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1 ՊԵՏՐՈՍ 5.1-14 
 

1Կը յորդորեմ ձեր մէջ եղող երէցները, ե՛ս ալ ըլլալով երէց իրենց պէս, Քրիստոսի 

չարչարանքներուն վկայ, նաեւ հաղորդակից այն փառքին՝ որ պիտի յայտնուի.- 

2հովուեցէ՛ք Աստուծոյ հօտը՝ որ ձեր մէջ է, տեսուչ ըլլալով՝ ո՛չ թէ հարկադրաբար, 

հապա՝ կամովին. ո՛չ թէ ամօթալի շահախնդրութեամբ, հապա՝ յօժարութեամբ. 3ո՛չ ալ 

տիրապետելով թեմին վրայ, հապա՝ տիպար ըլլալով հօտին. 4ու երբ Հովուապետը 

երեւնայ, պիտի ստանաք փառքի անթառամ պսակը: 5Նմանապէս դո՛ւք, դեռատինե՛ր, 

հպատակեցէ՛ք տարեցներուն: Բոլորդ իրարու հպատակելով՝ խոնարհութի՛ւն հագէք. 

որովհետեւ «Աստուած կ՚ընդդիմանայ ամբարտաւաններուն, բայց շնորհք կու տայ 

խոնարհներուն»: 

6Ուրեմն խոնարհեցէ՛ք Աստուծոյ հզօր ձեռքին տակ, որպէսզի ժամանակին 

բարձրացնէ ձեզ: 7Ձեր ամէն հոգը ձգեցէ՛ք անոր վրայ, որովհետեւ ան կը հոգայ ձեզ: 

8Զգա՛ստ եղէք, արթո՛ւն կեցէք. որովհետեւ ձեր ոսոխը՝ Չարախօսը՝ կը շրջի մռնչող 

առիւծի պէս, փնտռելով թէ ո՛վ կլլէ: 9Դիմադրեցէ՛ք անոր՝ ամուր հաւատքով, գիտնալով 

թէ ձեր եղբայրնե՛րն ալ աշխարհի մէջ կը կրեն նոյն չարչարանքները: 10Եւ ամէն 

շնորհքի Աստուածը, որ իր յաւիտենական փառքին կանչեց մեզ Քրիստոս Յիսուսի 

միջոցով, ձեզ կատարեալ պիտի ընէ, ամրացնէ, ուժովցնէ եւ անսասան հիմերու վրայ 

դնէ, երբ չարչարուիք քիչ մը ատեն: 11Իրե՛ն են փառքը եւ զօրութիւնը դարէ դար՝՝: 

Ամէն: 

12Սիղուանոսի միջոցով, որ՝ ինչպէս կը սեպեմ՝ հաւատարիմ եղբայր մըն է, գրեցի 

ձեզի համառօտաբար, յորդորելով ու վկայելով թէ ա՛յս է Աստուծոյ ճշմարիտ շնորհքը, 

որուն մէջ հաստատ կեցած էք: 13Կը բարեւէ ձեզ Բաբելոնի մէջ եղած եկեղեցին, որ 

ընտրուած է ձեզի հետ, նաեւ Մարկոս՝ իմ որդիս: 14Բարեւեցէ՛ք զիրար սիրոյ 

համբոյրով: Խաղաղութի՜ւն ձեր բոլորին՝ որ Քրիստոս Յիսուսի մէջ էք: Ամէն: 
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5 The elders which are among you I exhort, who am also an elder, and a 

witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that 

shall be revealed: 2 Feed the flock of God which is among you, taking the 

oversight thereof, not by constraint, but willingly; not for filthy lucre, but 

of a ready mind; 3 Neither as being lords over God's heritage, but being 

examples to the flock. 4 And when the chief Shepherd shall appear, ye 

shall receive a crown of glory that fadeth not away. 5 Likewise, ye 

younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one 

to another, and be clothed with humility: for God resisteth the proud, and 

giveth grace to the humble. 6 Humble yourselves therefore under the 

mighty hand of God, that he may exalt you in due time: 7 Casting all your 

care upon him; for he careth for you. 8 Be sober, be vigilant; because 

your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom 

he may devour: 9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same 

afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. 10 But 

the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ 

Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, stablish, 

strengthen, settle you. 11 To him be glory and dominion for ever and ever. 

Amen. 12 By Silvanus, a faithful brother unto you, as I suppose, I have 

written briefly, exhorting, and testifying that this is the true grace of God 

wherein ye stand. 13 The church that is at Babylon, elected together with 

you, saluteth you; and so doth Marcus my son. 14 Greet ye one another 

with a kiss of charity. Peace be with you all that are in Christ Jesus. Amen. 

 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 5.19-30 

19Իսկ Յիսուս ըսաւ անոնց. «Ճշմա՛րտապէս, ճշմա՛րտապէս կը 

յայտարարեմ ձեզի. “Որդին ինքնիրմէ ոչինչ կրնայ ընել, հապա միայն ինչ որ 

տեսնէ՝ որ Հայրը կ՚ընէ. որովհետեւ ինչ որ ա՛ն կ՚ընէ, նմանապէս Որդի՛ն ալ 

կ՚ընէ այդ բաները”: 20Քանի որ Հայրը կը սիրէ Որդին, եւ ամէն բան ցոյց 
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կու տայ անոր՝ ինչ որ ինք կ՚ընէ: Ասոնցմէ աւելի մեծ գործեր ալ ցոյց պիտի 

տայ անոր, որպէսզի դուք զարմանաք. 21որովհետեւ ինչպէս Հայրը 

մեռելները կը յարուցանէ եւ կեանք կու տայ, նոյնպէս ալ Որդին կեանք կու 

տայ՝ անոնց որ ուզէ: 22Քանի որ Հայրը ո՛չ մէկը կը դատէ, հապա ամէն 

դատաստան Որդիին տուաւ. 23որպէսզի բոլորը պատուեն Որդին, ինչպէս 

կը պատուեն Հայրը: Ա՛ն որ չի պատուեր Որդին, չի պատուեր Հա՛յրը՝ որ 

ղրկեց զայն: 24Ճշմա՛րտապէս, ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ ձեզի. “Ա՛ն որ 

մտիկ կ՚ընէ իմ խօսքս, ու կը հաւատայ անոր՝ որ ղրկեց զիս, ունի յաւիտենական 

կեանքը, եւ չ՚իյնար դատապարտութեան տակ, հապա անցած է մահէն դէպի 

կեանք”: 25Ճշմա՛րտապէս, ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ ձեզի. “Ժամը 

պիտի գայ ու հիմա ալ է, երբ մեռելնե՛րը պիտի լսեն Աստուծոյ Որդիին ձայնը. եւ 

անոնք որ կը լսեն՝ պիտի ապրին”: 26Որովհետեւ ինչպէս Հայրը ինքնիր մէջ 

կեանք ունի, այնպէս ալ Որդիին տուաւ՝ որ ինքնիր մէջ կեանք ունենայ. 27նաեւ 

անոր տուաւ դատաստան կիրարկելու իշխանութիւն, քանի որ ան մարդու 

Որդին է: 28Մի՛ զարմանաք ասոր վրայ. որովհետեւ ժամը պիտի գայ՝ երբ բոլոր 

գերեզմաններու մէջ եղողները պիտի լսեն անոր ձայնը, 29ու դուրս պիտի գան. 

անոնք որ բարիք գործեր են՝ կեանքի յարութեան համար, եւ անոնք որ չարիք 

գործեր են՝ դատապարտութեան յարութեան համար»: 30«Ես ինձմէ ոչինչ 

կրնամ ընել. ինչպէս կը լսեմ՝ այնպէս կը դատեմ, եւ իմ դատաստանս արդար է. 

որովհետեւ ո՛չ թէ իմ կամքս կը փնտռեմ, հապա անոր կամքը՝ որ ղրկեց զիս: 

19 Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say 

unto you, The Son can do nothing of himself, but what he seeth 

the Father do: for what things soever he doeth, these also doeth 

the Son likewise. 20 For the Father loveth the Son, and sheweth 

him all things that himself doeth: and he will shew him greater 

works than these, that ye may marvel. 21 For as the Father raiseth 

up the dead, and quickeneth them; even so the Son quickeneth 

http://biblehub.com/john/5-21.htm
http://biblehub.com/john/5-22.htm
http://biblehub.com/john/5-23.htm
http://biblehub.com/john/5-24.htm
http://biblehub.com/john/5-25.htm
http://biblehub.com/john/5-26.htm
http://biblehub.com/john/5-27.htm
http://biblehub.com/john/5-28.htm
http://biblehub.com/john/5-29.htm
http://biblehub.com/john/5-30.htm


 

whom he will. 22 For the Father judgeth no man, but hath 

committed all judgment unto the Son: 23 That all men should 

honour the Son, even as they honour the Father. He that 

honoureth not the Son honoureth not the Father which hath sent 

him. 24 Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, 

and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall 

not come into condemnation; but is passed from death unto life. 

25 Verily, verily, I say unto you, The hour is coming, and now is, 

when the dead shall hear the voice of the Son of God: and they 

that hear shall live. 26 For as the Father hath life in himself; so 

hath he given to the Son to have life in himself; 27 And hath given 

him authority to execute judgment also, because he is the Son of 

man. 28 Marvel not at this: for the hour is coming, in the which 

all that are in the graves shall hear his voice, 29 And shall come 

forth; they that have done good, unto the resurrection of life; and 

they that have done evil, unto the resurrection of damnation. 30 I 

can of mine own self do nothing: as I hear, I judge: and my 

judgment is just; because I seek not mine own will, but the will of 

the Father which hath sent me. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ԿԱՐՄԻՐ ԿԻՐԱԿԻ 
Ս․ Զատկի յաջորդող կիրակիներէն ոմանք ունին 

յատկանշական պատգամ-ներ, որոնք կը յայտնուին որոշ 

գոյներով եւ սերտ կապ ունին 
Քրիստոսի Յարութեան 

իմաստին հետ։ <<Կարմիր 

Կիրակին>>ն կը խորհրդանշէ 

Քրիստոսի Ս․ Յարութեան 
մահուան վրայ տարուած 
յաղթանակը։ Ժողովուրդներ 
կը տօնեն իրենց 
անկախութեան յիշատակը։  

Այնպէս նաեւ Ս․ Յարութեան տօնը քրիստոնեայ 
հաւատացեալին համար մեղքի կապանքներէն, մահուան 
անէծքէն ազատագրուելու եւ նորոգուած կեանքով դարձեալ 
Աստուծոյ ցոյց տուած ճանապարհը մտնելու տօնն է։ 

Աշխարհի մեծամեծները տիրեցին երկիրներ եւ ուզեցին որ 
խաղաղութիւն հաստատեն անոնց մէջ: Բայց ոչ մէկը 
Քրիստոսի բերած խաղաղութիւնը չտուաւ անոնց: Քրիստոս 
թագաւորին տուածը՝ խաղաղութիւնն ու երկինքի 
արքայութիւնն է: Քրիստոս հրաշքներով, բարի գործերով եւ 
զօրութեամբ առաջնորդեց իր ժողովուրդին: ինքը միշտ 
արթուն էր իր փրկագործութեան պատերազմը շահելու եւ 
մարդը ազատելու: 

Արթուն մնալու համար հոգեւոր ուժի պէտք ունինք: Կեանքը 
հոգեւոր պատերազմ մըն է: Պատերազմի ընթացքին 
անհրաժեշտ են ուժն ու քաջութիւնը:  Չարին մեծագոյն 
նպատակնն է, ոչնչացնել  այս ուժը, խափանել քաջութիւնը ու 
հեռացնել Աստուծմէ մարդը եւ անհատը գերի դարձնել իրեն: 
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Աստուած իր Որդիին միջոցաւ, Յարութեան յաղթանակով ի 
մասնաւորի Հայ ժողովուրդին, եկեղեցիին, տուած է գիր ու 
գրականութիւն, մշակոյթ, մարդկային ազնիւ օրէնքներ, որ 
այս բոլորը դարձած են մեր հարստութիւնը: 

Քրիստոսի տարած յաղթանակէն մեզի եկած հոգեւոր, 
ազգային, մշակութային, մարդկային, արժէքներով միասին, 
ինչքան կեանքի ապրելաձեւերը արդիականանայ ու 
խոչնդոտներ յառաջ բերէ մեր առջեւ, մեզ համար մահ չկայ: 
Որովհետեւ անմահ են այն արժէքները, որոնցմէ իր ուժը կը 
ստանայ հաւատացեալը, հայ ժողովուրդը: 

Հայ ժողովուրդը, Հայրապետները, Հայոց մեծերը, Հայոց 
տունն ու եկեղեցին հաստատեցին ո՛չ թէ աւազի, այլ՛ ժայռի 
վրայ: Հայոց պատմութեան մէջ դարեր շարունակ եկան ու 
գացին փոթորիկներ, ծանր հովեր փչեցին եւ զարկին Հայոց 
տունն ու եկեղեցին, բայց չկործանուեցաւ, որովհետեւ ժայռի 
վրայ էր հաստատուած, այսինքն քրիստոսի տարած 
յարութեան յաղթանակին վրայ: Այ՛ո այս բոլորը պահելու 
համար արթուն մնալու եւ հոգեւոր ուժի պէտք ունինք: Իսկ 
մեզ յաղթական դուրս բերողը պիտի ըլլայ Քրիստոսանման 
քաջութիւն: Բոլորս կանչուած ենք, մեզի պարգեւած հոգեւոր 
զէնքերով բարի պատերազմը պատերազմելու ընդդէմ չարին 
յաղթելու: 

Քրիստոսի մեզի բերած յաղթական տօնը մեր սրտերը, մեր 
մտքերը, մեր տուները օրհնէ: Ամէն:  

Քրիստոս Յարեաւ Ի Մեռելոց: 

Red Sunday  

 In the Calendar of the Armenian Church, the third Sunday following the 

Glorious Resurrection of Our Lord Jesus Christ is known as Red Sunday. 



 

The color “red” has been used throughout history to represent many 

things. One of the symbolic meanings is the blood of the martyrs who 

were sacrificed for Christ, His Holy Church, and their Christian faith. 

During the early years of Christianity, faithful followers of Jesus Christ 

were subjected to severe persecutions and torments. Many elected to die 

rather than betray their principles of life and faith, which the Incarnate 

God - Christ Jesus - had endowed to them and all of mankind. The 

psalmist writes, “Precious in the sight of the Lord is the death of the 

saints” (Psalms 116:15). 

Today, martyrdom is far less often an occurrence in the lives of Christians, 

yet it does happen. However, the greater struggle is the one against sin, 

which we can see manifested in many ways throughout the world. The 

battle against wickedness and evil, which will be victorious in the end, is 

the current expression of the significance of Red Sunday. The Apostle Paul 

writes that Christ Himself endured such opposition, that we should not 

grow weary in our battle against wickedness. In his letter to the Hebrews, 

Paul says: “In your struggle against sin, you have not yet resisted to the 

point of shedding your blood.” (Hebrews 12:4). We are to use the 

opportunity of Red Sunday to once again remind ourselves of Paul’s 

exhortation to remain steadfast in the Lord, and to continue our daily 

labors of goodness and righteousness. 
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Saint Gregory the Illuminator Armenian Cathedral of Montreal, QC 

Donations of April/May have been received with great appreciation 

2017 

Dr. & Mrs. Arto & Sona Demirjian $100. 

ELEVATOR FUND: 

Mrs. Ayda Tamigian $250. 

HOKEHANKISD: 

THE LATE IMASTUHI NIGOGOSIAN 

Mr. & Mrs. Stefan & Katya Setian, Mr. & Mrs. Kevork & Akabi Keorhadzian $100, 

Mr. Sako Mekhgeavakian, Mr. & Mrs. Nerses &  Rachel Doramajian, Mr. & Mrs. 

Onnik & Marie Pilafian, Mr.& Mrs.  Hagop& Anoush Kazan, Mrs. Pekruhi 

Meremetci $50, Mrs. Niver Kasbaroglu $40, Mr. & Mrs. Murat & Zivart Takvorian, 

Mr. & Mrs. Murat & Anahit Demirdogen $30, Mr. & Mrs. Ara Gerikyan, Mr. & Mrs. 

Krikor Merekyan, Mrs. Seta Artokun, Mr. & Mrs. Jirayr & Anahid  Dolar $25, Mr. & 

Mrs. Raffi Frengul, Mr. Haroutioun Aghbashian, Mrs. Suzanne Souvalian, Mr. & 

Mrs. Yervant & Lana Zanazanian, Mrs. Maral Boghossian, Mrs. Archalouis 

Kambourian $20. 

YOUGHAKIN EASTER: 

Mr. Manvel Markosyan $50, Mrs. Iris Voskian – Aslanian $25. 
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1. Միքի Դարպասեանի, 
 Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի 
կատարուի իր    սիրեցեալ մօր՝  

ԿԱՐԻՆԷ ԽՈԼԵՑԵԱՆԻ 

 (GARINE KHOLETZIAN) 

Հոգւոյն ի հանգիստ 

Ինչպէս նաեւ՝ 

Իր սիրեցեալ մեծ ծնողաց՝ 

ՃԱՆԱ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆԻ 

(JANA MIKAELIAN) 

ԵՒ 

ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ ԽՈԼԵՑԵԱՆԻ 

 (GOSDANTIN KHOLETZIAN) 

                         Հոգիներուն ի հանգիստ 
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2.     Տիկ. Սօսի Նագգաշեանի, 
       Տ. եւ Տիկ. Վահան Նագգաշեանի եւ ընտանիքին, 
      Տիար Շահէ Նագգաշեանի, 

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի 

իր սիրեցեալ ամուսնոյն, հօր եւ մեծ հօր՝  

 

ՀԱՅԿ ՆԱԳԳԱՇԵԱՆԻ 

 (HAIG NACCASHIAN) 

          մահուան առաջին տարելիցին առիթով 
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