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ՊԵՏՐՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ Ա. ՆԱՄԱԿԷՆ  2.1-10 

1Ուրեմն, թօթափելով ամէն չարամտութիւն եւ ամէն նենգութիւն, 

կեղծաւորութիւնները, նախանձներն ու բոլոր բամբասանքները, 2նորածին 
երախաներու պէս տենչացէ՛ք Աստուծոյ խօսքին անխարդախ կաթին, 

որպէսզի աճիք անով (մինչեւ փրկութիւնը), 3եթէ համտեսած էք Տէրոջ 
քաղցր ըլլալը: 

4Մօտեցէ՛ք անոր՝ ապրող քարին, որ արդարեւ մարդոցմէ մերժուած է, բայց 

Աստուծմէ ընտրուած ու պատուական է: 5Դո՛ւք ալ՝ ապրող քարերու պէս՝ 
կը շինուիք իբր հոգեւոր տաճար մը, սուրբ քահանայութիւն մը, որպէսզի 
մատուցանէք հոգեւոր զոհեր, Աստուծոյ ընդունելի՝ Յիսուս Քրիստոսի 
միջոցով: 

6Որովհետեւ Գիրքին մէջ ալ կայ. «Ահա՛ Սիոնի մէջ կը դնեմ ծայրագոյն 
անկիւնաքար մը, ընտիր ու պատուական, եւ ո՛վ որ հաւատայ անոր՝ բնա՛ւ 
ամօթահար պիտի չըլլայ»: 

7Ուրեմն ձեզի՝ որ կը հաւատաք՝ պատուական է ան, իսկ 
անհնազանդներուն համար՝ «այն քարը՝ որ կառուցանողները մերժեցին, 
անիկա՛ եղաւ անկիւնաքարը, 

8ու սայթաքումի քար եւ գայթակղութեան ժայռ» անոնց՝ որ խօսքին 
անհնազանդ ըլլալով կը գայթին, որուն համար ալ որոշուած էին: 

9Բայց դուք ընտրուած ցեղ մըն էք, թագաւորական քահանայութիւն մը, 
սուրբ ազգ մը, սեփական ժողովուրդ մը, որպէսզի հռչակէք 
առաքինութիւնները անո՛ր՝ որ կանչեց ձեզ խաւարէն իր սքանչելի լոյսին: 

10Ժամանակին ժողովուրդ չէիք, բայց հիմա Աստուծոյ ժողովուրդն էք. 
առանց ողորմութեան էիք, բայց հիմա ողորմութիւն գտաք 

http://biblehub.com/1_peter/2-1.htm
http://biblehub.com/1_peter/2-2.htm
http://biblehub.com/1_peter/2-3.htm
http://biblehub.com/1_peter/2-4.htm
http://biblehub.com/1_peter/2-5.htm
http://biblehub.com/1_peter/2-6.htm
http://biblehub.com/1_peter/2-7.htm
http://biblehub.com/1_peter/2-8.htm
http://biblehub.com/1_peter/2-9.htm
http://biblehub.com/1_peter/2-10.htm


 

1 Wherefore laying aside all malice, and all guile, and hypocrisies, 
and envies, and all evil speaking, 2 As newborn babes, desire the 
sincere milk of the word, that ye may grow thereby: 3 If so be ye 
have tasted that the Lord is gracious. 4 To whom coming, as unto a 
living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God, and 
precious, 5 Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house, 
an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices, acceptable to 
God by Jesus Christ. 6 Wherefore also it is contained in the scripture, 
Behold, I lay in Sion a chief corner stone, elect, precious: and he that 
believeth on him shall not be confounded. 7 Unto you therefore 
which believe he is precious: but unto them which be disobedient, 
the stone which the builders disallowed, the same is made the head 
of the corner, 8 And a stone of stumbling, and a rock of offence, 
even to them which stumble at the word, being disobedient: 
whereunto also they were appointed. 9 But ye are a chosen 
generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people; 
that ye should shew forth the praises of him who hath called you 
out of darkness into his marvellous light; 10 Which in time past 
were not a people, but are now the people of God: which had not 
obtained mercy, but now have obtained mercy. 

 

 

 23 Երբ Զատիկի տօնին ատենը Երուսաղէմ էր, շատ մարդիկ 

հաւատացին անոր անունին՝ տեսնելով անոր ըրած նշանները: 24 
Բայց ինք՝ Յիսուս՝ չէր հաւատար անոնց, որովհետեւ կը ճանչնար 

ամէն մարդ. 25 պէտք չունէր՝ որ մէկը ուրիշ մարդու մասին վկայէր 
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իրեն, քանի որ ինք գիտէր թէ ի՛նչ կայ մարդուն մէջ:, 3 Յիսուս 
պատասխանեց անոր. «Ճշմա՛րտապէս, ճշմա՛րտապէս կը 
յայտարարեմ քեզի. “Եթէ մէկը վերստին չծնի՝ չի կրնար տեսնել 

Աստուծոյ թագաւորութիւնը”»: 4 Նիկոդեմոս ըսաւ անոր. «Ի՞նչպէս 
կրնայ ծնիլ մարդ մը՝ որ ծերացած է: Կարելի՞ է, որ երկրորդ անգամ 

մտնէ իր մօր որովայնը եւ ծնի»:  5 Յիսուս պատասխանեց. 
«Ճշմա՛րտապէս, ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ քեզի. “Եթէ մէկը 
ջուրէն ու Հոգիէն չծնի՝ չի կրնար մտնել Աստուծոյ 

թագաւորութիւնը”: 6 Մարմինէն ծնածը՝ մարմին է, եւ Հոգիէն 

ծնածը՝ հոգի է: 7 Դուն մի՛ զարմանար որ ըսի քեզի. “Դուք պէտք է 

վերստին ծնիք”: 8 Հովը կը փչէ ո՛ւր որ ուզէ. կը լսես անոր ձայնը, 
բայց չես գիտեր ուրկէ՛ կու գայ, կամ ո՛ւր կ՚երթայ: Ո՛վ որ Հոգիէն կը 
ծնի՝ ա՛յսպէս է»: 
9 Նիկոդեմոս ըսաւ անոր. «Ի՞նչպէս կրնայ ըլլալ ատիկա»: 10 Յիսուս 
պատասխանեց անոր. «Դուն Իսրայէլի մէջ վարդապետ մըն ես, ու չե՞ս 

գիտեր այս բաները: 11 Ճշմա՛րտապէս, ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ 
քեզի թէ ինչ որ գիտենք՝ կը խօսինք, եւ ինչ որ տեսանք՝ կը վկայենք, ու չէք 

ընդունիր մեր վկայութիւնը: 12 Եթէ երկրային բաներու մասին խօսեցայ 
ձեզի եւ չէք հաւատար, ի՞նչպէս պիտի հաւատաք՝ եթէ երկնային բաներու 
մասին խօսիմ ձեզի 

 

23 Now when he was in Jerusalem at the passover, in the feast day, many 
believed in his name, when they saw the miracles which he did. 24 But Jesus 
did not commit himself unto them, because he knew all men, 25 And 
needed not that any should testify of man: for he knew what was in man. 
3 There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews: 
2 The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that 
thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that 
thou doest, except God be with him. 3 Jesus answered and said unto him, 
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Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see 
the kingdom of God. 4 Nicodemus saith unto him, How can a man be born 
when he is old? can he enter the second time into his mother's womb, and 
be born? 5 Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be 
born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. 
6 That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit 
is spirit. 7 Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again. 8 The 
wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but 
canst not tell whence it cometh, and whither it goeth: so is every one that 
is born of the Spirit. 9 Nicodemus answered and said unto him, How can 
these things be? 10 Jesus answered and said unto him, Art thou a master of 
Israel, and knowest not these things? 11 Verily, verily, I say unto thee, We 
speak that we do know, and testify that we have seen; and ye receive not 
our witness. 12 If I have told you earthly things, and ye believe not, how 
shall ye believe, if I tell you of heavenly things. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՏՐԱՆ ԿԻՐԱԿԻ 

   Սուրբ Յարութեան Տաղաւարին 

երրորդ կիրակին կը կոչուի 

<<Աշխարհամատրան>>, ակնարկելով 

այն վերնատան, ուր Տէր Յիսուս 

Քրիստոս իր յարութենէն յետոյ երկու 

անգամ յայտնուած էր անոնց։ 

    Տիրոջ յարութենէն յետոյ այս վերնատունը եղած էր այն վայրը, ուր 

աշակերտները հաւագուելով կազմած էին առաջին եկեղեցին։Իսկ 

վերնատունը եղած էր աշխարհի առաջին մատուռը։ 

     Տիրոջ առաջին յայտնութեան 

ժամանակ կը բացակայէր Թովմաս 

Առաքեալ (Յով․20.19-29)։ Ան երբ 

լսեց իր առաքելակիցներէն Տիրոջ 

յարութեան մասին, մերժեց 

հաւատալ։ Նախապայման դրաւ 

Անոր վէրքերուն դպչիլը, որպէսզի 

հաւատայ։Իսկ երբ Տէր Յիսուս 

երկրորդ անգամ երեւեցաւ 

առաքեալներուն, Թովմաս ալ 

այնտեղ էր։ Տիրոջ հրաւէրով ան 

դպաւ Անոր վէրքերուն ու հաւատաց զԱյն դաւանելով <<Տէր և 

Աստուած>> ( Յով20․24-28)։ 

       Տէր Յիսուս իր եկեղեցին  երբ կը կազմէր ու առաքեալները պաշտօնի 

կը կոչէր, չուզեց որ անոնց մտքին մէջ թոյզն իսկ տարակուսանք գտնուէր։ 

Որովհետեւ Ան գիտէր թէ տարակուսանքի ամենափոքր գոյութիւն 

կ'ապականէր մարդկային միտքը, կը փճացընէր ճշմարիտ հաւատքը ու 

մեծ արգելք մը կը դառնար եկեղեցւոյ առողջ գոյատևման համար։ Տէր 

Յիսուս այս վերնատան մէջ անոնց բոլոր տարակուսանքներուն վերջ 

տուաւ ու վերնատունը վերածուեցաւ բոլոր աշխարհի համար մատրան մը։ 

Այդ իսկ պատճառով այս կիրակին կը կոչուի Աշխարհամատրան կիրակի։  
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Իսկ Թովմաս Առաքեալի դաւանանքը կը կազմէ քրիստոնէական 

հաւատքի հիմնաքարը, որ <<հաւատամքի>> մէջ զօրաւոր կերպով կը 

շեշտուի։ 

Առաքեալները, որպէս Տիրոջ Յարութեան վկաները, իրենց կեանքը 

նուիրեցին իրենց կոչման համար։Անոնք վերնատան մէջ պահուըտած կը 

կատարէին իրենց պաշտամունքը և երբ սկսան ժողովուրդին մէջ քարոզել 

ու բացայայտ ապրիլ իրենց հաւատքը, զանազան տանջանքներու ու 

հալածանքներու ենթարկուեցան։ 

Առաքեալները, այո տանջուեցան, բայց բոլոր աշխարհը, բոլոր երկիրները 

Տիրոջ մատուռը, հաւատքի օրօրանը դառձուցին։ Ինչպէս գարունը իր 

գալուստով դալար կը դարձնէ երկրամասը, Առաքեալները ամբողջ 

աշխարհը Քրիստոսի կանաչանըման Յարութեան յոյսով լեցուցին։ Երբ կը 

շարունակենք տօնել Տէր Յիսուս Քրիստոսի Յարութիւնը, մօտենանք 

Անոր, նորոգուինք դատարկ գերեզմանէն ճառագայթող աշխարհը 

մատուռի վերածող լոյսով և ուրախանանք մեծ աւետիսին կանաչանըման 

յոյսով որովհետեւ ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ։   

 

Sunday of the World Church (Green Sunday) 

 The second Sunday following the Glorious Resurrection of Our Lord Jesus Christ is 

the Sunday of the World Church. It commemorates the first Church of Jerusalem, 

established by Christ. On the first day of the Jewish festival of Passover, Jesus 

instructs two of the Apostles, Peter and John, to go into Jerusalem and meet a 

man, who would direct them to a house where Christ and His Apostles could 

celebrate the Passover Feast. Peter and John are 

led to the “Upper Room” of a house, where they 

make the necessary preparations for the 

meal.  Later that evening Christ and the Twelve 

Apostles sit together to eat supper. Christ speaks 

to them and says, “I have desired to eat this 
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Passover with you before I suffer:  For I say unto you, I will not any more eat 

thereof, until it be fulfilled in the Kingdom of God. And He took the cup, and gave 

thanks, and said, "Take this, and divide it among yourselves: For I say unto you, I 

will not drink of the fruit of the vine, until the kingdom of God shall come.” And 

he took bread, and gave thanks, and broke it, and gave unto them, saying, “This is 

my body which is given for you: this do in remembrance of me.” Likewise also the 

cup after supper, saying, “This cup is the new testament in my blood, which is shed 

for you.”  (Lk 22:15-20)This “Last Supper” was the event where Jesus Christ 

established the Sacrament of Holy Communion, which we celebrate every Sunday 

during the Divine Liturgy in Armenian Churches throughout the world. The Upper 

Room in Jerusalem is considered to be the first Church, as founded by Christ.  The 

Sunday of the World Church is also called “Green” Sunday, which according to 

Archbishop Malachia Ormanian, is the popular name of the feast and is linked with 

the awakening of nature in the springtime. 

 

  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWm87L18fTAhUB64MKHZnZAFsQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/348184614925278024/&psig=AFQjCNGs_48h-yvJWaWa7QTMfe48EEAS1w&ust=1493487162776941


 

 

Saint Gregory the Illuminator Armenian Cathedral of Montreal, QC 

Donations of April have been received with great appreciation 2017 

Mrs. Alina Polosajian $175. 

KOMITAS CHOIR: 

Mr. & Mrs. Murat & Zivart Takvorian $100. 

IN LIEU OF FLOWERS DONATIONS MADE: 

THE LATE KNAR DEUVLETIAN 

Mr. Joseph Egoyan, Ms Shushan Egoyan, Mr. Atom Egoyan, Ms Eve Egoyan $100. 

THE LATE SETA PAPUCCIYAN 

Mrs. Donna Summers $40. 

HOKEHANKISD: 

THE LATE KNAR MAJARIAN 

Mr. Jacques Boyadjian $100. 

THE LATE ELMONIK TOPIKIAN 

Mr. &  Mrs. Harry & Jacqueline Topikian $200, Mr. Vazken Akkoyan & Family $100. 

THE LATE SIRVART ARSLANIAN 

Mrs. Lucy Delefevre $100, Mr. & Mrs. Zareh Arslanian $50. 

THE LATE GOSDANIAN & SUTJIAN FAMILIES 

Mrs. Elizabeth Sutjian, Mr. & Mrs. Vahan & Aline Naccashian $100, Mr. & Mrs. Sevag 

& Tamar Gosdanian $50. 



 

THE LATE NUBAR KUCUKTASCI 

Mr. & Mrs. Kevork & Talin Kucuktasci $50. 

THE LATE NIVART TAFTIKOGLU 

Mrs. Karin Tor $50. 

YOUGHAKIN EASTER: 

Mr. & Mrs. Murat & Anahid Demirdogen, Mr. & Mrs. Krikor & Armine Kanar, Mrs. 

Armine Setrakian, Dr. & Mrs. Leon Ketchian $100, Mr. Raymond Nerdjivanian $60, 

Mr. & Mrs. Manuk & Sella Ortainceyan, Mr. & Mrs. Raffi & Diana Tufenkjian, Mrs. 

Lucy Garabedian, Sismanyan Family, Mr. & Mrs. Vahe & Ani Keresteciyan $50, Mr. 

Natan Menendyan $40, Mrs. Irma Basmajian $30, Mrs. Anoush Boghossian, Mrs. 

Satenik Telfedjian $20. 
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1. Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւին, Ծխական Խորհուրդին, Տիկնանց 

Յանձնախումբին, յարակից բոլոր մարմիններուն եւ 

պաշտօնէութեան՝ 

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի  

Ազգային Բարերարուհի՝ 

ԻՄԱՍՏՈՒՀԻ ՆԻԿՈՂՈՍԵԱՆԻ 

 (IMASTUHI NIGOGOSIAN) 

Մահուան 40-ին առիթով 

Ծխական Խորհուրդի նախաձեռնութեամբ տեղի պիտի 

ունենայ հոգեճաշի սպասարկութիւն  

«Մարի Մանուկեան» սրահին մէջ  

Կազմակերպութեամբ՝ Տիկնանց Յանձնախումբին 
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2.  Տօքթ. եւ Տիկ. Գէորգ Մազլումեանի եւ ընտանիքին (Գահիրէ), 

Տ. Եւ Տիկ. Փիյեռ Մազլումեանի եւ ընտանիքին, 

Տիկ. Ժորժէթ Մանիքեանի եւ ընտանիքին, 

Տ. եւ Տիկ. Մարի եւ Յովսէփ Տօղրամաճեանի եւ ընտանիքին, 

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի իրենց սիրեցեալ հօր եւ 
մեծ հօր՝ 

ԳԵՂԱՄ ՄԱԶԼՈՒՄԵԱՆԻ 

 (KEGHAM MAZLOUMIAN) 

Մահուան 50-րդ տարելիցին առիթով 

Ինչպէս նաեւ՝ 

ՄԱԶԼՈՒՄԵԱՆ, ՏՕՂՐԱՄԱՃԵԱՆ,  

ՏԱՅ ԵՒ ՄՕՐՕՍ 

(MAZLOUMIAN, DORAMAJIAN, 

 DAY, & MORCOUS) 

Գերդաստաններու համայն ննջեցելոց  

հոգիներուն ի հանգիստ 
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