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Զ. Շաբաթ զկնի Ս. Խաչի Զ. Շաբաթ զկնի Ս. Խաչի 
ԴԿԴԿ

Armenian Apostolic ChurchArmenian Apostolic Church
Daily Variables & ReadingsDaily Variables & Readings

Sixth Week after Holy Cross Sixth Week after Holy Cross 
ԴԿԴԿ

Պօղոս Առաքեալի Նամակը Պօղոս Առաքեալի Նամակը 
Գաղատացիներուն 4.19-5.1 Գաղատացիներուն 4.19-5.1 

(ARWZ)(ARWZ)

Boghos Aṙakyali Namagŭ Boghos Aṙakyali Namagŭ 
Kaghadatsineroon 4.19-5.1 Kaghadatsineroon 4.19-5.1 

(ARWZ)(ARWZ)

Letter of St. Paul the Apostle to Letter of St. Paul the Apostle to 
the Galatians 4:19-5:1 (NKJV)the Galatians 4:19-5:1 (NKJV)

19 Իմ ձագուկներս էք դուք, բայց 
ահա դարձեալ մօր մը պէս երկունքի 
ցաւ կը քաշեմ ձեզի համար, մինչեւ 
որ Քրիստոսի հարազատ պատկերը 
դառնաք։

19 Im tzakoogners ek took, payts 
aha tartzyal mor mŭ bes yergoonki 
tsav gŭ kashem tzezi hamar, 
minchev vor Krisdosi harazad 
badgerŭ taṙnak:

19 My little children, for whom I 
labor in birth again until Christ is 
formed in you,

20 Կ’ուզէի ձեր մօտ ըլլալ հիմա եւ 
տարբեր ձեւով խօսիլ, որովհետեւ 
շատ մտահոգ եմ ձեզմով։

20 G’oozei tzer mod ŭllal hima yev 
darper tzevov khosil, vorovhedev 
shad mdahok yem tzezmov:

20 I would like to be present with 
you now and to change my tone; 
for I have doubts about you.

21 Ըսէ՛ք տեսնեմ, դուք՝ որ Օրէնքին 
ենթակայ կ’ուզէք մնալ, չէ՞ք 
կարդացած՝ ի՛նչ կ’ըսէ Օրէնքի գիրքը։

21 Ŭse՛k desnem, took՝ vor 
Orenkin yentaga g’oozek mnal, 
che՞k gartatsadz՝ i՛nch g’ŭse Orenki 
kirkŭ:

21 Tell me, you who desire to be 
under the law, do you not hear the 
law?

22 Կ’ըսէ՝ թէ Աբրահամ երկու 
որդիներ ունեցաւ, մէկը՝ ստրուկ 
աղախինէն, իսկ միւսը՝ ազատ 
կնոջմէն։

22 G’ŭse՝ te Apraham yergoo 
vortiner oonetsav, megŭ՝ sdroog 
aghakhinen, isg myoosŭ՝ azad 
gnochmen:

22 For it is written that Abraham 
had two sons: the one by a 
bondwoman, the other by a 
freewoman.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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23 Աղախինէն ծնածը մարդկային 
մտահոգութիւններէ ծնաւ, 
մինչդեռ ազատ կնոջմէն ծնածը՝ 
աստուածային խոստումով։

23 Aghakhinen dznadzŭ martgayin 
mdahokootyoonnere dznav, 
minchteṙ azad gnochmen dznadzŭ՝ 
asdvadzayin khosdoomov:

23 But he who was of the 
bondwoman was born according to 
the flesh, and he of the freewoman 
through promise,

24 Այս բաները այլաբանօրէն պէտք 
է հասկնալ։ Երկու կիները երկու 
Ուխտերը կը ներկայացնեն։ Անոնցմէ 
մէկը՝ Հագարը, որ ստրուկ զաւակներ 
ծնաւ, Սինա լերան վրայ կնքուած 
Ուխտն է։

24 Ays panerŭ aylapanoren bedk 
e hasgnal: Yergoo ginerŭ yergoo 
Ookhderŭ gŭ nergayatsnen: 
Anontsme megŭ՝ Hakarŭ, vor 
sdroog zavagner dznav, Sina leran 
vra gnkvadz Ookhdn e:

24 which things are symbolic. For 
these are the two covenants: the 
one from Mount Sinai which gives 
birth to bondage, which is Hagar—

25 Այո՛, Հագարը Արաբիայի 
Սինա լեռը կը խորհրդանշէ, եւ 
կը համապատասխանէ ներկայ 
Երուսաղէմին, որ իր զաւակներով 
միասին ստրկութեան մէջ է։

25 Ayo՛, Hakarŭ Arapiayi Sina 
leṙŭ gŭ khorhrtanshe, yev 
gŭ hamabadaskhane nerga 
Yeroosaghemin, vor ir zavagnerov 
miasin sdrgootyan mech e:

25 for this Hagar is Mount Sinai 
in Arabia, and corresponds to 
Jerusalem which now is, and is in 
bondage with her children—

26 Իսկ միւս կինը որ ազատ է՝ կը 
խորհրդանշէ վերին Երուսաղէմը, որ 
մեր բոլորին մայրն է։

26 Isg myoos ginŭ vor azad 
e՝ gŭ khorhrtanshe verin 
Yeroosaghemŭ, vor mer polorin 
mayrn e:

26 but the Jerusalem above is free, 
which is the mother of us all.

27 Արդարեւ, մարգարէութեան մէջ 
գրուած է.- «Ուրախացի՛ր, ո՛վ ամուլ, 
որ զաւակ չծնար. ցնծութեամբ երգէ 
եւ աղաղակէ՛, դուն՝ որ երկունքի ցաւ 
չճանչցար. որովհետեւ դուն՝ լքուածդ, 
աւելի շատ զաւակ պիտի ունենաս 
քան ամուսին ունեցողը»։

27 Artarev, markareootyan mech 
krvadz e.- «Vovrakhatsi՛r, o՛v amool, 
vor zavag chdznar. tsndzootyamp 
yerke yev aghaghage՛, toon՝ vor 
yergoonki tsav chjanchtsar. 
vorovhedev toon՝ lkvadzt, aveli 
shad zavag bidi oonenas kan 
amoosin oonetsoghŭ»:

27 For it is written: “Rejoice, O 
barren, You who do not bear! 
Break forth and shout, You who 
are not in labor! For the desolate 
has many more children Than she 
who has a husband.”

28 Արդ, եղբայրներ, Իսահակին պէս՝ 
մենք ալ խոստումի որդիներ ենք։

28 Art, yeghpayrner, Isahagin bes՝ 
menk al khosdoomi vortiner yenk:

28 Now we, brethren, as Isaac was, 
are children of promise.
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29 Եւ ճիշդ ինչպէս այն ատեն 
մարդկային մտահոգութիւններէն 
ծնածը կը հալածէր Սուրբ Հոգիին 
խոստումով ծնածը, այնպէս կ’ըլլայ 
նաեւ հիմա։

29 Yev jisht inchbes ayn aden 
martgayin mdahokootyoonneren 
dznadzŭ gŭ haladzer Soorp Hokiin 
khosdoomov dznadzŭ, aynbes 
g’ŭlla nayev hima:

29 But, as he who was born 
according to the flesh then 
persecuted him who was born 
according to the Spirit, even so it 
is now.

30 Բայց ի՞նչ կ’ըսէ Սուրբ գիրքը. 
«Հեռացո՛ւր այդ աղախինը եւ անոր 
զաւակը, որովհետեւ աղախինին 
զաւակը պէտք չէ՛ ժառանգութեան 
բաժին ստանայ ազատ կնոջ զաւակին 
հետ միասին»։

30 Payts i՞nch g’ŭse Soorp kirkŭ. 
«Heṙatso՛or ayt aghakhinŭ yev anor 
zavagŭ, vorovhedev aghakhinin 
zavagŭ bedk che՛ jhaṙankootyan 
pajhin sdana azad gnoch zavagin 
hed miasin»:

30 Nevertheless what does the 
Scripture say? “Cast out the 
bondwoman and her son, for 
the son of the bondwoman shall 
not be heir with the son of the 
freewoman.”

31 Արդ, եղբայրնե՛ր, մենք աղախինին 
զաւակները չենք, այլ՝ ազատին, ա՛յն 
ազատութեամբ՝ որով Քրիստոս մեզ 
ազատ ըրաւ։

31 Art, yeghpayrne՛r, menk 
aghakhinin zavagnerŭ chenk, ayl՝ 
azadin, a՛yn azadootyamp՝ vorov 
Krisdos mez azad ŭrav:

31 So then, brethren, we are not 
children of the bondwoman but of 
the free.

1 Ուստի ամուր պահեցէք այդ 
ազատութիւնը, եւ վերստին 
ստրկութեան լուծին տակ մի՛ 
մտնէք։ ֍

1 Oosdi amoor bahetsek ayt 
azadootyoonŭ, yev versdin 
sdrgootyan loodzin dag mi՛ 
mdnek: ֍

1 Stand fast therefore in the 
liberty by which Christ has made 
us free, and do not be entangled 
again with a yoke of bondage. ֍

Յիսուս Քրիստոսի Աւետարանը ըստ Յիսուս Քրիստոսի Աւետարանը ըստ 
Ղուկասու 4.31-41 (ARWZ)Ղուկասու 4.31-41 (ARWZ)

Hisoos Krisdosi Avedaranŭ ŭsd Hisoos Krisdosi Avedaranŭ ŭsd 
Ghoogasoo 4.31-41 (ARWZ)Ghoogasoo 4.31-41 (ARWZ)

Holy Gospel of Jesus Christ Holy Gospel of Jesus Christ 
according to St. Luke 4:31-41 according to St. Luke 4:31-41 

(NKJV)(NKJV)

31 Յետոյ Յիսուս Գալիլեայի 
Կափառնաում քաղաքը գնաց, ուր 
Շաբաթ օրով սկսաւ ժողովուրդին 
ուսուցանել։

31 Hedo Hisoos Kalilyai 
Gapaṙnaoom kaghakŭ knats, oor 
Shapat orov sgsav jhoghovoortin 
oosootsanel:

31 Then He went down to 
Capernaum, a city of Galilee, 
and was teaching them on the 
Sabbaths.

32 Բոլորն ալ կը զարմանային անոր 
ուսուցման կերպին վրայ, որովհետեւ 
հեղինակութեամբ կը խօսէր։

32 Polorn al gŭ zarmanayin anor 
oosootsman gerbin vra, vorovhedev 
heghinagootyamp gŭ khoser:

32 And they were astonished at 
His teaching, for His word was 
with authority.
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33 Ժողովարանին մէջ մէկը կար, 
որ պիղծ ոգիէ բռնուած էր. ոգին 
բարձրաձայն գոչեց.-

33 Jhoghovaranin mech megŭ gar, 
vor bighdz vokie pṙnvadz er. vokin 
partzratzayn kochets.-

33 Now in the synagogue there 
was a man who had a spirit of an 
unclean demon. And he cried out 
with a loud voice,

34 Յիսո՛ւս Նազովրեցի, ձգէ՛, ի՞նչ 
կ’ուզես մեզմէ. մեզ ոչնչացնելո՞ւ 
եկար. գիտե՛նք թէ ով ես, դուն 
Աստուծոյ Սուրբն ես։

34 Hiso՛os Nazovretsi, tzke՛, 
i՞nch g’oozes mezme. mez 
vochnchatsnelo՞o yegar. kide՛nk te 
ov yes, toon Asdoodzo Soorpn yes:

34 saying, “Let us alone! What 
have we to do with You, Jesus of 
Nazareth? Did You come to destroy 
us? I know who You are—the Holy 
One of God!”

35 Յիսուս սաստեց ոգին եւ ըսաւ.- 
Լռէ՛ եւ դո՛ւրս ել մարդէն։ Ոգին 
բոլորին դիմաց զգետնեց մարդը եւ 
դուրս ելաւ՝ առանց վնասելու անոր։

35 Hisoos sasdets vokin yev ŭsav.- 
Lṙe՛ yev to՛ors yel marten: Vokin 
polorin timats zkednets martŭ yev 
toors yelav՝ aṙants vnaseloo anor:

35 But Jesus rebuked him, saying, 
“Be quiet, and come out of him!” 
And when the demon had thrown 
him in their midst, it came out of 
him and did not hurt him.

36 Բոլորն ալ ապշահար՝ իրարու 
կ’ըսէին.- Ի՜նչ զօրեղ խօսք. 
հեղինակութեամբ եւ զօրութեամբ կը 
սաստէ չար ոգիները եւ անոնք դուրս 
կ’ելլեն։

36 Polorn al abshahar՝ iraroo 
g’ŭsein.- I՜nch zoregh khosk. 
heghinagootyamp yev zorootyamp 
gŭ sasde char vokinerŭ yev anonk 
toors g’ellen:

36 Then they were all amazed and 
spoke among themselves, saying, 
“What a word this is! For with 
authority and power He commands 
the unclean spirits, and they come 
out.”

37 Եւ Յիսուսի համբաւը կը 
տարածուէր գաւառին բոլոր կողմերը։

37 Yev Hisoosi hampavŭ 
gŭ daradzver kavaṙin polor 
goghmerŭ:

37 And the report about Him 
went out into every place in the 
surrounding region.

38 Ժողովարանէն ելլելով՝ Յիսուս 
գնաց Սիմոնի տունը։ Սիմոնի զոքանչը 
սաստիկ տաքութիւն ունէր եւ կը 
տանջուէր անկէ։ Յիսուսի աղաչեցին 
որ բժշկէ զայն։

38 Jhoghovaranen yellelov՝ Hisoos 
knats Simoni doonŭ: Simoni 
zokanchŭ sasdig dakootyoon ooner 
yev gŭ danchver ange: Hisoosi 
aghachetsin vor pjhshge zayn:

38 Now He arose from the 
synagogue and entered Simon's 
house. But Simon's wife's mother 
was sick with a high fever, 
and they made request of Him 
concerning her.
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39 Յիսուս անոր մօտ գնաց 
եւ սաստեց տաքութիւնը։ 
Տաքութիւնը անցաւ, եւ հիւանդը 
անմիջապէս ոտքի ելլելով՝ սկսաւ 
սպասարկել անոնց։

39 Hisoos anor mod knats 
yev sasdets dakootyoonŭ: 
Dakootyoonŭ antsav, yev hivantŭ 
anmichabes vodki yellelov՝ sgsav 
sbasargel anonts:

39 So He stood over her and 
rebuked the fever, and it left her. 
And immediately she arose and 
served them.

40 Արեւնամուտին, բոլոր անոնք 
որոնք զանազան ցաւերէ բռնուած 
հիւանդներ ունէին, Յիսուսի բերին։ 
Յիսուս անոնցմէ իւրաքանչիւրին 
վրայ իր ձեռքերը դնելով՝ կը բժշկէր 
զանոնք։

40 Arevnamoodin, polor 
anonk voronk zanazan tsavere 
pṙnvadz hivantner oonein, 
Hisoosi perin: Hisoos anontsme 
yoorakanchyoorin vra ir tzeṙkerŭ 
tnelov՝ gŭ pjhshger zanonk:

40 When the sun was setting, all 
those who had any that were sick 
with various diseases brought 
them to Him; and He laid His 
hands on every one of them and 
healed them.

41 Շատերու մէջէն դեւեր ալ կ’ելլէին, 
որոնք բարձրաձայն կ’ըսէին.- Դուն 
Աստուծոյ Որդին ես։ Սակայն Յիսուս 
կը սաստէր զանոնք եւ չէր ձգեր որ 
խօսին, քանի դեւերը գիտէին թէ ինք 
Քրիստոսն է։ ֍

41 Shaderoo mechen tever al 
g’ellein, voronk partzratzayn 
g’ŭsein.- Toon Asdoodzo Vortin yes: 
Sagayn Hisoos gŭ sasder zanonk 
yev cher tzker vor khosin, kani 
teverŭ kidein te ink Krisdosn e: ֍

41 And demons also came out of 
many, crying out and saying, “You 
are the Christ, the Son of God!” 
And He, rebuking them, did not 
allow them to speak, for they knew 
that He was the Christ. ֍


