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 ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻՆ ԿՈՂՄԷ ՏԻՄՈԹԷՈՍԻՆ  
ԳՐՈՒԱԾ ԱՌԱՋԻՆ ՆԱՄԱԿԷՆ 

4.12-5.10 
12Ո՛չ մէկը թող արհամարհէ քու երիտասարդութիւնդ, հապա 
տիպա՛ր եղիր հաւատացեալներուն՝ խօսքով, վարքով, սիրով, 
հաւատքով ու մաքրակեցութեամբ: 13Մինչեւ որ գամ՝ ուշադի՛ր 
եղիր կարդալու, յորդորելու, սորվեցնելու: 14Անհոգ մի՛ ըլլար քու 
մէջդ եղած շնորհին հանդէպ, որ մարգարէութեամբ տրուեցաւ 
քեզի՝ երէցներուն ձեռնադրութեամբ: 15Խոկա՛ այդ բաներուն 
մասին եւ զբաղէ՛ ատոնցմով, որպէսզի քու յառաջդիմութիւնդ 
երեւնայ ամենուն: 16Ուշադի՛ր եղիր դուն քեզի ու 
վարդապետութեան, եւ մի՛շտ յարատեւէ ատոնց մէջ. քանի որ 
այդպէս ընելով՝ պիտի փրկես թէ՛ քեզ, թէ՛ քեզ լսողները: 
5.1Մի՛ սաստեր տարեցը, հապա յորդորէ՛ զայն՝ հօր մը պէս. 
երիտասարդները՝ եղբայրներու պէս, 2տարեց կիները՝ 
մայրերու պէս, դեռահասակները՝ քոյրերու պէս, բոլորովին 
մաքրակեցութեամբ:3Պատուէ՛ այն այրիները՝ որ ի՛րապէս 
այրի են: 4Բայց եթէ այրի մը ունի զաւակներ կամ թոռներ, 
անոնք թող սորվին նախ իրենց տան մէջ բարեպաշտութիւն 
ցոյց տալ, ու փոխարէնը հատուցանել իրենց ծնողներուն. 
որովհետեւ ա՛յդ է բարին եւ ընդունելին Աստուծոյ առջեւ: 5Իսկ 
ան որ ի՛րապէս այրի է ու մինակ մնացած, կը յուսայ Աստուծոյ, 
եւ գիշեր-ցերեկ կը յարատեւէ աղերսանքի ու աղօթքի մէջ. 
6մինչդեռ փափկասէր այրին մեռած է, թէպէտ կ՚ապրի: 
7Պատուիրէ՛ այս բաները, որպէսզի անարատ ըլլան: 8Բայց եթէ 
մէկը չի հոգար իրենները ու մա՛նաւանդ իր ընտանիքը, ան 
ուրացած է հաւատքը, եւ աւելի գէշ է՝ քան անհաւատ մը: 9Իբր 
այրի թող դասուի ա՛ն՝ որ վաթսուն տարեկանէն կրտսեր չէ, մէկ 
մարդու կին եղած է, 10ու բարի գործերով վկայուած. եթէ 
զաւակներ մեծցուցած է, հիւրեր ընդունած, սուրբերուն 

http://biblehub.com/1_timothy/4-12.htm
http://biblehub.com/1_timothy/4-13.htm
http://biblehub.com/1_timothy/4-14.htm
http://biblehub.com/1_timothy/4-15.htm
http://biblehub.com/1_timothy/4-16.htm
http://biblehub.com/1_timothy/5-1.htm
http://biblehub.com/1_timothy/5-2.htm
http://biblehub.com/1_timothy/5-3.htm
http://biblehub.com/1_timothy/5-4.htm
http://biblehub.com/1_timothy/5-5.htm
http://biblehub.com/1_timothy/5-6.htm
http://biblehub.com/1_timothy/5-7.htm
http://biblehub.com/1_timothy/5-8.htm
http://biblehub.com/1_timothy/5-9.htm
http://biblehub.com/1_timothy/5-10.htm
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ոտքերը լուացած, տառապեալներուն նպաստած, ամէն բարի 
գործի հետամուտ եղած:  

 
ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ  

3.13-21 
13Ո՛չ մէկը երկինք բարձրացաւ, բացի անկէ՝ որ երկինքէն իջաւ, 
մարդու Որդին՝ որ երկինքն է: 14Եւ ինչպէս Մովսէս 
բարձրացուց օձը անապատին մէջ, այնպէս պէտք է որ 
բարձրանայ մարդու Որդին. 15որպէսզի ո՛վ որ հաւատայ անոր՝ 
չկորսուի, հապա ունենայ յաւիտենական կեանքը: 
16Որովհետեւ Աստուած ա՛յնպէս սիրեց աշխարհը, որ մինչեւ 
անգամ տուաւ իր միածին Որդին, որպէսզի ո՛վ որ հաւատայ 
անոր՝ չկորսուի, հապա ունենայ յաւիտենական կեանքը: 
17Քանի որ Աստուած աշխարհ ղրկեց իր Որդին՝ ո՛չ թէ 
աշխարհը դատապարտելու, հապա՝ որպէսզի աշխարհը 
փրկուի անով: 18Ա՛ն որ կը հաւատայ անոր՝ չի 
դատապարտուիր, իսկ ա՛ն որ չի հաւատար՝ անիկա արդէն 
դատապարտուած է, որովհետեւ չհաւատաց Աստուծոյ միածին 
Որդիին անունին: 19Սա՛ է դատապարտութիւնը, որ լոյսը 
աշխարհ եկաւ, բայց մարդիկ սիրեցին խաւարը՝ փոխանակ 
լոյսին, քանի որ իրենց գործերը չար էին: 20Որովհետեւ ո՛վ որ 
չարիք կը գործէ, անիկա կ՚ատէ լոյսը եւ չի գար լոյսին քով, 
որպէսզի չկշտամբուին իր գործերը: 21Բայց ա՛ն որ կը կիրարկէ 
ճշմարտութիւնը՝ կու գայ լոյսին քով, որպէսզի իր գործերը 
յայտնաբերուին թէ գործուեցան Աստուծմով»: 
 

1 Timothée 4.12 -5.10 

12Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle pour les 

fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. 13Jusqu’à ce 

que je vienne, applique-toi à la lecture, à l’exhortation, à l’enseignement. 

14Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t’a été donné par prophétie 

avec l’imposition des mains de l’assemblée des anciens. 15Occupe-toi de 

ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient 

évidents pour tous. 16Veille sur toi-même et sur ton enseignement; 

http://biblehub.com/john/3-13.htm
http://biblehub.com/john/3-14.htm
http://biblehub.com/john/3-15.htm
http://biblehub.com/john/3-16.htm
http://biblehub.com/john/3-17.htm
http://biblehub.com/john/3-18.htm
http://biblehub.com/john/3-19.htm
http://biblehub.com/john/3-20.htm
http://biblehub.com/john/3-21.htm
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persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, 

et tu sauveras ceux qui t’écoutent.  

5 Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un 
père; exhorte les jeunes gens comme des frères, 2les femmes âgées 
comme des mères, celles qui sont jeunes comme des soeurs, en toute 
pureté.  

3Honore les veuves qui sont véritablement veuves. 4Si une veuve a des 
enfants ou des petits-enfants, qu’ils apprennent avant tout à exercer la 
piété envers leur propre famille, et à rendre à leurs parents ce qu’ils ont 
reçu d’eux; car cela est agréable à Dieu. 5Celle qui est véritablement veuve, 
et qui est demeurée dans l’isolement, met son espérance en Dieu et 
persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. 6Mais celle qui 
vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. 7Déclare-leur ces choses, 
afin qu’elles soient irréprochables. 8Si quelqu’un n’a pas soin des siens, et 
principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu’un 
infidèle. 9Qu’une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n’ait pas moins de 
soixante ans, qu’elle ait été femme d’un seul mari, 10qu’elle soit 
recommandable par de bonnes oeuvres, ayant élevé des enfants, exercé 
l’hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué 
toute espèce de bonne oeuvre.  

Jean 3:13-21 

13Personne n’est monté au ciel, si ce n’est celui qui est descendu du ciel, 

le Fils de l’homme qui est dans le ciel. 14Et comme Moïse éleva le serpent 

dans le désert, il faut de même que le Fils de l’homme soit élevé, 15afin 

que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 16Car Dieu a tant aimé le 

monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 

périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 17Dieu, en effet, n’a pas 

envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, mais pour que le 

monde soit sauvé par lui. 18Celui qui croit en lui n’est point jugé; mais 

celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils 

unique de Dieu. 19Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue dans 

le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que 

leurs oeuvres étaient mauvaises. 20Car quiconque fait le mal hait la 

lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient 
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dévoilées; 21mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que 

ses oeuvres soient manifestées, parce qu’elles sont faites en Dieu. 

 
ՏՕՆԵՐ                                                             Գրիգոր Նազիանզացի 
Շաբաթ, 31 Յուլիս 2021 

Ս. Գրիգոր Աստուածաբանի 
Յիշատակութեան Օր  
 

Ս. Գրիգոր Աստուածաբանը կամ 

Նազիանզացին ծնած է 328 թուականին 

Կապադովկիայի Նազիանզ գիւղաքաղաքին 

մօտ գտնուող Արիանզ գիւղը Գրիգոր 

եպիսկոպոսի ընտանիքին մէջ: Ան 

կրթութիւն ստացած է Կեսարիոյ մէջ, 

այնուհետեւ՝ Աթէնք, ուր ծանօթացած է 

Քրիստոնէութեան մէկ այլ ապագայ խոշոր 

դէմքերէն մէկուն` Ս. Բարսեղ Կեսարացիին 

հետ: Որոշ ժամանակ ճգնողական կեանքով 

ապրելէ յետոյ Գրիգորը կը վերադառնայ 

Նազիանզ, հօր կողմէ քահանայ  կը 

ձեռնադրուի, այնուհետեւ կը դառնայ 

Սասիմայի եպիսկոպոս: Ս. Գրիգոր 

Աստուածաբանը Ս. Բարսեղ Կեսարացիին հետ յամառ պայքար կը 

մղէ արիոսականներուն դէմ, կը մասնակցին նաեւ Կ. Պոլսոյ Բ 

տիեզերաժողովին: Ան վախճանած է 389 թուականի Յունուար 25-

ին: Գրիգոր Նազիանզացին թողած է հարուստ գրական 

ժառանգութիւն, որ թարգմանուած է Հայերէնի 5-8-րդ դարերուն: 

Հայերէն թարգմանութեան մէկ մաս մը  ամենայն 

հաւանականութեամբ կատարած է Մովսէս Խորենացին: Ս. Գրիգոր 

Նազիանզացին Քրիստոնէութեան մեծագոյն դէմքերէն մէկն է, ան 

արիոսականներուն դէմ իր պայքարով նպաստած է 

Քրիստոնէութեան անաղարտ պահպանման եւ իր հարուստ 

գրուածքներով մեծապէս ազդած է Քրիստոնէական 

աստուածաբանական մտքի ձեւաւորման վրայ: 
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HOLIDAYS 
Saturday, August 31, 2021 

Commemoration of St. Gregory the Theologian 

St. Gregory the Theologian has left rich literary heritage, which was 
translated into Armenian in the 5-8th centuries AD. In all probability St. 
Moses of Khoronk has made a part of translations into Armenian. St. 
Gregory the Theologian is one of the most prominent figures of 
Christianity, who by means of the struggle against Arians has kept 
Christianity uncorrupted and by means of his works he has greatly 
influenced the formulation of the Christian theologian ideology. 

St. Gregory the Theologian was born in 328 AD in the village Ariangue 
near the town Naziangue, of Cappadocia. He was the son of the Bishop 
Gregory. Gregory studied in Caesaria, and then in Athens. In Athens 
Gregory became acquainted with St. Barsegh of Ceasaria - one of the 
prominent figures of Christianity in the future. After leading ascetic life 
for a while, Gregory returned to Naziangue, where he was ordained as a 
priest by his father. Later he became the Bishop of Sasima. Together 
with St. Barsegh of Ceasaria St. Gregory the theologian struggled against 
the Arians. He participated in the 2nd Ecumenical Council of 
Constantinople. St. Gregory passed away on January 25, 389 AD. 

Monday, August 2, 2021  

Commemoration of Sts. Martyrs Gordios,  
Poghiktos and Grigoris  
Gordios was a Captain from Caesaria. His parents were pious Christians. 
He served in the Royal Army during the reign of the Emperor 
Diocletian’s. Witnessing many cases of unfairness and injustice, he was 
isolated and devoted himself to God. When the Emperor Likianus 
started the persecutions against Christians, Gordios went to Caesaria 
and confessed to the heathen crowd that he was Christian and started 
to preach them the Truth. He was imprisoned and forced to offer 
sacrifice to the idols. But St. Gordios remained unshaken in his faith. 
After severe torments he passed away in 320 AD. Christians gathered his 
relics and buried them. 
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Poghiktos is the first martyr of the Armenian town Melitene. Thanks to 
his friend he adopted Christianity. He prohibited the reading of the 
King’s Charter before the idols and tore it into pieces. For that deed he 
was martyred being beheaded. in 259 AD. 

Grigoris has been martyred in 549 AD as the result of persecutions of 
the Persian king Denshapouh. Grigoris was Persian by nationality. Before 
baptism his name was Manajihr. During the reign of the Armenian 
Governor Mzhezh Gnouni he left for Armenia and was baptized and 
received a new name – Grigoris. Afterwards he entered a monastery and 
began to lead monastic life. When the King Denshapouh came to 
Armenia and found out that in the past Grigoris had been fire-
worshipper, forced him to return to his old faith. But St. Grigoris did 
notbetray Christ and was martyred.  

 

                

            ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ 
 Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Մայր Տաճարի   

   Հոգեւոր Հովիւն ու Ծխական Խորհուրդը   

իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն`  

 Տէմիրճիպաշեան եւ Իսրայէլեան ընտանիքներուն՝ 

     Ողբացեալներ 

  Հիլտա Տէմիրճիպաշեանի մահուան առիթով (23 Յուլիս 2021) 

     Ռէնաթա Իսրայէլեանի մահուան առիթով (30 Յուլիս 2021)  
 

    SYMPATHY & CONDOLENCES 

The Parish Priest and the Parish Council of the  

St. Gregory the Illuminator Armenian Cathedral  

express their deepest condolences to the  

 Demircibasiyan & Israelian families 

    on the loss of their beloved:  

   Hilda Demircibasiyan (July 23, 2021) 

   Renata Israelian (July 30, 2021) 
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ԿԻՐԱԿԻ, 1 Օգոստոս 2021 

OFFICE DE REQUIEM 
     DIMANCHE, LE 1 AÔUT 2021 

Տ. եւ Տիկ. Վրէժ եւ Սալբի Պապոյեաններ 
հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն 

իրենց սիրեցեալ մօր եւ կեսրոջ՝ 
ԹԱԳՈՒՀԻ ՊԱՊՈՅԵԱՆԻ 

(TAKOUHIE BABOYAN) 
հոգւոյն ի հանգիստ: 

Ինչպէս նաեւ՝ 
ՊԱՊՈՅԵԱՆ 

(BABOYAN FAMILY) 
գերդաստանի համայն ննջեցելոց 

հոգիներուն ի հանգիստ: 
 

    
 

 Պրն. Շահէն Մեսրոպեան եւ զաւակը՝ Վանեսա 
հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն 

իրենց սիրեցեալ մօր եւ մեծ մօր՝ 
ԼԻՒՍԻ ՄԱՏԱՔԵԱՆԻ 

(LUCIE MADKIAN) 
մահուան 5-րդ տարելիցին առիթով: 

              

ՅԻՇԱՏԱԿՆ ԱՐԴԱՐՈՑ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՄԲ ԵՂԻՑԻ 
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      Մոնթրէալի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Մայր Տաճար 
       Saint Gregory the Illuminator Armenian Cathedralof Montreal, QC 
      Donations of July 2021 have been received with great appreciation 

CHURCH: 
Mrs. Nadya Fenerci $100 

Mr. & Mrs. Avedis & Mari Basmajian $100 
 

IN LIEU OF FLOWERS DONATIONS MADE: 

THE LATE ARA GERIKYAN: 
Mrs. Karmen Ketli $50 

THE LATE HILDA SOMER DEMIRCIBASIYAN: 
 Mr. & Mrs. Raffi Missakian & Selin Demircibasiyan & Family $200 

 Mr. & Mrs. Diran Attarmigiroglu $100 
Mr. Dikran Derderyan $100 
Mr. Gayzag Missakian $100  

Mr. & Mrs. Raffi & Lisa Sivaslian $75 
Mr. Alain Dertadian $50 

Mr. Vahé Keresteciyan $50  
Mr. & Mrs. Mihran & Yercanik Ecityan $50 

 Mrs. Pekruhi Meremetci$50 
Mr. & Mrs. Hazar & Hasmig Met $50  

Mr. & Mrs. David & Christie Makdessian $50 
Mr. & Mrs, Antranik & Armine Sirinyan $50 

Mrs. Lidya Cicek & Rudi Koher $50  

 

FEAST OF ASDVATZAIN: 

GRAPES BLESSING: 
Mr. Vazken Dakessian $100 

 

HOKEHANKISD (Requiem Services) 

IN MEMORY OF: 

THE LATE VOSKY DIKRAMIAN & PILAFIAN FAMILY: 

Mr. & Mrs.  Krikor & Rosa Dikranian $200 

Mrs. Rebecca Lelidis $100 

Mr. Dimitios Lelidis $100 

Mrs. Marie Pilafian $50 

THE LATE MANOUK & ALICE DAKESSIAN: 

Mr. Harout Dakessian $200 
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THE LATE LOUCINE AGHAZARIAN: 

Mr. Panos Aghazarian $200 

Miss Takouhie Aghazarian $25 

THE LATE ALEX KUNTERIAN: 

Doramajian Family $100 

THE LATE HAIGO DIRADOURIAN: 

Mrs. Anoush Lakshmi Narayan $100 

Mrs. Choghig Krikorian Tenkerian $30 

THE LATE ELIZABETH DOLVAKIAN: 

Mrs. Arsaluys Gerger $100 

THE LATE SIRANOUCHE MAGHAKIAN AROYAN 

MAGHAKIAN, AROYAN, & KESHISHIAN FAMILIES: 

Miss Shoushan Aroyan $100 

THE LATE SOUREN ZAKARIAN: 

Mrs. Siranoushe Hampartzoumian $20 

 

 

 

 

 

 

 

  Ա. ԽՈՐԱՆԻ ԾԱՂԻԿՆԵՐ 

      Այն հաւատացեալները, որոնք կը փափաքին Ս. Խորանին ծաղիկներ  
նուիրել կրնան հեռաձայնել եկեղեցւոյս գրասենեակ (514) 279-3066: 

 

   ALTAR FLOWERS: 

Parishioners who wish to donate flowers for the Holy Altar  
                            are asked to call the Church office (514) 279-3066. 

 

Առցանց նուիրատուութիւներու համար  
 հաճեցէք սեղմել ներքոնշեալ կապը.- 

 

For online donations please click the link below: 

       saintgregory.ca 

 

      
      

    Շնորհակալութիւն ձեր նուիրատուութեան համար: 

    Merci pour votre don! 

     Thanks for your donation!  
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