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ՊԵՏՐՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ 

1-ԻՆ ՆԱՄԱԿԷՆ 

5. 1- 14 
Ձեր մէջ եղող երէցներուն կ’աղաչեմ, ես ալ նոյնպէս երէց ըլլալովս, 

Քրիստոսին չարչարանքներուն վկայ եւ մասնակից հանդերձեալ 

փառքին որ պիտի յայտնուի, Աստուծոյ հօտը որ ձեր մէջ է՝ արածեցէք, 

վերակացու ըլլալով ո՛չ թէ ակամայ՝ հապա կամաւ, ո՛չ թէ անարգ 

շահախնդրութեամբ՝ հապա յօժարութեամբ, Ո՛չ թէ վիճակներուն 

վրայ տիրելով՝ հապա հօտին օրինակ ըլլալով. Եւ Հովուապետին 

երեւցած ատենը փառքի անթառամ պսակը պիտի ընդունիք։ 

Նմանապէս դո՛ւք, երիտասարդներ, հնազա՛նդ եղէք ծերերուն։ Ա-

մէնքդ իրարու հնազանդ ըլլալով՝ խոնարհութիւն հագէք. վասն զի 

Աստուած ամբարտաւաններուն հակառակ կը կենայ, բայց խոնարհ-

ներուն շնորհք կու տայ։ Ուրեմն Աստուծոյ հզօր ձեռքին տակ խոնար-

հեցէ՛ք, որպէս զի ձեզ ժամանակին բարձրացնէ։ Ձեր ամէն հոգը անոր 

վրայ ձգեցէ՛ք, վասն զի անիկա ձեզի համար կը հոգայ։ 

Արթո՛ւն կեցէք, հսկեցէ՛ք, վասն զի ձեր հակառակորդը, Սատանան՝ 

մռնչող առիւծի պէս կը պտըտի ու կը փնտռէ թէ ո՛վ կլլէ։ Անոր դէմ կե-

ցէ՛ք հաւատքով հաստատուած, գիտնալով որ ձեր եղբայրներն ալ աշ-

խարհի մէջ նոյն չարչարանքները կը կրեն։ 

Եւ բոլոր շնորհներու Աստուածը, որ մեզ իր յաւիտենական փառ-

քին կանչեց Քրիստոս Յիսուսին միջոցով, քիչ մը ատեն նեղութիւն 

կրելէ ետքը, ինք ձեզ թող կատարեալ ընէ՛, հաստատէ՛, զօրացնէ՛ ու 

հիմնէ՛։ Իրեն փառք եւ զօրութիւն յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամէն։ 

Սիղուանոս հաւատարիմ եղբօր ձեռքով, ինչպէս ես կը կարծեմ, 

համառօտ մը ձեզի գրեցի, յորդորելով ու վկայելով թէ այս է Աստուծոյ 

ճշմարիտ շնորհքը, որուն մէջ հաստատ կեցեր էք։ Բարեւ կ’ընէ ձեզի 

Բաբելոնի մէջ եղած եկեղեցին, որ ձեզի հետ ընտրուած է ու իմ որդիս 

Մարկոսն ալ։ Բարեւ տուէք իրարու սիրոյ համբոյրով. խաղաղութիւն 

ձեր ամենուն հետ, որ Քրիստոս Յիսուսին մէջ էք։ Ամէն։ 

 



 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 

5. 19- 30 
Իսկ Յիսուս ըսաւ անոնց. «Ճշմարիտ ճշմարիտ կ’ըսեմ ձեզի, ‘Որդին 

ինքնիրմէ բան մըն ալ չի կրնար ընել, միայն այն՝ ինչ որ Հայրը կ’ընէ. 

վասն զի ինչ որ անիկա կ’ընէ, նմանապէս Որդին ալ նոյնը կ’ընէ’։ 

Քանզի Հայրը կը սիրէ Որդին եւ ամէն բան կը ցուցնէ անոր՝ ինչ որ ինք 

կ’ընէ եւ ասոնցմէ ա՛լ աւելի մեծ գործեր պիտի ցուցնէ անոր, որպէս զի 

դուք զարմանաք։ Վասն զի ինչպէս Հայրը մեռելները կը յարուցանէ ու 

կը կենդանացնէ, այնպէս ալ Որդին որոնք կ’ուզէ կը կենդանացնէ։ 

Քանզի Հայրը մէ՛կը չի դատեր, հապա ամէն դատաստան Որդիին 

տուաւ. Որպէս զի ամէնքը պատուեն Որդին, ինչպէս Հայրը կը պատ-

ւեն։ Ան որ Որդին չի պատուեր, զանիկա ղրկող Հայրը չի պատուեր։ 

Ճշմարիտ ճշմարիտ կ’ըսեմ ձեզի թէ ‘Ան որ իմ խօսքս մտիկ կ’ընէ եւ 

կը հաւատայ անոր որ զիս ղրկեց, յաւիտենական կեանք ունի ու դա-

տապարտութեան տակ չիյնար, հապա մահուանէ դէպի կեանք ան-

ցած է’։ Ճշմարիտ ճշմարիտ կ’ըսեմ ձեզի թէ Ժամանակ պիտի գայ եւ 

հիմա ալ է, երբ մեռելները պիտի լսեն Աստուծոյ Որդիին ձայնը եւ ա-

նոնք որ կը լսեն, պիտի ապրին։ Վասն զի ինչպէս Հայրը իր անձին մէջ 

կեանք ունի, այնպէս ալ Որդիին տուաւ, որ իր անձին մէջ կեանք ու-

նենայ, Եւ դատաստան ընելու իշխանութիւն ալ տուաւ անոր, քանզի 

անիկա Որդի մարդոյ է։ Ասոր վրայ մի՛ զարմանաք. վասն զի ժամա-

նակ պիտի գայ՝ երբ բոլոր գերեզմաններուն մէջ եղողները անոր ձայ-

նը պիտի լսեն, Ու դուրս պիտի գան։ Անոնք որ բարի գործեր են՝ կեան-

քի յարութեան համար եւ անոնք որ չար գործեր են՝ դատապարտութ-

եան յարութեան համար»։ 

«Ես ինքնիրմէս բան մը չեմ կրնար ընել. ինչպէս կը լսեմ, այնպէս կը 

դատեմ եւ իմ դատաստանս արդար է, վասն զի ես իմ կամքս չեմ 

փնտռեր, հապա անոր կամքը որ զիս ղրկեց»։ 

1 PIERRE 5. 1- 14 

Je prie les Anciens qui sont parmi vous, moi qui suis Ancien avec eux, 

et témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit 

être révélée, [et je leur dis] : Paissez le Troupeau de Christ qui vous est 

commis, en prenant garde sur lui, non point par contrainte, mais 

volontairement; non point pour un gain déshonnête, mais par un 

principe d'affection. Et non point comme ayant domination sur les 

héritages [du Seigneur], mais en telle manière que vous soyez pour 



 

modèle au Troupeau. Et quand le souverain Pasteur apparaîtra, vous 

recevrez la couronne incorruptible de gloire. 

De même, vous jeunes gens, soyez soumis aux Anciens, et ayant tous 

de la soumission l'un pour l'autre, soyez parés par-dedans d'humilité, 

parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 

Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous 

élève quand il en sera temps; Lui remettant tout ce qui peut vous 

inquiéter : car il a soin de vous. Soyez sobres, [et] veillez : car le diable, 

votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion rugissant, 

cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui [donc] en [demeurant] 

fermes dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent 

en la compagnie de vos frères, qui sont dans le monde. 

Or le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle en 

Jésus-Christ, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous rende 

accomplis, vous affermisse, vous fortifie, [et] vous établisse. A lui soit la 

gloire et la force, aux siècles des siècles, Amen! 

Je vous ai écrit brièvement par Silvain notre frère, que je crois vous 

être fidèle, vous déclarant et vous protestant que la grâce de Dieu dans 

laquelle vous êtes est la véritable. [L'Eglise] qui est à Babylone, élue avec 

vous, et Marc mon fils, vous saluent. 14Saluez-vous l'un l'autre par un 

baiser de charité. Que la paix soit à vous tous, qui êtes en Jésus-Christ, 

Amen! 

JEAN 5. 19- 30 

Mais Jésus répondit, et leur dit : en vérité, en vérité je vous dis, que le 

Fils ne peut rien faire de soi-même, sinon qu'il le voie faire au Père : car 

quelque chose que le Père fasse, le Fils aussi le fait de même. Car le Père 

aime le Fils, et lui montre toutes les choses qu'il fait; et il lui montrera 

de plus grandes œuvres que celle-ci, afin que vous en soyez dans 

l'admiration. Car comme le Père ressuscite les morts et les vivifie, de 

même aussi le Fils vivifie ceux qu'il veut. Car le Père ne juge personne; 

mais il a donné tout jugement au Fils; Afin que tous honorent le Fils, 

comme ils honorent le Père; celui qui n'honore point le Fils, n'honore 

point le Père qui l'a envoyé. 

En vérité, en vérité je vous dis : que celui qui entend ma parole, et 

croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et il ne sera point exposé 

à la condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. 



 

En vérité, en vérité je vous dis : que l'heure vient, et elle est même 

déjà [venue], que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux 

qui l'auront entendue, vivront. Car comme le Père a la vie en soi même, 

ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en soi-même. Et il lui a donné le 

pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez point 

étonnés de cela : car l'heure viendra, en laquelle tous ceux qui sont dans 

les sépulcres entendront sa voix. Et ils sortiront, savoir ceux qui auront 

bien fait, en résurrection de vie; et ceux qui auront mal fait, en 

résurrection de condamnation. 

Je ne puis rien faire de moi-même : je juge conformément à ce que 

j'entends, et mon jugement est juste; car je ne cherche point ma volonté, 

mais la volonté du Père qui m'a envoyé. 

«Արիւն մարտիրոսաց , հիմ եկեղեցւոյ » 
 

Յարգելի քրիստոսասէր քոյրեր եւ եղբայրներ, 

Յինանց շրջանի գունագեղ Կիրակիներէն Ս. Զատիկին յաջոր-

դող երրորդ Կիրակին Կարմիր կը կոչուի՝ «զի Տէրն երեւի որպէս 

ի Զատկի օրն Կիրակի»: Այս անուանումն է, որ ունի ժողովրդա-

կան ծագում: Կարմիր Կիրակին Նահատակաց կամ Սրբոց Կիրա-

կի ալ կը կոչուի: 

Եկեղեցւոյ մէջ  այս գունագեղ անուան հետ կապուած որեւէ ա-

րարողութիւն չի կատարուիր, որեւէ շարական չկայ: Թերեւս ըստ 

սովորութեան որոշ եկեղեցիներու մէջ Կանաչ եւ Կարմիր Կիրա-

կիներուն արտաքին փոփոխութիւն կը նկատուի. եկեղեցիին վա-

րագոյրը, պատարագիչին զգեստը, դպիրներուն շապիկը կանաչ 

եւ կարմիր կ'ըլլան օրուան համապատասխան: Իսկ որոշ գաւառ-

Հոգեւոր Հովիւի Պատգամը  
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ներու եւ գիւղերու մէջ, ըստ գունագեղ Կիրակիներուն, կանաչ 

կամ կարմիր կը հագուին: 

Կարմիր Կիրակին իր այլաբանական բացատրութեամբ կը 

խորհրդանշէ Քրիստոսի արեամբ ծաղկած Կիրակի եւ Անոր ար-

եամբ հաստատուած եկեղեցի: 

Կարմիր Կիրակին, ըստ ոմանց, նուիրուած է աւետարանական 

այն պատմութեան, թէ ինչպէս Յիսուս հերթական անգամ երեւցաւ 

աշակերտներուն Տիբերիայի լիճի ափին: Պետրոսը վերստին կոչ-

ւեցաւ իր պաշտօնին. Քրիստոս անոր երեք անգամ հարցուց. «Սի-

մո՛ն, Յովնանի՛ որդի, կը սիրե՞ս զիս »: Պետրոսը երեք անգամ պա-

տասխանեց Յիսուսին՝ վստահեցնելով. «Այո՛, Տէ՛ր, Դուն գիտես, 

որ կը սիրեմ Քեզ»: Ի պատասխան այդ վստահեցման՝  Տէրը երեք 

անգամ ալ Պետրոսին յանձնարարեց. «Արածէ՛ Իմ ոչխարներս» 

(Յովհաննէս 21:1-19): 

Կարմիր գոյնի խորհրդանիշներուն անդրադառնալով՝ կը տեղե-

կանանք, որ Եսայի մարգարէն համարած է այդ որպէս ՅԱՂ-

ԹԱԿԱՆ գոյն. «Ո՞վ է աս, որ սուրալով կու գայ Եդովմէն, որուն 

զգեստները Բոսորի կարմրութիւնն ունին, գեղեցիկ պատմուճա-

նով եւ հուժկու զօրութեամբ…ինչո՞ւ կարմիր են զգեստներդ 

հնձուորի հանդերձներու նման» (Եսայի 63:1-2): 

Կարմիրը ոչ միայն յաղթանակի, այլ նաեւ պայքարի խորհրդա-

նիշ է: Մարտական դրօշները, պայքարներն ու հերոսները բնո-

րոշուած են կարմիր մակդիրով: Քրիստոնեայի համար սովորա-

կան դարձած  է այն ասացուածքը, որ կ'ըսէ. «Կեանքը պայքար է»: 

Ան ամէն օր, պայքարելով մեղքին եւ չարին դէմ, կ՚ընթանայ պայ-

քարի ուղիով: Այդ ուղին նեղ է եւ անձուկ, բայց կ՚առաջնորդէ դէպի 

Կեանք եւ Յաղթանակ: Ան մկրտութեան եւ դրոշմի խորհուրդնե-

րովը կ՚օժտէ հոգեւոր կենսական նոր սկզբունքով, կը ստանայ 

անհրաժեշտ զօրութիւնն ու կարողութիւնը պայքարելու ապակա-

նիչ այն չար ուժերուն դէմ, որոնք կը սպառնան խաթարել, տկա-

րացնել կամ սպանել անոր հոգեւոր կեանքը: Քրիստոնեան ուժեղ 

մարտիկի կերպար է, անոր  համար օտար են վախը, թուլութիւնը, 

յուսահատութիւնը: 

Սիրելի քոյրեր եւ եղբայրներ Մայիս 9-ին նշուող տօները մէկ 

օրուայ մէջ նշուելու չեն: Կը կարծեմ՝ վաղուց արդէն շատերուս 

մօտ է, որ ամբողջ Մայիս ամիսը կ՚ընկալուի յաղթական: Ոչ միայն 

Պեռլինի գրաւման ու Մեծ յաղթանակին, ոչ միայն Շուշիի ազա-



 

տագրումին եւ աւելի Մեծ Յաղթանակի ամիս է Մայիսը, այլեւ Ա-

ւարայրն ալ Մայիս ամսուն է , Սարդարապատ-Բաշ Ապարան-

Ղարաքիլիսա եռաճակատ յաղթանակն ալ Մայիսին է: Մահուան 

դէմ ամենամեծ Յաղթանակի՝ Քրիստոսի Յարութեան 50-օրեայ 

տօնական շրջանն ալ գրեթէ միշտ այս ամսուն է: 

Այնպէս որ, ամբողջ ամիսը նշուող ՅԱՂԹԱՏՕՆ է :  

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ ՅԱՂԹԱՆԱԿԻ ԱՒԱՆԴՈՅԹԸ ՊԱՀԵԼՈՒ ԵՒ ՇԱ-

ՐՈՒՆԱԿԵԼՈՒ ՏՕՆԸ:  

Թող մեր Ոգին առաւել զօրաւոր ըլլայ յաղթած հերոսներով եւ ի-

րենց յաղթանակ շնորհած Տիրոջմով։  

Ս. Յարութիւնը մահուան դէմ յաղթանակ է, Մայիսեան յաղթա-

նակներն ալ՝ Յարութեան հաւատացողներուն յաղթանակն է մահ 

սփռողներուն դէմ, ըլլան անոնք՝ հայրենիքին հարեւան, թէ հե-

ռաբնակ ազգերէն: 

Թող Տիրոջ հրեշտակներուն բանակը առաջնորդ ու պահապան 

ըլլայ յանուն հայրենիքի, հաւատքի, սիրոյ եւ արդարութեան հա-

մար ֆիզիքապէս ու բարոյապէս կռուող իւրաքանչիւր անհատի: 

Ինչպէս գիտէք, այսօր նաեւ՝ մեր սիրելի մայրերուն տօնն է: Մեզի 

համար հրաշալի օր մըն է, գեղեցիկ առիթ մը, երբ մենք կրնանք 

մեր ջերմ եւ ուրախ ժպիտով շնորհաւորել մեր անուշիկ մայ-

րերուն սքանչելի տօնը: 

Ընտանիքը աշխարհին սիրտն է: Իսկ այս սիրտին մէջ գլխաւոր 

երակը մայրն է, որուն ընդմէջէն արեան փոխարէն սէր կը հոսի: 

Անյատակ ծով  մը եւ անհուն տիեզերք մըն է մօր սիրտը: Մայրա-

կան սէրը կը նմանի մաքուր ու անարատ կաթի: 

Քանի որ Աստուած ֆիզիքապէս միայնգամայն ամէն տեղ չէր 

կրնար ըլլալ, այդ պատճառով ստեղծած  է մայրը: Ծաղկաստան է 

մօր սիրտը: Իր զաւակը կուրծքին սեղմելով կ՚ողողէ անոր իր 

սիրտին երփներանգ ծաղիկներուն բոյրովը: Մանուկը կը շնչէ այդ 

դրախտային մթնոլորտէն եւ կը խմէ աստուածային սիրոյ նեկ-

տարէն: 

Մայրը մեր սէրն է, ուրախութիւնն ու քաղցրութիւնը: 

Ինչքան գեղեցիկ խօսքեր ու արտայայտութիւններ պէտք են, 

նկարագրելու համար, թէ «Ո՞վ է մայրը» եւ կամ «Ի՞նչպիսին է 

մայրը»: Մայրը նոր մարդու կեանք տուողն է, ստեղծիչը նոր էակի, 

որուն համար շատ անգամներ եթէ պէտք  եղած է, գիտակցօրէն 

զոհած է իր երիտասարդ կեանքը:  



 

 

Մօր նկարագիրը քաղցր է ու սուրբ:  Ան իր կամքովը՝ տունին 

սիւնն է, հաւատքով՝ հիմը, իսկ իր սիրով՝ սիրտն ու հոգին: Մայրը 

իր զաւկին առաջին ու լաւագոյն դաստիարակն է, որ անոր կը 

սորվեցնէ բարին, գեղեցիկն ու ճշմարիտը: Ան ճարտարապետ 

մըն է, որ ոչ միայն իր զաւկին նկարագրին յատակագիծը կը գծէ, 

այլ նաեւ կը կերտէ անոր ուղիղ, ապահով ու յաջող ճանապարհը: 

Կեանքին մէջ իւրաքանչիւրիս համար ամենաքաղցր խօսքերն են՝ 

երկինք, տուն, սէր եւ մայր:  

 

Թող իւրաքանչիւր զաւակ իր մօրը սիրէ առանձնայատուկ 

երկիւղածութեամբ ու իր սէրը գործի վերածէ, որպէսզի ան 

մայրամուտին ստանայ մօր բացառիկ օրհնութիւնը: Իմ 

կարծիքովս աւելի մեծ երջանկութիւն չկայ, քան մօր օրհնութեամբ 

ապրիլը։ 

Պօղոս առաքեալը կը յորդորէ բոլոր զաւակներուն, անոնց 

ուշադրութեան յանձնելով այս խօսքերը․ «Որդինե'ր, հնազանդ 

եղէք ձեր ծնողներուն ի Տէր, որովհետեւ այդ է ճիշտը» (Եփես․ 6:1) 

Հնազանդիլ  կը նշանակէ յարգել ու սիրել:  

Շնորհաւոր Ձեր բոլորին տօնը, սիրելի եւ առիւծածին Մայրեր:  

Մեր աղօթքն է, որ Դուք միշտ երջանիկ, ուրախ եւ հպարտ ըլլաք, 

որ բարի եւ արդար գործ կատարած էք առիւծ զաւակներ 

ծնանելով ու ազգը հարստացնելով: Օրհնեա՛լ ըլլաք: Աստուած 

Ձեզ ընտրած է ու վստահ եղէք, որ Ձերն է Աստուծոյ Տան մէջ 

վայելելու սէրը եւ ուրախութիւնը, այժմ եւ  միշտ եւ յաւիտեանս 

յաւիտենից .Ամէն: 

 

 

  

ՇԱԲԹՈՒԱՅ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆԸ 
«Իսկապէս հաւատայ, որ մենք այնքան ատեն կը տառա-

պինք, քանի դեռ խորնարհած չենք: Երբ խոնարհինք, կու գայ 

տառապանքներու վերջը, քանի որ Աստուծոյ Հոգին խոնար-

հութեան համար կ'աւետէ հոգիին, որ ան փրկուած է»: 

Ս. Սիվղանոս Աթոսացի 
 

«Ինչպէս ցանկացուած հիւանդութեան համար կայ բուժում, 

այդպէս ալ իւրաքանչիւր մեղքին համար կայ ապաշխարու-

թիւն»: 

Ս. Սերաֆիմ Սարովցի 



 

 

 

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԱՂՕԹՔԸ 
 

ԱՂՕԹՔ 

ԱՌՈՂՋՈՒԹԻՒՆ ԽՆԴՐԵԼՈՒ 
 

Սրտի խորերէն խօսք Աստուծոյ հետ 
 

Ժ 

Իրենց կորստական բերքերուն 

Եւ դժնդակարմատ շառաւիղներուն 

հետ միասին 

Կորզէ, խլէ զանոնք քու 

ամենակալ ձեռքովդ, 

Որ հոգիներուն կալուածները 

կ'արօրադրես ու կը մշակես միշտ, 

Կենաց խօսքդ արդիւնագործելու համար: 

 

(Շարունակելի) 

 

PRIÈRE EN DEMANDE DE BONNE SANTÉ 
X 

Toutes les formes et espèces de maladies diverses 

qui donnent la mort par leurs fruits 

particuliers de perdition, 

par leurs rejetons à la racine perverse 

qui s’établissent dans le champ inique de mon corps, 

extirpe-les de ta main toute-puissante : 

Toi qui, toujours la main \ la charrue, 

Cultives aussi la terre des âmes 

Pour la fructification de ta parole de vie. 

 

(À suivre) 



 

ԿԻՐԱԿԻ, 12 Մայիս 2019 

 
Առաջնորդ Սրբազան Հօր թելադրանքով եւ փափաքով 

Հոգեւոր Հովիւին, Ծխական Խորհուրդին 

եւ Յարակից մարմիններուն խնդրանքով, 

հոգեհանգստեան կարգ պիտի կատարուի՝ 

Ի Յիշատակ 

Զինուորաց, Աշխարհաւորաց եւ Զօրավարացն Հայոց, 

որք կատարեցան Երկրորոդ Համաշխարհային պատերազմին 

եւ Արցախեան գոյամարտին վասն հաւատոյ եւ վասն Հայրենեաց 

Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի 

 
Պր. Յովակիմ Սարըմանուկօղլուի եւ զաւակներուն եւ Թոռնիկին, 

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի 

իրենց սիրեցեալ կնոջ, մօր եւ մեծ մօր՝ 

ԽՈՍՐՈՎՈՒՀԻ ՍԱՐԸՄԱՆՈՒԿՕՂԼՈՒԻ 

(KOHSROVUHI SARIMANUKOGLU) 
Մահուան առաջին տարելիցին առիթով 

Ինչպէս նաեւ՝ Նորոգ հանգուցեալ 

ՄԱՆՈՒՇԱԿ ԷՐՔԻՄԻՍԵԱՆԻ 

(MANUSHAK ERKIMISIAN) 
ԵՒ 

ՄԱՐԻԱՄ ՍԱՐԸՄԱՆՈՒԿՕՂԼՈՒԻ 

(MARYAM SARIMANUKOGLU) 

ԱԼԻՍ ՄՈՒՐԱՏԵԱՆԻ (ALIS MOURADIAN) 

ԺԱՆԷԹ ԱՔՊՈՒԼՈՒԹԻ (JANET AKBULUT) 
Հոգիներուն ի հանգիստ 

(սուրճի սպասարկութիւն «Վաչէ Յովսէփեան» սրահին մէջ) 



 

 
Տ. եւ Տիկ. Այտա եւ Նինօ Ճամպազեանի, 

Տ. եւ Տիկ. Նորա եւ Ալեքս Գունդերեանի եւ ընտանիքին, 

Տ. եւ Տիկ. Լիպարիտ եւ Ճօուէն Գասապեանի եւ ընտանիքին, 

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի 

իրենց սիրեցեալ ծնողաց եւ մեծ ծնողաց՝ 

ԷՏՈՒԱՐ ԳԱՍԱՊԵԱՆԻ (EDOUARD KASSABIAN) 
Մահուան 10-րդ տարելիցին առիթով 

ԵՒ 

ԱՂԱՒՆԻ ԳԱՍԱՊԵԱՆԻ (AGHAVNI KASSABIAN) 
Մահուան 2-րդ տարելիցին առիթով 

ՅԻՇԱՏԱԿՆ ԱՐԴԱՐՈՑ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՄԲ ԵՂԻՑԻ 

 

ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ  ՏՕՆԱՑՈՅՑ 

ՅԱՌԱՋԻԿԱՅ  ՇԱԲԹՈՒԱՆ 
 

Մայիս–  Mai 
 

13, Երկուշաբթի – ԻԳ ՕՐ ՅԻՆԱՆՑ 

Lundi 13 –  23ème jour de la période des 50 jours 

qui vont jusqa à la Pentecôte 

14, Երեքշաբթի – ԻԴ ՕՐ ՅԻՆԱՆՑ 

Mardi 14 – 24ème jour  

15, Չորեքշաբթի – ԻԵ  ՕՐ ՅԻՆԱՆՑ  

Mercredi 15 - 25ème jour 

16, Հինգշաբթի – ԻԶ  ՕՐ ՅԻՆԱՆՑ  

Jeudi 16 – 26ème jour  

17, Ուրբաթ – ԻԷ  ՕՐ ՅԻՆԱՆՑ 

Vendredi 17 – 27ème jour  

18, Շաբաթ- ԻԸ  ՕՐ ՅԻՆԱՆՑ  
Samedi 18 – 28ème jour  

 
 



 

CHURCH: 
Mrs. Maro Markarian $300, Mrs. Meline Halebi $70 

IN HONOUR OF REV. FR. DAVID MARGARYAN PECTORAL 
CROSS: 

Dr. & Mrs. Archavir & Nadia Gundjian $100 
IN LIEU OF FLOWERS DONATIONS MADE: 

THE LATE VARJAN AVANUS: 
Mrs. Marie Jebekian $100, Mr. Vatche Haroutiounian $50, Mr. & 
Mrs. Murat & Anahit Demirdogen, Mrs. Elizabeth Jebekian & Family 
$40, Mr. Ata Yuruk, Mr. Setrak Arslan, Mr. & Mrs. Frengul & Hilda 
Kaliatzian $20 

HOKEHANKISD (REQUIEM SERVICES) 
IN MEMOEY OF: 

THE LATE AKABI VARTANYAN KEORHADZIAN: 
Mrs. Armine Sirinyan $40 

THE LATE DR. ARMEN PARUNAK 
Mrs. Ani Parunak $200, Mr. & Mrs. Garo & Nevart Paragamyan, Mr. 
& Mrs. Aram & Aslin Seropian, Mr. & Mrs. Ayk & Rina Bagdasarian, 
Mr. & Mrs. Viken & Aylin Paragamyan $100, Mr. Alex Seropian, Mrs. 
Anni Seropian, Mr. & Mrs. Diran & Vilma Attarmigiroglu, Mr. Vahé 
Keresteciyan $50, Mrs. Armine Sirinyan $40 

THE LATE ARMENAK OULOUSIAN 
Mrs. Bayzar Kanar, Mr. & Mrs. Krikor & Armine Kanar $100, Mr. 
Vahé Keresteciyan, Mrs. Elizabeth Adjeleian, Mr. & Mrs. Avedis & 
Mary Basmadjian $50, Mr. Jirayr Gazeryan, Mr. & Mrs. Murat & 
Zivart Takvorian $30 

THE LATE MIHRAN ZAVZAVADJIAN: 
Mr. & Mrs. Nurhan & Hasmik Cankul $50 

MOTHER’S DAY 
IN MEMORY OF: 

THE LATE SIRANOUCHE MAGHAKIAN AROYAN: 
Miss Shoushan Aroyan $50 

EASTER BASKETS: 
Mr. & Mrs. Oskan Hazarabedian $100, Mrs. Alis Dolar $40 

YOUGHAKIN EASTER: 
Mr. Hemayak Toufayan $100, Mr. & Mrs. Kevork & Maral Partamian 
$50, Mr. & Mrs. Herair Amirian $20 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLIDAYS - 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.  

      ԿԻՐԱԿՆԱՄՈՒՏԻ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻՒՆ 
Սիրով կը յայտնենք, թէ Յունիս ամիսէն սկսեալ, իւրաքանչիւր 

ամսուայ վերջին Շաբաթ օրը երեկոյեան ժամը՝ 5-ին, Կիրակնա-

մուտի Ժամերգութիւն պիտի կատարուի Մոնթրէալի Սբ. 

Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Մայր Եկեղեցւոյ մէջ:  
 

Այսու կը հրաւիրենք մեր հաւատացելները ներկայ գտնուելու 

հոգեպարար այս արարողութեան: 

Հոգեւոր Հովիւ՝ 

Տ. Դաւիթ Քհնյ. Մարգարեան 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ՆԻՍՏ ՈՒ ԿԱՑ ԵԿԵՂԻՑԻԻՆ ՄԷՋ 
 

Ամենուն յատուկ ուշադրութեան եւ նկատառութեան կը հը-
րաւիրենք հետեւեալ պարագաները. 
1. Հաւատացեալները պարտին խոստովանիլ՝ Ս. Հաղորդու-
թիւն ստանալէ առաջ: 
2. Կանայք երբ հաղորդուելու կը մերձենան, անհրաժեշտ է որ 
իրենց գլուխը ծածկեն քողով կամ գլխարկով: 
3. Երբ Եկեղեցի կ՚երթանք մասնակցելու Ս. Պատարագին կամ 
այլ արարողութիւններու, պարտինք վայելուչ եւ լուրջ զգեստ-
ներ հագուիլ, ուշադիր ըլլալ մեր նիստ ու կացին, զգուշանալ 
ողջագուրումներէ եւ իրարու հետ խօսակցելէ: 
4. Երբ Եկեղեցին ենք ու կը սպասենք մասնակցելու արարո-
ղութեան մը կամ արարողութեան աւարտին ենք եւ կը պատ-
րաստուինք դուրս գալ Եկեղեցիէն, պէտք է խուսափիլ աղմկելէ 
կամ իրար հետ խօսակցելէ ։ Եկեղեցին ա-ղօթքի Սուրբ վայր է։ 
Այնտեղ՝ շարունակ եւ միշտ ԼՌՈՒԹԻՒՆ եւ ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆ պէտք 
է տիրէ։ 

 

 

OBSERVANCES PARTICULIÈRES À RESPECTER 
 

Nous attirons tout particulièrement Votre attention sur les points 
suivants: 
1) Les fidèles doivent se confesser avant de recevoir la Sainte 
Communion. 
2) Les femmes doivent avoir la tête couverte pour communier. 
3) Chaque fois que nous entrons dans l’Eglise pour assister à une 
cérémonie religieuse, nous devons être attentifs à la dignité de 
notre tenue, à la célébration en cours et éviter de saluer 
ostensiblement nos proches ou nos amis dans ce lieu saint. 
4) Il est rappelé que l’Eglise est un lieu Saint où doivent toujours 
régner le calme et la sérénité.  
Il est instamment demandé aux fidèles qui désirent se saluer, avant 
ou après les cérémonies, de le faire à l’extérieur de ce lieu de 
prières. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh9--OrvfcAhXMl-AKHRbzD3EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v=ceQhKOeUV48&psig=AOvVaw00M8DiQUc37VejKtqD5_xr&ust=1534707750046254


 

   



 

 



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

 


