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Յովհաննէս 5:19-30 

 

իսուս ասաց նրանց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, 

մարդու Որդին ինքն իրենից ոչինչ չի կարող անել, այլ 

անում է այն, ինչ տեսնում է, թէ Հայրը կատարում է, 

որովհետեւ ինչ որ Հայրն է անում, նոյնը նրա նման եւ Որդին է 

գործում, քանի որ Հայրը սիրում է Որդուն, եւ այն ամէնը, ինչ 

ինքն է անում, ցոյց է տալիս նրան. եւ նրան ցոյց կը տայ սրանից 

շատ աւելի մեծ գործեր, որոնց վրայ դուք կը զարմանաք. 

որովհետեւ, ինչպէս որ Հայրը յարութիւն է տալիս մեռելներին եւ 

կենդանացնում է, նոյնպէս եւ Որդին կենդանացնում է՝ ում 

կամենայ։ Սակայն Հայրը ոչ մէկին չի դատում, այլ ամէն 

դատաստան տուել է իր Որդուն, որպէսզի ամէնքը պատուեն 

Որդուն, ինչպէս պատւում են Հօրը։ Ով Որդուն չի պատւում, չի 

պատւում եւ Հօրը՝ նրան առաքողին։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ 

ասում ձեզ, որ, ով իմ խօսքը լսում է ու հաւատում է նրան, ով ինձ 

առաքեց, ընդունում է յաւիտենական կեանքը եւ չի 

դատապարտւում, այլ մահուանից կեանք անցաւ։ Ճշմարիտ, 

ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ կը գայ ժամանակ, եւ արդէն իսկ եկել 

է, երբ մեռելները կը լսեն Աստծու Որդու ձայնը, եւ նրանք, որ կը 

լսեն, կ՚ապրեն, որովհետեւ, ինչպէս Հայրն ինքն իր մէջ կեանք 

ունի եւ կեանք է տալիս, նոյնպէս եւ Որդուն տուեց ինքն իր մէջ 

կեանք ունենալ եւ տալ։ Եւ նրան իշխանութիւն տուեց 

դատաստան անելու, քանի որ մարդու Որդի է. դրա վրայ ինչո՞ւ 

էք զարմանում, որովհետեւ կը գայ ժամանակ, երբ բոլոր նրանք, 

որ գերեզմաններում են, կը լսեն նրա ձայնը եւ դուրս կը գան. 

ովքեր բարի գործեր են արել՝ կեանքի յարութեան համար, իսկ 

ովքեր չար գործեր են արել՝ դատաստանի յարութեան համար։ 

Ես ինքս ինձնից ոչինչ անել չեմ կարող, այլ, ինչպէս լսում եմ 

Հօրից՝ դատում եմ, եւ իմ դատաստանը արդար է, որովհետեւ ոչ 

թէ իմ կամքն եմ որոնում, այլ նրա կամքը, ով ինձ առաքեց»: 
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hen Jesus answered and said to them, “Most assuredly, I say 

to you, the Son can do nothing of Himself, but what He sees 

the Father do; for whatever He does, the Son also does in 

like manner. For the Father loves the Son, and shows Him all 

things that He Himself does; and He will show Him greater works 

than these, that you may marvel. For as the Father raises the dead 

and gives life to them, even so the Son gives life to whom He will. 

For the Father judges no one, but has committed all judgment to 

the Son, that all should honor the Son just as they honor the Father. 

He who does not honor the Son does not honor the Father who sent 

Him. 
 

“Most assuredly, I say to you, he who hears My word and believes 

in Him who sent Me has everlasting life, and shall not come into 

judgment, but has passed from death into life. Most assuredly, I 

say to you, the hour is coming, and now is, when the dead will hear 

the voice of the Son of God; and those who hear will live. For as 

the Father has life in Himself, so He has granted the Son to have 

life in Himself, and has given Him authority to execute judgment 

also, because He is the Son of Man. Do not marvel at this; for the 

hour is coming in which all who are in the graves will hear His 

voice and come forth—those who have done good, to the 

resurrection of life, and those who have done evil, to the 

resurrection of condemnation. I can of Myself do nothing. As I 

hear, I judge; and My judgment is righteous, because I do not seek 

My own will but the will of the Father who sent Me. 
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John 5:19-30 

 

 

 

 

 



 

 

Գրեց՝ Յովնան Արք. Տէրտէրեան 

«Եղիցի լոյս»-ին աղբիւրն ես, Աստուա՛ծ իմ 

ամենազօր, ու Քու յաւիտենական լոյսը անսպառ է 

եւ կենսարար: Քու լոյսիդ մէջ են բոլոր 

արարածներն անխտիր: Ինչքան հոգիս դէպի Քեզ 

կը փութայ, այնքան խաղաղ է հոգիս, այնքան 

հարուստ ու զուարթ: Ու իմ հոգիին խորքին եմ 

ամրագրած անունդ՝ ահե՛ղ Աստուած բազմագութ: 

 

Զուարթնոց յաւերժական տաճարի պսակն ես Տէ՛ր 

Աստուած Քու անտեսանելի ներկայութեամբդ: Հայրենիքիս 

Զուարթնոցի Տաճարին քարերուն մէջէն կը լսեմ ձայնդ 

երփներանգ, որ կը հմայէ ինձ եւ բոլոր անոնց, որոնք Քեզի կը 

դիմեն ու աղօթք մըն ալ իրենք կը դրոշմեն սրբատաշ քարերուն: 

Ու ամէն աղօթք Քու փրկչական հաւատքի նոր կայծ մըն է 

հոգիներէն ներս: Սիրով ու երկիւղած քայլերով մեր խնկաբոյր 

տաճարներու միջով դէպի Քեզ կու գանք Աստուած 

յաւիտենական: 

 

 

By Archbishop Hovnan Derderian 
  “Let there be light,” you commanded, Almighty 

God; in your Light, the whole world turns into 

light.  You are the fountain of light, my Lord 
God. Your eternal light is exhaustible and life-

giving.  The closer my soul is to you, the more 

peaceful it is, much richer and joyful. Your awe-
inspiring name is inscribed in my soul, O Most 

Merciful God.  

You are the crown of the Temple of Angeles (Zvartnots), 

My Lord, God, through your invisible presence.  I hear your sweet 

voice through the stones, which embraces me and all those who 

beseech you and place a prayer on the holy stones of the Church of 

Zvartnots.   And every prayer is a new spark of faith in the hearts 

of all people, who, with love and fear, feel a new unity with you, O 

Eternal God. 



 

 

յս կիրակին կոչւում է Կարմիր, քանզի Եկեղեցին 

ոռոգւում է ու ծաղկում Քրիստոսի Արեամբ: 

Կարմիրը նաեւ մարտիրոսների հեղուած արիւնն է 

խորհրդանշում: Ըստ Յինանց կիրակիների կարգի՝ երրորդ 

կիրակի օրը հաստատւում է Քրիստոսի Եկեղեցին, իսկ 

չորրորդ կիրակի օրը ընդունւում են Եկեղեցու կարգերը: 

Այսօրուայ ընթերցուածում Պետրոսը՝ որպէս Եկեղեցու 

տնտես, երէցներին պատուիրում է, որ իւրաքանչիւրն ըստ 

իր շնորհների, բարութեամբ հովուի իրեն վստահուած հօտը: 

Ինչպէս Նոր կիրակի օրը Տէրը, ձեռնարկելով Եկեղեցու 

հաստատումը, հաստատեց առաքեալներին, նոյնպէս եւ 

այսօր հովիւներին հաստատելով՝ Եկեղեցին հաստատուած 

համարեց: 

Ինչպէս քարերի մի շարքով տաճար չի կառուցւում, եւ 

մի ծաղկով գարուն չի գալիս, այդպէս էլ մի խումբ 

հովիւներով Եկեղեցին անխախտ չի պահւում: Աստուած 

Եկեղեցու մէջ կարգեց նախ առաքեալներին, ապա՝ 

մարգարէներին, այնուհետեւ՝ վարդապետներին, յետոյ՝ 

հովիւներին, որոնց Պետրոսը երիցակիցներ է կոչում: Տէրը 

Եկեղեցին հաստատուն պահելու համար նրանում միշտ 

վարդապետներ ու հովիւներ է կարգում: Երբ ժողովուրդը 

հաճելի է Աստծուն, Աստուած նրանց մէջ բարի ու հանճարեղ 

մարդիկ է կարգում, իսկ երբ ոչ՝ իմաստուններին վերցնում է 

ժողովրդի միջից: Ինչպէս քանոնի ծռուելով ծռւում է գիծը, 

այնպէս էլ քահանայապետի վարքի կամ դաւանութեան 

ծռուելով ծռւում է եւ ժողովուրդը: Եւ ինչպէս մեծ է 

քահանայապետի պատիւը, նույնպէս եւ մեծ է գործած մեղքը 

եւ հաւասար՝ ողջ ժողովրդի գործած մեղքին: Քանի որ 

Աստուած պատուիրեց քահանայի գործած մեղքերի համար 

մատուցել նոյն պատարագը, ինչ ամբողջ ժողովրդի գործած 

մեղքերի համար:  
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In the Armenian Church Calendar, the third Sunday 

following the Glorious Resurrection of Our Lord Jesus Christ 

is known as Red Sunday. 

 

The “red” color 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 chose to die rather 

than betray their principles of life and faith, which the 

Incarnate God - Jesus Christ - 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 must 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 deeds of goodness and 

righteousness. 
 

 

 

 



 

 
¶Çß»ñ ÙÁ ëáëÏ³ÉÇ ÷áÃáñÇÏ ÙÁ å³ÛÃ»ó³õ: öáùñÇÏ 

ÑáíÇõ ÙÁ áñ Çñ áãË³ñÝ»ñÁ Ïþ³ñ³Í¿ñ, ³ßË³ï»ó³õ Çñ ÑûïÁ 

å³ßïå³Ý»É ³Û¹ ³ÝÓñ»õ³Ë³éÝ ÷áÃáñÇÏÇÝ ¹¿Ù: ´áÉáñ 

·Çß»ñÁ Çñ Ï³ñ»ÉÇÝ Áñ³õ áãË³ñÝ»ñÁ ³å³Ñáí å³Ñ»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ:  

²éïáõ Ï³ÝáõË, Éáõë³µ³óÇÝ »ñµ Çñ µáÉáñïÇùÁ ÏÁ 

¹Çï¿ñ, ë³ñë³÷áí ï»ë³õ Ã¿ ·»ïÁ Ûáñ¹»Éáí ù³Ý¹³Í ¿ 

Ï³ÙáõñçÁ, »õ »ñÏ³ÃáõÕÇÇÝ ·ÇÍÁ ³õÉ³Í ï³ñ³Í ¿:  

²Ý ·Çï¿ñ Ã¿ ùÇã í»ñç ×»åÁÝÃ³óÁ åÇïÇ ³ÝóÝ¿ñ 

³ÝÏ¿, »õ ³Ýï³ñ³ÏáÛë åÇïÇ Ëáñï³Ïáõ¿ñ ·»ïÇÝ Ù¿ç, »Ã¿ 

Ù¿ÏÁ ½³ÛÝ ãÇ Ï»óÝ¿ñ: Þáõïáí ¹¿åÇ ·»ï í³½»ó, Ù»Í ç³Ýùáí 

³ÝÏ¿ ³ÝóÝ»Éáõ ÷áñÓ Áñ³õ, áõ Û³çáÕ»ó³õ ³ÝóÝÇÉ ÙÇõë ÏáÕÙÁ 

áõÅ³ëå³é áõ íÇñ³õáñ íÇ×³ÏÇ Ù¿ç: Æñ Ù³ëÇÝ ËáñÑ»Éáõ 

Å³Ù³Ý³Ï ãáõÝ¿ñ, ùÇã í»ñçÁ å³ï³Ñ»ÉÇù ³Ñ³õáñ 

¹Åµ³ËïáõÃÇõÝÁ ½ÇÝù ÏÁ ë³ñë³÷»óÝ¿ñ: ì×é³Ï³Ýûñ¿Ý 

í³½»ó É»ñ³Ý ÏáÕÙÁ ßáù»Ï³ñ·Á, ¹ÇÙ³õáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ùÇã 

Û»ïáÛ Ù»ù»Ý³ÛÇÝ Ó³ÛÝÁ Éë»ó, »õ ³Ñ³ ßáù»Ï³éùÁ, áñ 

ëáõñ³Éáí Ïáõ ·³ñ, µáÉáñ áõÅáí åáé³Éáí Ýß³Ý Áñ³õ 

áñå¿ë½Ç Ï»óÝ¿ ½³ÛÝ, ë³Ï³ÛÝ Ç ½áõñ. í³ñÇãÁ ³é³Ýó 

Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ ï³Éáõ, Ýß³Ý Áñ³õ ïÕáõÝ áñ Ù¿Ï¹Ç ù³ßáõÇ, 

ÇëÏ ÷áùñÇÏ ÑáíÇõÁ Çñ Ñ»ñáë³Ï³Ý ¹ÇñùÇÝ Ù¿ç Ñ³ëï³ï 

ÙÝ³Éáí, ß³ñáõÝ³Ï»ó Çñ ÷ñÏ³ñ³ñ ç³Ýù»ñÁ Ï³ï³ñ»É: 

êñ³ñß³õ »ñÏ³ÃáõÕÇÝ Çñ ÁÝÃ³óùÁ ãÇ ÷áË»ó, ÙÇÝã»õ Ñ³ë³õ 

÷áùñÇÏÇÝ ·ïÝáõ³Í ï»ÕÁ: Æµñ»õ í»ñçÇÝ ×Ç·, Ñ»ñáë ÑáíÇõÁ, 

Ù»ù»Ý³ÛÇÝ ³éç»õ Ý»ïáõ»ó³õ: ì³ñÇãÁ ³ÝÙÇç³å¿ë ³ñ·»É³ÏÁ 

Çç»óáõó »õ ·»ñÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ ×Ç·»ñáí ³ßË³ï»ó³õ ßáù»Ï³éùÁ 

Ï»óÝ»É: Ö³Ùµáñ¹Ý»ñÁ Û³ÝÏ³ñÍ³ÏÇÇ »Ï³Í Ëáõ×³å³Ñ³ñ 

¹áõñë Ã³÷áõ»ó³Ý å³ï×³éÁ Ñ³ëÏÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ, áÙ³Ýù 

µ³ñÏ³ó³Ý, µ³Ûó »ñµ ï»ë³Ý ÏáñÍ³Ýáõ³Í Ï³ÙáõñçÁ 

ë³ñë³÷áí É»óáõ»ó³Ý:  

ºÏ¿ù Ó»½Ç óáõóÝ»Ù Ù»ñ ³½³ï³ñ³ñÁ, Áë³õ 

Ù»ù»Ý³í³ñÁ, áõ ùÇã ÙÁ »ï »ñÃ³Éáí óáõóáõó ³ÝáÝó ÷áùñÇÏ 

Ñ»ñáëÇÝ ç³Ëç³Ëáõ³Í Ù³ñÙÇÝÁ: ºÃ¿ ³ëÇÏ³ ãÇ Ù»éÝ»ñ, 



Ù»Ýù ³Ù¿Ýùë ³É ³Ûëûñ Ù»é³Í åÇïÇ ÁÉÉ³ÛÇÝù ³ëÇÏ³ Ù»é³õ 

áñå¿ë½Ç Ù»Ýù ³åñÇÝù, ³Ûë ÷áùñÇÏ Ñ»ñáëÁ Ù»ñ 

³½³ï³ñ³ñÝ ¿:  

´áÉáñ ×³Ùµáñ¹Ý»ñÁ ³ñóáõÝùáï ³ãù»ñáí ¹Çï»óÇÝ 

Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñ Ù»éÝáÕ ïÕ»ÏÁ, áñù³Ý ¹Çï»óÇÝ, ³ÛÝù³Ý 

Çñ»Ýó ë¿ñÝ áõ Û³ñ·³ÝùÁ ³õ»Éó³õ ³Ýáñ Ñ³Ý¹¿å: 

 

 

 

êÇñ»ÉÇ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñ, »ñµ ³Ûë å³ïÙáõÃÇõÝÁ 

Ï³ñ¹³óÇñ, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ ³½¹áõ»ó³ñ, ³ëÇÏ³ Ù¿Ï 

Ù³Ýñ³ÝÏ³ñÝ ¿ Ïáñáõëï ëáõñ³óáÕ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý, »õ 

ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ ½áÑ³µ»ñáõáÕ ëÇñáÛÝ, ÇÝãå¿ë ³Û¹ 

÷áùñÇÏÁ Çñ Ï»³ÝùÁ ½áÑ»ó ×³Ùµáñ¹Ý»ñÁ ÷ñÏ»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ, ³ÛÝå¿ë ³É ÚÇëáõë øñÇëïáë Çñ ³ÝÓÁ Ù³Ñáõ³Ý 

Ù³ïÝ»ó Ù»½ ÷ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ. ÙÇ³ÛÝ ë³ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ 

Ï³Û ÷áùñÇÏÇÝ »õ ÚÇëáõëÇ ½áÑ³µ»ñáõÃ»³Ùµ 

Ï³ï³ñáõ³Í ÷ñÏáõÃ»³Ý ·áñÍÇÝ Ù¿ç: ÚÇëáõë Ã¿å¿ï»õ 

µáÉáñ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ÷ñÏáõÃÇõÝÁ å³ïñ³ëï»ó 

áõ Ï³ï³ñ»ó, µ³Ûó áí áñ Ñ³õ³ï³Û ÏÁ ÷ñÏáõÇ: ²ÝÇÏ³ 

Ë³ãÇÝ íñ³Û Ù»éÝ»Éáí Çñ ³ñÇõÝÁ Ã³÷»ó Çµñ ù³õáõÃÇõÝ 

Ù»ñ Ù»Õù»ñáõÝ, áí áñ ÁÝ¹áõÝÇ ³Ûëå¿ë áõ Ñ³õ³ï³Û ÏÁ 

÷ñÏáõÇ: àõñ»ÙÝ ëÇñ»ÉÇ ÁÝÃ»ñóáÕ, Ë³ãÇÝ íñ³Û Ù»éÝáÕ 

öñÏÇã¹ Ý³Û¿, ²Ýáñ Ý³Û¿ áõ åÇïÇ ³åñÇë, áñù³Ý ³Ýáñ  

Ý³ÛÇë, ³ÛÝù³Ý ë¿ñ¹ áõ Û³ñ·³Ýù¹ åÇïÇ ³õ»ÉÝ³Û. 

§²Ýáñ Ý³Û»ó³Ý áõ ÉáÛë ³éÇÝ¦ ÏþÁë¿ ë³ÕÙáë»ñ·áõÝ, 

³Ýáñ Ý³Û¿ áõ Ë³õ³ñ¹ åÇïÇ ÷³ñ³ïÇ: Ü³ÛÇÉ Ñ³õ³ï³É 

Áë»É ¿, Ñ³õ³ï³Û áõ åÇïÇ ÷ñÏáõÇë: Ð³õ³ï³ áõ åÇ-ïÇ 

ã³ÙãÝ³ë: àñáíÑ»ï»õ ²ëïáõ³Í ³°ÛÝù³Ý ëÇñ»ó 

³ßË³ñÑÁ, áñ ÙÇÝã»õ ÇëÏ Çñ ÙÇ³ÍÇÝ áñ¹ÇÝ ïáõ³õ, 

áñå¿ë½Ç ³Ýáñ Ñ³õ³ï³óáÕÁ ãÏáñëáõÇ, ³ÛÉ 

Û³õÇï»Ý³Ï³Ý Ï»³Ýù áõÝ»Ý³Û (ÚáíÑ. 3.16): 
 

 



Story 
A Glass of Milk, Paid in Full 

One day, a poor boy who was selling goods from door to 

door to pay his way through school, found he had only one thin 

dime left, and he was hungry. He decided he would ask for a meal 

at the next house. However, he lost his nerve when a lovely young 

woman opened the door. 

Instead of a meal he asked for a drink of water. She 

thought he looked hungry so brought him a large glass of milk. 

He drank it slowly, and then asked, “How much do I owe 

you?” 

“You don’t owe me anything,” she replied. “Mother has 

taught us never to accept pay for a kindness.” 

He said, “Then I thank you from my heart.” 

As Howard Kelly left that house, he not only felt stronger 

physically, but his faith in God and man was strong also. He had 

been ready to give up and quit. 

Year’s later that young woman became critically ill. The 

local doctors were baffled. They finally sent her to the big city, 

where they called in specialists to study her rare disease. 

Dr. Howard Kelly was called in for the consultation. 

When he heard the name of the town she came from, a strange 

light filled his eyes. Immediately he rose and went down the hall of 

the hospital to her room. 

Dressed in his doctor’s gown he went in to see her. He 

recognized her at once. He went back to the consultation room 

determined to do his best to save her life. From that day he gave 

special attention to the case. 

After a long struggle, the battle was won. Dr. Kelly 

requested the business office to pass the final bill to him for 

approval. He looked at it, then wrote something on the edge and 

the bill was sent to her room. 

She feared to open it, for she was sure it would take the rest 

of her life to pay for it all. Finally she looked, and something 

caught her attention on the side of the bill. She began to read the 

following words: 

 

“Paid in full with one glass of milk. 


