a curse, saying that they would neither eat nor drink till they
had killed Paul. 13 And they were more than forty which had made this
conspiracy. 14 And they came to the chief priests and elders, and said, We have
bound ourselves under a great curse, that we will eat nothing until we have slain
Paul. 15 Now therefore ye with the council signify to the chief captain that he
bring him down unto you to morrow, as though ye would inquire something more
perfectly concerning him: and we, or ever he come near, are ready to kill him. 16
And when Paul's sister's son heard of their lying in wait, he went and entered into
the castle, and told Paul. 17 Then Paul called one of the centurions unto him, and
said, Bring this young man unto the chief captain: for he hath a certain thing to
tell him. 18 So he took him, and brought him to the chief captain, and said, Paul
the prisoner called me unto him, and prayed me to bring this young man unto
thee, who hath something to say unto thee. 19 Then the chief captain took him by
the hand, and went with him aside privately, and asked him, What is that thou
hast to tell me? 20 And he said, The Jews have agreed to desire thee that thou
wouldest bring down Paul to morrow into the council, as though they would
inquire somewhat of him more perfectly. 21 But do not thou yield unto them: for
there lie in wait for him of them more than forty men, which have bound
themselves with an oath, that they will neither eat nor drink till they have killed
him: and now are they ready, looking for a promise from thee. 22 So the chief
captain then let the young man depart, and charged him, See thou tell no man that
thou hast shewed these things to me. 23 And he called unto him two centurions,
saying, Make ready two hundred soldiers to go to Caesarea, and horsemen
threescore and ten, and spearmen two hundred, at the third hour of the night; 24
And provide them beasts, that they may set Paul on, and bring him safe unto
Felix the governor. 25 And he wrote a letter after this manner: 26 Claudius Lysias
unto the most excellent governor Felix sendeth greeting. 27 This man was taken
of the Jews, and should have been killed of them: then came I with an army, and
rescued him, having understood that he was a Roman. 28 And when I would have

known the cause wherefore they accused him, I brought him forth into their
council: 29 Whom I perceived to be accused of questions of their law, but to have
nothing laid to his charge worthy of death or of bonds. 30 And when it was told
me how that the Jews laid wait for the man, I sent straightway to thee, and gave
commandment to his accusers also to say before thee what they had against him.
Farewell. 31 Then the soldiers, as it was commanded them, took Paul, and
brought him by night to Antipatris. 32 On the morrow they left the horsemen to
go with him, and returned to the castle: 33 Who, when they came to Caesarea,
and delivered the epistle to the governor, presented Paul also before him. 34 And
when the governor had read the letter, he asked of what province he was. And
when he understood that he was of Cilicia; 35 I will hear thee, said he, when
thine accusers are also come. And he commanded him to be kept in Herod's
judgment hall.
1 John 5:13-21
13 These things have I written unto you that believe on the name of the Son of
God; that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the
name of the Son of God. 14 And this is the confidence that we have in him, that,
if we ask any thing according to his will, he heareth us: 15 And if we know that
he hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we
desired of him. 16 If any man see his brother sin a sin which is not unto death, he
shall ask, and he shall give him life for them that sin not unto death. There is a sin
unto death: I do not say that he shall pray for it. 17 All unrighteousness is sin: and
there is a sin not unto death. 18 We know that whosoever is born of God sinneth
not; but he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth
him not. 19 And we know that we are of God, and the whole world lieth in
wickedness. 20 And we know that the Son of God is come, and hath given us an
understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true,
even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life. 21 Little
children, keep yourselves from idols. Amen.
John 12:12-23
12The next day a great crowd who had come to the feast heard that Jesus was
coming to Jerusalem. 13So they took branches of palm trees and went out to
meet him, crying, "Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord,
even the King of Israel!" 14And Jesus found a young ass and sat upon it; as it is
written, 15"Fear not, daughter of Zion; behold, your king is coming, sitting on an
ass's colt!" 16His disciples did not understand this at first; but when Jesus was
glorified, then they remembered that this had been written of him and had been
done to him. 17The crowd that had been with him when he called Lazarus out of
the tomb and raised him from the dead bore witness. 18The reason why the
crowd went to meet him was that they heard he had done this sign. 19The
Pharisees then said to one another, "You see that you can do nothing; look, the
world has gone after him." 20Now among those who went up to worship at the
feast were some Greeks. 21So these came to Philip, who was from Beth-sa'ida in
Galilee, and said to him, "Sir, we wish to see Jesus." 22Philip went and told
Andrew; Andrew went with Philip and they told Jesus. 23And Jesus answered
them, "The hour has come for the Son of man to be glorified.

MEMBERSHIP
Many parishioners have told us that they would appreciate reminders about
membership dues. So, this is our first reminder of the year! Please take a look at
your checkbook or other records. If you have not yet submitted your
membership dues for 2020, now is a great time to send in your 2020 St. James
membership dues. Annual membership dues are $125 per person; $100 per
person over 65; $30 for students.
There are two easy ways to submit your membership dues. The first way is by
check, made out to St. James Armenian Church.
It’s also easy to send your membership dues or steeple contribution via St. James
website www.stjamesevanston.org
Thank you for helping our church to keep its memberships rolls up to date!

UPDATE YOUR CONTACT INFORMATION
Dear Parishioners,
We are updating our contact lists and need your assistance. Please complete the
online form on our website www.stjamesevanston.org by February 29th so that
we can ensure we have your current information. Please complete the form even
if you previously provided this information as it will help us consolidate the
various lists that are maintained and improve overall communication to you
about Church services, ministries, and activities.
This information will be kept confidential and will not be shared.
Should you have any questions,
at office@stjamesevanston.org.
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PLEASE RECYCLE THIS BULLETIN
St. James Church is committed to Creation care. Please recycle this bulletin.
Thank you!

