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Ը. Շաբաթ զկնի Ս. ԽաչիԸ. Շաբաթ զկնի Ս. Խաչի Armenian Apostolic ChurchArmenian Apostolic Church
Daily Variables & ReadingsDaily Variables & Readings Eighth Week after Holy CrossEighth Week after Holy Cross

2021-11-03 Չորեքշաբթի2021-11-03 Չորեքշաբթի 2021-11-03 Chorekshapti2021-11-03 Chorekshapti 2021-11-03 Wednesday2021-11-03 Wednesday
ՊահքՊահք BahkBahk FastFast

ԳԿԳԿ ԳԿ Kim GenԳԿ Kim Gen Kim Gen (Mode 6)Kim Gen (Mode 6)

Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի 
Եփեսացիներուն ուղղուած Եփեսացիներուն ուղղուած 

նամակէն 1.15-2.3 (ARWZ)նամակէն 1.15-2.3 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali 
Yepesatsineroon ooghghvadz Yepesatsineroon ooghghvadz 

namagen 1.15-2.3 (ARWZ)namagen 1.15-2.3 (ARWZ)

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

1:15-2:3 (NKJV)1:15-2:3 (NKJV)

15 Ահա թէ ինչո՛ւ, Տէր Յիսուսի վրայ 
ձեր հաւատքին եւ Աստուծոյ բոլոր 
ընտրեալներուն հանդէպ ձեր սիրոյն 
մասին լսելէս ի վեր՝

15 Aha te incho՛o, Der Hisoosi vra 
tzer havadkin yev Asdoodzo polor 
ŭndryalneroon hanteb tzer sirooyn 
masin lseles i ver՝

15 Therefore I also, after I heard 
of your faith in the Lord Jesus and 
your love for all the saints,

16 չեմ դադրիր Աստուծոյ 
շնորհակալութիւն յայտնելէ ձեզի 
համար։ Միշտ աղօթքներուս մէջ կը 
յիշեմ ձեզ,

16 chem tatrir Asdoodzo 
shnorhagalootyoon haydnele tzezi 
hamar: Mishd aghotkneroos mech 
gŭ hishem tzez,

16 do not cease to give thanks for 
you, making mention of you in my 
prayers:

17 որպէսզի մեր Տիրոջ Յիսուս 
Քրիստոսի Աստուածը, Հայրը՝ 
որուն կը պատկանի փառքը, ձեզի 
տայ իմաստութիւն եւ յայտնութիւն 
պարգեւող Հոգին, որպէսզի կարենաք 
զինք ճանչնալ։

17 vorbeszi mer Diroch Hisoos 
Krisdosi Asdvadzŭ, Hayrŭ՝ 
voroon gŭ badgani paṙkŭ, tzezi da 
imasdootyoon yev haydnootyoon 
barkevogh Hokin, vorbeszi 
garenak zink janchnal:

17 that the God of our Lord Jesus 
Christ, the Father of glory, may 
give to you the spirit of wisdom 
and revelation in the knowledge of 
Him,

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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18 Այո՛, կ’աղօթեմ որ Աստուած 
ձեր մտքի աչքերը լուսաւորէ, 
որպէսզի գիտնաք՝ թէ ի՛նչ է այն 
յոյսը որուն հրաւիրեց ձեզ, եւ ի՜նչ 
ճոխ ու փառաւոր է խոստումը՝ որ իր 
ընտրեալները պիտի ժառանգեն,

18 Ayo՛, g’aghotem vor Asdvadz 
tzer mdki achkerŭ loosavore, 
vorbeszi kidnak՝ te i՛nch e ayn 
hooysŭ voroon hravirets tzez, yev 
i՜nch jokh oo paṙavor e khosdoomŭ՝ 
vor ir ŭndryalnerŭ bidi jhaṙanken,

18 the eyes of your understanding 
being enlightened; that you may 
know what is the hope of His 
calling, what are the riches of the 
glory of His inheritance in the 
saints,

19 եւ ի՜նչ գերազանց ու մեծ է այն 
ոյժը, կարողութիւնն ու զօրութիւնը, 
որ կը ներգործէ հաւատացեալներուս 
մէջ։

19 yev i՜nch kerazants oo medz 
e ayn oojhŭ, garoghootyoonn oo 
zorootyoonŭ, vor gŭ nerkordze 
havadatsyalneroos mech:

19 and what is the exceeding 
greatness of His power toward 
us who believe, according to the 
working of His mighty power

20 Այդ ներգործող զօրութիւնը 
Աստուած ցոյց տուաւ Քրիստոսի 
անձին վրայ, զայն մեռելներէն 
յարուցանելով եւ երկինքի մէջ 
նստեցնելով իր աջ կողմը,

20 Ayt nerkordzogh zorootyoonŭ 
Asdvadz tsooyts dvav Krisdosi 
antzin vra, zayn meṙelneren 
harootsanelov yev yerginki mech 
nsdetsnelov ir ach goghmŭ,

20 which He worked in Christ 
when He raised Him from the dead 
and seated Him at His right hand 
in the heavenly places,

21 ոգեղէն աշխարհի բոլոր 
իշխանութիւններէն ու 
պետութիւններէն, զօրութիւններէն 
ու տէրութիւններէն գերիվեր, եւ 
դեռ ուրիշ անուններով ծանօթ բոլոր 
իշխանութիւններուն վրայ, թէ՛ ներկայ 
աշխարհին մէջ եւ թէ՛ գալիքին։

21 vokeghen ashkharhi polor 
ishkhanootyoonneren oo 
bedootyoonneren, zorootyoonneren 
oo derootyoonneren keriver, yev 
teṙ oorish anoonnerov dzanot 
polor ishkhanootyoonneroon vra, 
te՛ nerga ashkharhin mech yev te՛ 
kalikin:

21 far above all principality and 
power and might and dominion, 
and every name that is named, not 
only in this age but also in that 
which is to come.

22 «Աստուած ամէն բան անոր 
իշխանութեան ենթարկեց» եւ 
եկեղեցւոյ գլուխ կարգեց զայն՝ վեր 
ամէն բանէ։

22 «Asdvadz amen pan anor 
ishkhanootyan yentargets» yev 
yegeghetsvo klookh garkets zayn՝ 
ver amen pane:

22 And He put all things under 
His feet, and gave Him to be head 
over all things to the church,
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23 Հետեւաբար եկեղեցին Քրիստոսի 
մարմինն է, ամբողջացումն է 
Քրիստոսի, որ կ’ամբողջացնէ ամէն 
ինչ, ամէն տեղ։

23 Hedevapar yegeghetsin 
Krisdosi marminn e, 
ampoghchatsoomn e Krisdosi, vor 
g’ampoghchatsne amen inch, amen 
degh:

23 which is His body, the fullness 
of Him who fills all in all.

1 Անցեալին դուք հոգեւորապէս 
մեռած էիք ձեր յանցանքներուն եւ 
մեղքերուն հետեւանքով։

1 Antsyalin took hokevorabes 
meṙadz eik tzer hantsankneroon 
yev meghkeroon hedevankov:

1 And you He made alive, who 
were dead in trespasses and sins,

2 Այդ մեղքերով կ’ապրէիք, այս 
աշխարհի սովորութեան համաձայն, 
ենթարկուելով Սատանային, որ 
մթնոլորտին մէջ գործող ոգեղէն 
ոյժերուն իշխանն է, եւ ներկայիս 
կը գործէ Աստուծոյ անհնազանդ 
մարդոց մէջ։

2 Ayt meghkerov g’abreik, ays 
ashkharhi sovorootyan hamatzayn, 
yentargvelov Sadanayin, vor 
mtnolordin mech kordzogh 
vokeghen oojheroon ishkhann e, 
yev nergayis gŭ kordze Asdoodzo 
anhnazant martots mech:

2 in which you once walked 
according to the course of this 
world, according to the prince of 
the power of the air, the spirit 
who now works in the sons of 
disobedience,

3 Ժամանակ մը մենք բոլորսալ 
նոյնպէս անհնազանդ էինք եւ 
մարդկային բնութեան յատուկ 
ցանկութիւններով կ’ապրէինք՝ 
մեր մարմինին ու մտքին բոլոր 
փափաքները կատարելով, եւ իրապէս 
Աստուծոյ պատիժին արժանի էինք, 
միւսներուն պէս։ ֍

3 Jhamanag mŭ menk polorsal 
nooynbes anhnazant eink yev 
martgayin pnootyan hadoog 
tsangootyoonnerov g’abreink՝ 
mer marminin oo mdkin polor 
papaknerŭ gadarelov, yev irabes 
Asdoodzo badijhin arjhani eink, 
myoosneroon bes: ֍

3 among whom also we all once 
conducted ourselves in the lusts 
of our flesh, fulfilling the desires 
of the flesh and of the mind, and 
were by nature children of wrath, 
just as the others. ֍
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Սուրբ Աւետարան Յիսուսի Սուրբ Աւետարան Յիսուսի 
Քրիստոսի ըստ Ղուկասու 8.22-25 Քրիստոսի ըստ Ղուկասու 8.22-25 

(ARWZ)(ARWZ)

Soorp Avedaran Hisoosi Krisdosi Soorp Avedaran Hisoosi Krisdosi 
ŭsd Ghoogasoo 8.22-25 (ARWZ)ŭsd Ghoogasoo 8.22-25 (ARWZ)

The Holy Gospel of Jesus Christ The Holy Gospel of Jesus Christ 
according to Luke 8:22-25 according to Luke 8:22-25 

(NKJV)(NKJV)

22 Օր մը Յիսուս նաւակ ելաւ իր 
աշակերտներուն հետ եւ անոնց 
ըսաւ.- Եկէք լիճին միւս կողմը 
անցնինք։ Ու ճամբայ ելան։

22 Or mŭ Hisoos navag yelav ir 
ashagerdneroon hed yev anonts 
ŭsav.- Yegek lijin myoos goghmŭ 
antsnink: Oo jampa yelan:

22 Now it happened, on a certain 
day, that He got into a boat with 
His disciples. And He said to them, 
“Let us cross over to the other side 
of the lake.” And they launched 
out.

23 Մինչ աշակերտները կը 
նաւարկէին, Յիսուս քնացաւ։ 
Յանկարծ զօրաւոր փոթորիկ մը փչեց 
լիճին վրայ. ալիքները նաւակին մէջ 
կը թափէին. բոլորն ալ վտանգի մէջ 
էին։

23 Minch ashagerdnerŭ gŭ 
navargein, Hisoos knatsav: 
Hangardz zoravor potorig mŭ 
pchets lijin vra. aliknerŭ navagin 
mech gŭ tapein. polorn al vdanki 
mech ein:

23 But as they sailed He fell 
asleep. And a windstorm came 
down on the lake, and they were 
filling with water, and were in 
jeopardy.

24 Աշակերտները մօտեցան 
Յիսուսի եւ արթնցուցին զինք, 
ըսելով.- Վարդապե՛տ, Վարդապե՛տ, 
ահա կը կորսուինք։ Յիսուս ոտքի 
ելաւ, սաստեց հովը եւ ալեկոծեալ 
ջուրերը, որոնք հանդարտեցան եւ 
խաղաղութիւն տիրեց։

24 Ashagerdnerŭ modetsan 
Hisoosi yev artntsootsin zink, 
ŭselov.- Vartabe՛d, Vartabe՛d, aha 
gŭ gorsvink: Hisoos vodki yelav, 
sasdets hovŭ yev alegodzyal 
choorerŭ, voronk hantardetsan yev 
khaghaghootyoon direts:

24 And they came to Him and 
awoke Him, saying, “Master, 
Master, we are perishing!” Then 
He arose and rebuked the wind 
and the raging of the water. And 
they ceased, and there was a calm.

25 Ապա աշակերտներուն ըսաւ.- Ո՞ւր 
է ձեր հաւատքը։ Անոնք սարսափած՝ 
հիացումով իրարու ըսին.- Ո՞վ է 
արդեօք այս մարդը, որովհետեւ կը 
հրահանգէ հովերուն եւ ալիքներուն, 
եւ կը հնազանդին իրեն։ ֍

25 Aba ashagerdneroon ŭsav.- O՞or 
e tzer havadkŭ: Anonk sarsapadz՝ 
hiatsoomov iraroo ŭsin.- O՞v e 
artyok ays martŭ, vorovhedev gŭ 
hrahanke hoveroon yev alikneroon, 
yev gŭ hnazantin iren: ֍

25 But He said to them, “Where 
is your faith?” And they were 
afraid, and marveled, saying to 
one another, “Who can this be? For 
He commands even the winds and 
water, and they obey Him!” ֍


