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Է. Շաբաթ զկնի Ս. ԽաչիԷ. Շաբաթ զկնի Ս. Խաչի
Armenian Apostolic ChurchArmenian Apostolic Church
Daily Variables & ReadingsDaily Variables & Readings Seventh Week after Holy CrossSeventh Week after Holy Cross

2021-10-27 2021-10-27 
Չորեքշաբթի Չորեքշաբթի 

ԴՁԴՁ

2021-10-27 2021-10-27 
Chorekshapti Chorekshapti 

Ta-TsaTa-Tsa

2021-10-27 2021-10-27 
Wednesday Wednesday 

Mode 7Mode 7

Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի 
Գղատացիներուն ուղղուած Գղատացիներուն ուղղուած 

նամակէն 5.16-26նամակէն 5.16-26

Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali 
Kghadatsineroon ooghghvadz Kghadatsineroon ooghghvadz 

namagen 5.16-26namagen 5.16-26

A Reading from the Epistle of A Reading from the Epistle of 
Apostle Paul to the Galatians Apostle Paul to the Galatians 

5:16-26 (NKJV)5:16-26 (NKJV)

16 Հետեւեալը կը թելադրեմ.- Սուրբ 
Հոգիով առաջնորդուեցէք, փոխանակ 
մեղանչական բնութեան յատուկ 
ցանկութիւնները կատարելու։

16 Hedevyalŭ gŭ telatrem.- Soorp 
Hokiov aṙachnortvetsek, pokhanag 
meghanchagan pnootyan hadoog 
tsangootyoonnerŭ gadareloo:

16 I say then: Walk in the Spirit, 
and you shall not fulfill the lust of 
the flesh.

17 Որովհետեւ մեղանչական 
բնութիւնը Սուրբ Հոգիին 
ցանկացածին հակառակն 
է որ կը ցանկայ, իսկ Սուրբ 
Հոգին՝ մեղանչական բնութեան 
ցանկացածին հակառակը։ Ասոնք 
իրարու հակառակ են, եւ ա՛յդ է 
պատճառը որ դուք չէք կրնար ձեր 
ուզածը կատարել։

17 Vorovhedev meghanchagan 
pnootyoonŭ Soorp Hokiin 
tsangatsadzin hagaṙagn e vor 
gŭ tsanga, isg Soorp Hokin՝ 
meghanchagan pnootyan 
tsangatsadzin hagaṙagŭ: Asonk 
iraroo hagaṙag yen, yev a՛yt e 
badjaṙŭ vor took chek grnar tzer 
oozadzŭ gadarel:

17 For the flesh lusts against the 
Spirit, and the Spirit against the 
flesh; and these are contrary to one 
another, so that you do not do the 
things that you wish.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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18 Արդ, եթէ դուք Սուրբ Հոգիով 
կ’առաջնորդուիք՝ կը նշանակէ թէ 
այլեւս Օրէնքին ենթակայ չէք։

18 Art, yete took Soorp Hokiov 
g’aṙachnortvik՝ gŭ nshanage te 
aylevs Orenkin yentaga chek:

18 But if you are led by the Spirit, 
you are not under the law.

19 Մարդկային գործերը յայտնի են, 
ինչպէս՝ շնութիւն, պոռնկութիւն, 
անբարոյութիւն,

19 Martgayin kordzerŭ haydni 
yen, inchbes՝ shnootyoon, 
boṙngootyoon, anparooyootyoon,

19 Now the works of the flesh 
are evident, which are: adultery, 
fornication, uncleanness, lewdness,

20 կռապաշտութիւն, 
կախարդութիւն, թշնամութիւն, 
կռիւ, նախանձ, բարկութիւն, 
հակառակութիւն, երկպառակութիւն, 
բաժանումներ,

20 gṙabashdootyoon, 
gakhartootyoon, tshnamootyoon, 
gṙiv, nakhantz, pargootyoon, 
hagaṙagootyoon, yergbaṙagootyoon, 
pajhanoomner,

20 idolatry, sorcery, hatred, 
contentions, jealousies, outbursts 
of wrath, selfish ambitions, 
dissensions, heresies,

21 չար կամեցողութիւն, 
սպանութիւն, արբեցութիւն, 
անառակութիւն, եւ ասոնց նման 
բաներ։ Եւ կը նախազգուշացնեմ ձեզ, 
ինչպէս նախապէս ալ ըրած եմ, թէ 
այսպիսի բաներ ընողները Աստուծոյ 
արքայութիւնը պիտի չժառանգեն։

21 char gametsoghootyoon, 
sbanootyoon, arpetsootyoon, 
anaṙagootyoon, yev asonts nman 
paner: Yev gŭ nakhazkooshatsnem 
tzez, inchbes nakhabes al ŭradz 
yem, te aysbisi paner ŭnoghnerŭ 
Asdoodzo arkayootyoonŭ bidi 
chjhaṙanken:

21 envy, murders, drunkenness, 
revelries, and the like; of which I 
tell you beforehand, just as I also 
told you in time past, that those 
who practice such things will not 
inherit the kingdom of God.

22 Իսկ Սուրբ Հոգիին արդիւնքներն 
են՝ սէր, ուրախութիւն, 
խաղաղութիւն, համբերատարութիւն, 
ազնուութիւն, բարութիւն, 
հաւատարմութիւն,

22 Isg Soorp Hokiin 
artyoonknern yen՝ ser, 
oorakhootyoon, khaghaghootyoon, 
hamperadarootyoon, aznvootyoon, 
parootyoon, havadarmootyoon,

22 But the fruit of the Spirit is 
love, joy, peace, longsuffering, 
kindness, goodness, faithfulness,

23 հեզութիւն, ժուժկալութիւն։ 
Այսպիսի բաներու դէմ ոեւէ օրէնք 
չկայ։

23 hezootyoon, jhoojhgalootyoon: 
Aysbisi paneroo tem voyeve orenk 
chga:

23 gentleness, self-control. Against 
such there is no law.
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24 Եւ անոնք որոնք Քրիստոսի կը 
պատկանին՝ իրենց մարդկային 
կիրքերն ու ցանկութիւնները խաչին 
վրայ մահացուցին։

24 Yev anonk voronk Krisdosi 
gŭ badganin՝ irents martgayin 
girkern oo tsangootyoonnerŭ 
khachin vra mahatsootsin:

24 And those who are Christ's 
have crucified the flesh with its 
passions and desires.

25 Արդ, քանի Սուրբ Հոգիով այս 
նոր կեանքը կ’ապրինք, նաեւ Սուրբ 
Հոգիով առաջնորդուինք։

25 Art, kani Soorp Hokiov ays 
nor gyankŭ g’abrink, nayev Soorp 
Hokiov aṙachnortvink:

25 If we live in the Spirit, let us 
also walk in the Spirit.

26 Չըլլանք սնապարծ, չգրգռենք 
իրար, չնախանձինք իրարու։ ֍

26 Chŭllank snabardz, chkrkṙenk 
irar, chnakhantzink iraroo: ֍

26 Let us not become conceited, 
provoking one another, envying 
one another. ֍

Սուրբ Աւետարան Յիսուսի Սուրբ Աւետարան Յիսուսի 
Քրիստոսի ըստ Ղուկասու 7.36-48Քրիստոսի ըստ Ղուկասու 7.36-48

Soorp Avedaran Hisoosi Krisdosi Soorp Avedaran Hisoosi Krisdosi 
ŭsd Ghoogasoo 7.36-48ŭsd Ghoogasoo 7.36-48

The Holy Gospel of Jesus Christ The Holy Gospel of Jesus Christ 
according to Luke 7:36-48 according to Luke 7:36-48 

(NKJV)(NKJV)

36 Փարիսեցիներէն մէկը Յիսուսէն 
կը խնդրէր որ միասին ճաշեն։ Յիսուս 
գնաց անոր տունը եւ նստաւ ուտելու։

36 Parisetsineren megŭ Hisoosen 
gŭ khntrer vor miasin jashen: 
Hisoos knats anor doonŭ yev nsdav 
oodeloo:

36 Then one of the Pharisees 
asked Him to eat with him. And 
He went to the Pharisee's house, 
and sat down to eat.

37 Քաղաքին մէջ պոռնիկ կին 
մը կար, որ երբ լսեց թէ Յիսուս 
Փարիսեցիին տունն է, անուշահոտ 
ազնիւ իւղի շիշ մը առնելով՝ 
Փարիսեցիին տունը եկաւ.

37 Kaghakin mech boṙnig gin 
mŭ gar, vor yerp lsets te Hisoos 
Parisetsiin doonn e, anooshahod 
azniv yooghi shish mŭ aṙnelov՝ 
Parisetsiin doonŭ yegav.

37 And behold, a woman in the 
city who was a sinner, when she 
knew that Jesus sat at the table in 
the Pharisee's house, brought an 
alabaster flask of fragrant oil,

38 ետեւի կողմէն Յիսուսի ոտքերուն 
մօտ կեցած՝ կու լար, արցունքներով 
անոր ոտքերը կը թրջէր եւ մազերով 
կը սրբէր, կը համբուրէր ոտքերը եւ 
իւղով կ’օծէր զանոնք։

38 yedevi goghmen Hisoosi 
vodkeroon mod getsadz՝ goo lar, 
artsoonknerov anor vodkerŭ gŭ 
trcher yev mazerov gŭ srper, gŭ 
hampoorer vodkerŭ yev yooghov 
g’odzer zanonk:

38 and stood at His feet behind 
Him weeping; and she began to 
wash His feet with her tears, and 
wiped them with the hair of her 
head; and she kissed His feet and 
anointed them with the fragrant 
oil.
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39 Փարիսեցին, որ հրաւիրած էր 
Յիսուսը, ասիկա տեսնելով՝ ինքնիրեն 
կ’ըսէր.- Եթէ այս մարդը մարգարէ 
ըլլար, պէտք է գիտնար թէ ո՛վ է իրեն 
մօտեցող այս կինը, եւ թէ ի՛նչպիսի 
մեղաւոր կեանք մը կ’ապրի ան։

39 Parisetsin, vor hraviradz er 
Hisoosŭ, asiga desnelov՝ inkniren 
g’ŭser.- Yete ays martŭ markare 
ŭllar, bedk e kidnar te o՛v e iren 
modetsogh ays ginŭ, yev te 
i՛nchbisi meghavor gyank mŭ g’abri 
an:

39 Now when the Pharisee who 
had invited Him saw this, he spoke 
to himself, saying, “This Man, if 
He were a prophet, would know 
who and what manner of woman 
this is who is touching Him, for 
she is a sinner.”

40 Յիսուս Փարիսեցիին ըսաւ.- 
Սիմո՛ն, քեզի ըսելիք մը ունիմ։ - Ըսէ՛, 
Վարդապետ,- ըսաւ ան։

40 Hisoos Parisetsiin ŭsav.- 
Simo՛n, kezi ŭselik mŭ oonim: - 
Ŭse՛, Vartabed,- ŭsav an:

40 And Jesus answered and said to 
him, “Simon, I have something to 
say to you.” So he said, “Teacher, 
say it.”

41 Յիսուս ըսաւ.- Երկու հոգիներ 
փոխատուի մը դրամ պարտական 
էին. մէկը հինգ հարիւր արծաթ դրամ, 
միւսը՝ յիսուն։

41 Hisoos ŭsav.- Yergoo hokiner 
pokhadvi mŭ tram bardagan ein. 
megŭ hink haryoor ardzat tram, 
myoosŭ՝ hisoon:

41 “There was a certain creditor 
who had two debtors. One owed 
five hundred denarii, and the other 
fifty.

42 Երբ անոնք չկրցան դրամը 
վերադարձնել, պարտատէրը 
երկուքին ալ պարտքը ջնջեց։ 
Հիմա դո՛ւն ըսէ, այս երկու 
պարտապաններէն ո՞ր մէկը աւելի 
պիտի սիրէ զայն։

42 Yerp anonk chgrtsan tramŭ 
veratartznel, bardaderŭ yergookin 
al bardkŭ chnchets: Hima to՛on 
ŭse, ays yergoo bardabanneren vo՞r 
megŭ aveli bidi sire zayn:

42 “And when they had nothing 
with which to repay, he freely 
forgave them both. Tell Me, 
therefore, which of them will love 
him more?”

43 Սիմոն պատասխանեց.- Ինծի 
այնպէս կը թուի թէ ան՝ որուն աւելի 
շատ շնորհեց։ - Ճի՛շդ դատեցիր,- ըսաւ 
Յիսուս։

43 Simon badaskhanets.- Indzi 
aynbes gŭ tvi te an՝ voroon aveli 
shad shnorhets: - Ji՛sht tadetsir,- 
ŭsav Hisoos:

43 Simon answered and said, “I 
suppose the one whom he forgave 
more.” And He said to him, “You 
have rightly judged.”
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44 Ապա դառնալով դէպի կինը, 
շարունակեց.-Սիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս 
կինը։ Տունդ մտայ, բայց ոտքերս 
լուալու համար ջուր չտուիր, մինչ 
ասիկա իր արցունքներով ոտքերս 
թրջեց եւ մազերովը սրբեց։

44 Aba taṙnalov tebi ginŭ, 
sharoonagets.-Simo՛n, gŭ desne՞s 
ays ginŭ: Doont mda, payts 
vodkers lvaloo hamar choor chdvir, 
minch asiga ir artsoonknerov 
vodkers trchets yev mazerovŭ 
srpets:

44 Then He turned to the woman 
and said to Simon, “Do you see 
this woman? I entered your house; 
you gave Me no water for My feet, 
but she has washed My feet with 
her tears and wiped them with the 
hair of her head.

45 Դուն բարի գալուստի համբոյր 
մը չտուիր ինծի, մինչ ասիկա տունդ 
մտնելէս ի վեր չդադրեցաւ ոտքերս 
համբուրելէ։

45 Toon pari kaloosdi hampooyr 
mŭ chdvir indzi, minch asiga doont 
mdneles i ver chtatretsav vodkers 
hampoorele:

45 “You gave Me no kiss, but this 
woman has not ceased to kiss My 
feet since the time I came in.

46 Դուն գլուխս իւղով չօծեցիր, մինչ 
ասիկա ոտքերս օծեց անուշահոտ 
իւղով։

46 Toon klookhs yooghov 
chodzetsir, minch asiga vodkers 
odzets anooshahod yooghov:

46 “You did not anoint My head 
with oil, but this woman has 
anointed My feet with fragrant oil.

47 Ուստի կ’ըսեմ քեզի, քանի զիս շատ 
սիրեց՝ ներուած են անոր բազմաթիւ 
մեղքերը։ Որովհետեւ անոր որ աւելի 
կը ներուի՝ անիկա աւելի սէր ցոյց 
կու տայ, իսկ անոր որ քիչ կը ներուի՝ 
աւելի քիչ կը սիրէ։

47 Oosdi g’ŭsem kezi, kani zis 
shad sirets՝ nervadz yen anor 
pazmativ meghkerŭ: Vorovhedev 
anor vor aveli gŭ nervi՝ aniga aveli 
ser tsooyts goo da, isg anor vor 
kich gŭ nervi՝ aveli kich gŭ sire:

47 “Therefore I say to you, her 
sins, which are many, are forgiven, 
for she loved much. But to whom 
little is forgiven, the same loves 
little.”

48 Ապա կնոջ դառնալով՝ ըսաւ.- 
Մեղքերդ ներուած են։ ֍

48 Aba gnoch taṙnalov՝ ŭsav.- 
Meghkert nervadz yen: ֍

48 Then He said to her, “Your sins 
are forgiven.” ֍


