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2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐՈՒՆ 7.4-16 

4Մեծ է խօսքի համարձակութիւնս ձեզի հանդէպ, մեծ է ձեզմով 
պարծանքս, լեցուած եմ մխիթարութեամբ, չափազանց ուրախ եմ 
մեր ամբողջ տառապանքին մէջ: 

5Որովհետեւ՝ երբ մենք Մակեդոնիա հասանք՝ մեր մարմինը բնա՛ւ 
անդորրութիւն չունեցաւ, այլ ամէն կողմէ կը տառապէինք. դուրսէն 
կռիւներ կային, իսկ ներսէն՝ վախեր: 6Բայց Աստուած, որ 
խոնարհները կը մխիթարէ, մեզ մխիթարեց Տիտոսի գալուստով: 
7Եւ ո՛չ միայն անոր գալուստով, այլ նաեւ այն մխիթարութեամբ՝ 
որով ինք մխիթարուած էր ձեզմով, երբ պատմեց մեզի ձեր 
տենչանքը, ձեր կոծը, ինծի հանդէպ ձեր ունեցած նախան-
ձախնդրութիւնը, այնպէս որ ա՛լ աւելի ուրախացայ: 8Որովհետեւ, 
թէպէտ տրտմեցուցի ձեզ այդ նամակով, չեմ զղջար, (թէպէտ 
զղջացեր էի,) քանի որ կը նշմարեմ թէ այդ նամակը տրտմեցուց ձեզ, 
թէպէտ միայն ժամանակ մը: 9Ուրեմն կ՚ուրախանամ, ո՛չ թէ քանի 
որ տրտմեցաք, հապա՝ որովհետեւ տրտմեցաք ապաշխարութեա՛ն 
համար. քանի որ տրտմեցաք Աստուծոյ ուզած կերպով, որպէսզի 
ոչինչ կորսնցուցած ըլլաք մեր միջոցով: 10Արդարեւ Աստուծոյ 
ուզած տրտմութիւնը կը պատճառէ՝՝ ապաշխարութիւն՝ 
փրկութեան համար, որ չի զղջացներ. բայց աշխարհի 
տրտմութիւնը կը պատճառէ մահ: 11Քանի դուք տրտմեցաք 
Աստուծոյ ուզած կերպով, ահա՛ այդ բանը ձեր մէջ ի՜նչ 
փութաջանութիւն գոյացուց, նոյնիսկ ջատագովութիւն, ընդվզում, 
վախ, տենչանք, նախանձախնդրութիւն, վրէժխնդրութիւն. ամէն 
կերպով դուք ձեզի հաւանութիւն տուիք թէ այդ խնդիրին մէջ 
անկեղծ էք: 12Ուրեմն ինչ որ գրեցի ձեզի, ո՛չ թէ անիրաւութիւնը 
ընողին պատճառով էր, եւ ո՛չ ալ անիրաւութիւնը կրողին 
պատճառով, հապա՝ որպէսզի երեւնայ ձեզի Աստուծոյ առջեւ մեր 
ունեցած փութաջանութիւնը ձեզի հանդէպ: 13Ուստի ձեր 
մխիթարութեամբ մե՛նք մխիթարուեցանք. եւ ա՛լ աւելի 

https://biblehub.com/multi/2_corinthians/7-4.htm
https://biblehub.com/multi/2_corinthians/7-5.htm
https://biblehub.com/multi/2_corinthians/7-6.htm
https://biblehub.com/multi/2_corinthians/7-7.htm
https://biblehub.com/multi/2_corinthians/7-8.htm
https://biblehub.com/multi/2_corinthians/7-9.htm
https://biblehub.com/multi/2_corinthians/7-10.htm
https://biblehub.com/multi/2_corinthians/7-11.htm
https://biblehub.com/multi/2_corinthians/7-12.htm
https://biblehub.com/multi/2_corinthians/7-13.htm
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ուրախացանք Տիտոսի ուրախութեան համար, որովհետեւ անոր 
հոգին հանգստացած էր բոլորէդ. 14քանի որ ամօթահար չեմ ըլլար՝ 
ձեզմով որեւէ բանի մէջ պարծենալուս համար անոր առջեւ. հապա, 
ինչպէս ամէն բան ճշմարտութեամբ խօսեցանք ձեզի, նոյնպէս 
Տիտոսի առջեւ մեր պարծանքն ալ ճշմարիտ գտնուեցաւ: 15Նաեւ 
իր գորովը աւելի առատ է ձեզի հանդէպ, մինչ կը վերյիշէ ձեր 
բոլորին հնազանդութիւնը, թէ ի՛նչպէս ահով ու դողով ընդունեցիք 
զինք: 16Ուստի կ՚ուրախանամ որ ամէն բանի մէջ վստահութիւն 
ունիմ ձեր վրայ: 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 7.31-37 

31Դարձեալ Տիւրոսի եւ Սիդոնի հողամասերէն մեկնելով՝ գնաց 
Գալիլեայի ծովեզերքը, Դեկապոլիսի հողամասին մէջէն: 32Մէկը 
բերին անոր առջեւ, խուլ ու դժուարախօս, եւ կ՚աղաչէին՝ որ ձեռք 
դնէ անոր վրայ: 33Բազմութենէն մէկդի առնելով զայն՝ իր մատները 
մխեց անոր ականջներուն մէջ ու թքնեց, եւ դպաւ անոր լեզուին. 
34ապա երկինք նայելով՝ հառաչեց ու ըսաւ անոր. «Եփփաթա՛», (որ 
ըսել է՝ բացուէ՛.) 35իսկոյն բացուեցան անոր ականջները եւ 
քակուեցաւ անոր լեզուին կապը, ու շիտակ կը խօսէր: 
36Պատուիրեց անոնց՝ որ ո՛չ մէկուն ըսեն. սակայն ինք ո՛րքան կը 
պատուիրէր անոնց, անոնք ա՛լ աւելի կը հրապարակէին: 
37Չափազանց կ՚ապշէին ու կ՚ըսէին. «Ան ամէն ինչ լաւ կ՚ընէ. 
խուլերուն լսել կու տայ, եւ համրերուն՝ խօսիլ»: 

2 Corinthiens 7.4-16 

4J'ai une grande liberté envers vous, j'ai grand sujet de me glorifier de vous; je 

suis rempli de consolation, je suis plein de joie dans toute notre affliction. 5Car 

après être venus en Macédoine, notre chair n'a eu aucun relâche, mais nous 

avons été affligés en toutes manières; [ayant eu] des combats au dehors, et des 

craintes au dedans. 6Mais Dieu qui console les abattus, nous a consolés par la 

venue de Tite. 7Et non seulement par sa venue, mais aussi par la consolation 

qu'il a reçue de vous; car il nous a raconté votre grand désir, vos larmes, votre 

affection ardente envers moi; de sorte que je m'en suis extrêmement réjoui. 

8Car bien que je vous aie attristés par mon Epître, je ne m'en repens point, 

quoique je m'en fusse [déjà] repenti, parce que je vois que si cette Epître vous 

a affligés, ce n'a été que pour peu de temps. 9Je me réjouis [donc] maintenant, 

non de ce que vous avez été affligés, mais de ce que vous avez été attristés à 

repentance; car vous avez été attristés selon Dieu, de sorte que vous n'avez 

reçu aucun dommage de notre part. 10Puisque la tristesse qui est selon Dieu, 

https://biblehub.com/multi/2_corinthians/7-14.htm
https://biblehub.com/multi/2_corinthians/7-15.htm
https://biblehub.com/multi/2_corinthians/7-16.htm
https://biblehub.com/multi/mark/7-31.htm
https://biblehub.com/multi/mark/7-32.htm
https://biblehub.com/multi/mark/7-33.htm
https://biblehub.com/multi/mark/7-34.htm
https://biblehub.com/multi/mark/7-35.htm
https://biblehub.com/multi/mark/7-36.htm
https://biblehub.com/multi/mark/7-37.htm
https://saintebible.com/2_corinthians/7-4.htm
https://saintebible.com/2_corinthians/7-5.htm
https://saintebible.com/2_corinthians/7-6.htm
https://saintebible.com/2_corinthians/7-7.htm
https://saintebible.com/2_corinthians/7-8.htm
https://saintebible.com/2_corinthians/7-9.htm
https://saintebible.com/2_corinthians/7-10.htm
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produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais; mais la tristesse 

de ce monde produit la mort. 11Car voici, cela même que vous avez été attristés 

selon Dieu, quel soin n'a-t-il pas produit en vous? quelle satisfaction? quelle 

indignation? quelle crainte? quel grand désir? quel zèle? quelle vengeance ? 

vous vous êtes montrés de toutes manières purs dans cette affaire. 12Quoi que 

je vous aie donc écrit, ce n'a point été à cause de celui qui a commis la faute, ni 

à cause de celui envers qui elle a été commise, mais pour faire voir parmi vous 

le soin que j'ai de vous devant Dieu. 13C'est pourquoi nous avons été consolés 

de ce que vous avez fait pour notre consolation; mais nous nous sommes 

encore plus réjouis de la joie qu'a eu Tite, en ce que son esprit a été recréé par 

vous tous. 14Parce que si en quelque chose je me suis glorifié de vous dans ce 

que je lui en [ai dit], je n'en ai point eu de confusion; mais comme nous vous 

avons dit toutes choses selon la vérité, ainsi ce dont je m'étais glorifié [de vous 

dans ce que j'en ai dit] à Tite, s'est trouvé être la vérité même. 15C'est pourquoi 

quand il se souvient de l'obéissance de vous tous, et comment vous l'avez reçu 

avec crainte et tremblement; son affection pour vous en est beaucoup plus 

grande. 16Je me réjouis donc de ce qu'en toutes choses je me puis assurer de 

vous. 

Marc 7.31-37 

31Puis [Jésus] étant encore parti des frontières de Tyr et de Sidon, il vint à 

la mer de Galilée par le milieu du pays de Décapolis. 32Et on lui amena un 

sourd qui avait la parole empêchée, et on le pria de poser les mains sur lui. 

33Et [Jésus] l'ayant tiré à part, hors de la foule, lui mit les doigts dans les 
oreilles; et ayant craché, lui toucha la langue. 34Puis regardant vers le ciel, 

il soupira, et lui dit : Ephphatha, c'est-à-dire, Ouvre-toi. 35Et aussitôt ses 

oreilles s'ouvrirent, et le lien de sa langue se délia, et il parla aisément. 36Et 

[Jésus] leur commanda de ne [le] dire à personne; mais plus il le défendait, 

plus ils le publiaient. 37Et ils en étaient extrêmement étonnés, disant : il a 

tout bien fait; il fait ouïr les sourds, et parler les muets. 
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ՏՕՆԵՐ 

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 04, 2021 
Նիկիոյ Սուրբ Ժողովի 318 Հայրապետներու Յիշատակութեան Օր 

Քրիստոսի Եկեղեցւոյ պատմութեան մէջ առաջին Տիեզերական 

ժողովը տեղի  ունեցած է 325 թուականին, Կոստանդիանոս Մեծ 

կայսրի հրամանով, Կ. Պոլսոյ մօտ գտնուող Նիկիայ քաղաքին մէջ: 

Ժողովին կը մասնակցէին Ընդհանրական Եկեղեցւոյ 318 նշանաւոր 

հայրապետներ: Տիեզերաժողովի գումարման շարժառիթը 

Ալեքսանդրիոյ Արիոս անունով երէցն էր, որ կը քարոզէր, թէ 

Քրիստոս անսկիզբ չէ, այլ ստեղծուած է ժամանակներէն ու 

դարերէն առաջ Հայր Աստուծոյ ցանկութեամբ, որպէսզի անոր 

միջոցով կատարուի արարչագործութիւնը: «Միակ անծնունդը, 

միակ յաւիտենականը, միակ անսկիզբը Հայր Աստուած է: Որդին 

յառաջացածէ ոչ թէ Հօր էութենէն, այլ ոչինչէն: Կար ժամանակ, երբ 

Որդին չի կար: Որդին թէեւ ստացած է Հայր Աստուծոյ ողջ շնորհքը 

եւ որդեգրուած, սակայն անապական չէ, ինչպէս Հայրը, այլ 

այլայլելի, ինչպէս արարածները», - Արիոսի այս դատողու-

թիւններուն պատճառով փաստօրէն կը մերժուէր Քրիստոսի 

Աստուածութիւնը՝ վտանգի տակ դնելով ողջ քրիստոնէական 

վարդապետութիւնը: Արիոսականութեան դէմ դուրս կու գայ 

Ալեքսանդրիոյ Ալեքսանտր արքեպիսկոպոսը: Ան իր քարոզներուն 

մէջ կը շեշտէր, որ յաւիտենական է Աստուած, յաւիտենական է եւ 

Որդին, Հայրը եւ Որդին միաժամանակ գոյութիւն ունին: Հայրը 

Որդիին չի նախորդեր ոչ մէկ վայրկեան, միշտ եղած է Հայրը, միշտ 

եղած է Որդին: Այս Տիեզերաժողովին կը դատապարտուի Արիոսի 

մոլորութիւնը՝ յայտարարելով այն հերետիկոսութիւն: Նիկիոյ Ա 

Տիեզերաժողովին կը մասնակցէր նաեւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի 

որդին` Արիստակէսը: Ժողովին ընդունուած դաւանաբանական 

բանաձեւը, որ յայտնի է Նիկիական հանգանակ անունով, Ս. 

Արիստակէս Հայրապետը Հայաստան բերած եւ ներկայացուցած է 

հօրը` Ս Գրիգոր Լուսաւորիչին: Վերջինս ալ անոր աւելցուցած է. 

«Իսկ մեք փառաւորեսցուք... » հատուածը: Նիկիոյ մէջ ընդունուած 

Հաւատոյ հանգանակն ու Լուսաւորիչին աւելցուցած հատուածը  

մինչեւ այսօր ալ անփոփոխ կ'օգտագործեն Հայ Եկեղեցւոյ 

ծիսակարգին մէջ: Արիստակէսը իր հետ Հայաստան բերած էր նաեւ 
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Նիկիոյ ժողովին մէջ ընդունուած 20 կանոնները, որոնք նոյնպէս 

հաստատուած են Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչին կողմէ: 

 
HOLIDAYS 
Saturday, September 4, 2021 
Commemoration of 318 Pontiffs participating  
in the Ecumenical Council of Nicaea  

This council is the First Ecumenical Council in the history of the Church, 

which was convened upon the order of the King Costandianos the Great 

in the town Nicaea near Constantinople, in 327 A. D. 318 prominent 

pontiffs representing the Universal Church participated in the Council. 

The reason for convening the council was priest Arios of Alexandria, who 

preached that Christ was not without beginning, that he was created 

upon the Will of God before times and centuries, in order the creation 

of God to be realized by means of Christ. The only one not having birth, 

the only one eternal and without beginning is God the father. Son has 

been created not from the essence of the Father, but from nothing. 

There was a time when the Son did not exist. Although the Son has 

received all the virtues of the Father and is adopted, he is not pure as 

the Father is, he is changeable, as all human beings.  

Because of such viewpoints of Arios the Divinity of Christ was denied 

and the entire Christian doctrine was endangered. Archbishop 

Alexander of Alexandria opposed to Arianism. In his sermons he 

stressed that God is eternal, and Son is eternal, Father and Son are of 

the same time. Father does not precede the Son even for a moment, 

Father has always existed, and Son has always existed. The false 

teaching of Arios is condemned during the first Ecumenical Council and 

it is declared to be heresy. 

Aristakes, son of St. Gregory the Illuminator, also participates in the first 

Ecumenical Council. The doctrinal formulation adopted by the Council, 

which is known as Nicene Creed, is brought to Armenia by Aristakes and 

is presented to St. Gregory the Illuminator.  The latter added to it the 

following passage: “As for us, we shall glorify him who was before the 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH0eP4ppXdAhXNhOAKHRJICq4QjRx6BAgBEAU&url=http://orthochristian.com/46893.html&psig=AOvVaw3nHdS09tZjADUIDLmibbcg&ust=1535736557110573
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ages, worshipping the Holy Trinity and the one Godhead, the Father and 

the Son and the Holy Spirit, now and always and unto ages of ages. 

Amen.” 

 

The Nicene Creed, adopted in Nicaea, and the passage added by St. 

Gregory the Illuminator, are up to date used in the rites of the Armenian 

Apostolic Church without any change. Aristakes brings to Armenia also 

20 canons adopted by the Council of Nicaea, which are also ratified by 

St. Gregory the Illuminator. 
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Շաբթուայ խորհրդածութիւններ 
 

«Աշխարհի մէջ մարդիկ կան, որոնք կ'ապրին միայն իրենց 
համար, մարդիկ կան, որոնք կ'ապրին ուրիշներուն համար, 
մարդիկ ալ կան, որոնք կ'ապրին տանջուողներուն օգնելու 
համար: Եւ, աւա՛ղ, ամենէն քիչը միայն անոնք են աշխարհի 

մէջ»: 
Յովհաննէս Թումանեան 

 
Աշխատանքը այն հանճարն է, որ աշխարհիս տգեղութիւնը 

գեղեցկութեան կը փոխէ։  
Աշխատանքն է, որ մեծ անէծքը կը փոխէ մեծ օրհնութեան։ 

Այսուհետեւ, աշխարհիս տէրերը աշխատանքն ու 
գիտութիւնն են։  

Մեր առաջին պարտականութիւնը աշխատանքն է,  
երկրորդը՝ բարութիւնը։ 

Ֆրանսիսք Սարսէ 
 

Աշխատանքի պարգեւին, վարձատրութիւնը ոչ թէ 
հանգիստն է,  

այլ աւելի շատ աշխատանքը:  
Ծուլութիւնը կրնայ հրապուրիչ թուալ, սակայն աշխատանքն 

է,  
որ բաւարարուածութիւն, գոհութիւն կու տայ: 

Աննէ Ֆրանկ 
 

Երեւակայութիւնը աւելի կարեւոր է, քան գիտելիքները: 
Գիտելիքները սահմանափակ են, երեւակայութիւնը՝ 

անսահման: 
 Ալպերթ Այնշթայն 

 
Եթե կը ցանկաք երջանիկ ապրիլ, ապա պէտք է կապուած 

ըլլաք ձեր նպատակներուն եւ ոչ թէ՝ մարդոց եւ իրերուն: 
 Ալպերթ Այնշթայն 

 
Մի ձգտիք հասնիլ յաջողութեան, ձգտցէք, որ ձեր կեանքը 

իմաստ ունենայ: 
  Ալպերթ Այնշթայն 
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  Մոնթրէալի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Մայր Տաճար 

 Saint Gregory the Illuminator Armenian Cathedral of Montreal, QC 

 Donations of August / September 2021 have been received with great appreciation. 

  CHURCH: 
   Mrs. Jeanette Sabounjian $50 

 

   FOR A VOW: 

   Mr. Garo Telfeyan $100 

                                   

  FEAST OF ASDVATZAIN: 

 GRAPES BLESSING: 
 Mrs. Asdghig Yazedjian $30 

 

   HOKEHANKISD (Requiem Services) 

 IN MEMORY OF: 

   THE LATE VAHAN SONMEZ: 

 Mr. Aret Sonmez $300 

     THE LATE DN. ONNIK KALOUSTIAN: 

 Mrs. Emma Kaloustian $100 
 

   THE LATE ANAHID SAHAGUIAN: 

Mr. & Mrs. Barkev & Arpi Nazaretian $100 
Ms. Adrig Sahaguian $100 

 

     THE LATE KOHAR & VAGHARSHAG AZATYAN: 

     Mrs. Haykuhi Bakalian $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: 

    Thanks for your donation! 
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                                    ԿԻՐԱԿԻ, 5 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2021 
           OFFICE DE REQUIEM                 

     Dimanche, Le 5 Septembre 2021 

      
         

  Առաջնորդ սրբազան հօր թելադրանքով եւ նախաձեռնութեամբ    
       Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւին եւ ծխական խորհուրդին 

 հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի՝  
     նորօգ հանգուցեալ 

      Տ. ՄԱՂԱՔԻԱ ՎՐԴ. ԱՄԻՐԵԱՆԻ 
      հոգւոյն ի հանգիստ: 

               

               Տիկ. Տիրուհի Տրդատեանի 
   Տիկ. Էմմա Գալուստեանի 

     Տիկ. Հէլէն Մելքոնեան Գալայճեանի 
 Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն  

   պիտի կատարուի 
   իրենց սիրեցեալ հարազատներուն՝ 

  ՕՆՆԻԿ ՍՐԿ. ԳԱԼՈՒՍՏԵԱՆԻ 
 (DN. ONNIK KALOUSTIAN) 

մահուան 8-րդ տարելիցին առիթով: 
ԺԱՆ ՏՐԴԱՏԵԱՆԻ 
 (JEAN DERTADIAN) 

մահուան 3-րդ տարելիցին առիթով: 
ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԼԱՅՃԵԱՆԻ 

(DIKRAN KALAYJIAN) 
մահուան 21-րդ տարելիցին առիթով: 

ԱՆԺԷԼ ԵՒ ՏԻՐԱՆ 
  ԳԱԼԱՅՃԵԱՆՆԵՐՈՒ 
  (DIKRAN KALAYJIAN) 

մահուան 22-րդ տարելիցին առիթով: 
   Ինչպէս նաեւ՝ 

ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ, ԳԱԼՈՒՍՏԵԱՆ, ՏՐԴԱՏԵԱՆ, 
ՊԱՐՈՆԻՔ, ԿԷՕՆՃԵԱՆ, ՄԵԼՔՈՆԵԱՆ 

ԵՒ ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ 
 գերդաստաններու համայն ննջեցելոց 
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   հոգիներուն ի հանգիստ: 
 
         

        Մարի, Վարդան Իսրայէլեան-Ճէրահեան 
  Ատի, Ժիրօ Իսրայէլեան-Ճէրահեան 

  Կապրիելլա, Սթիւ, Եազմին, Տանելլա,  
   Ալին, Մարգ, Սէլին, Ալէսանտրա, Իլիաս,  

   Կրէկ, Սանտրա, Ալիս, Քիրա, Քրիսթին, Նիք եւ Միլօ 
Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն  

պիտի կատարուի իրենց սիրեցեալ՝      
   մօր, մեծ մօր եւ մեծ մեծ մօր՝     

 ՌԵՆԱԹԱ ՊԱՍՕ-ԻՍՐԱՅԷԼԵԱՆԻ 
(RENATA BASO-ISRAELIAN) 
մահուան 40-ին առիթով: 

 
 

Պօղոսեան եւ Յովհաննէսեան  
 ընտանիքներու խնդրանքով հոգեհանգստեան  

պաշտօն պիտի կատարուի իրենց սիրեցեալ  
քրոջ, մօրաքրոջ, հօրաքրոջ եւ հարազատին՝ 

 Նորոգ հանգուցեալ՝ 
ԱՐՏԷՄԻՍ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆԻ 

 (ARDEMIS OHANNESIAN) 
(մահացած Պէյրութ, Լիբանան) 

հոգւոյն ի հանգիստ: 

 

 
     

  ՅԻՇԱՏԱԿՆ ԱՐԴԱՐՈՑ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՄԲ ԵՂԻՑԻ 
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