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Թ. Շաբաթ զկնի Ս. ԽաչիԹ. Շաբաթ զկնի Ս. Խաչի Armenian Apostolic ChurchArmenian Apostolic Church
Daily Variables & ReadingsDaily Variables & Readings Ninth Week after Holy CrossNinth Week after Holy Cross

2021-11-10 Չորեքշաբթի2021-11-10 Չորեքշաբթի 2021-11-10 Chorekshapti2021-11-10 Chorekshapti 2021-11-10 Wednesday2021-11-10 Wednesday
ՊահքՊահք BahkBahk FastFast
ԳՁԳՁ Kim TsaKim Tsa Kim Tsa (Mode 5)Kim Tsa (Mode 5)

Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի 
Եփեսացիներուն ուղղուած Եփեսացիներուն ուղղուած 
նամակէն 6.1-9 (ARWZ)նամակէն 6.1-9 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali 
Yepesatsineroon ooghghvadz Yepesatsineroon ooghghvadz 

namagen 6.1-9 (ARWZ)namagen 6.1-9 (ARWZ)

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

6:1-9 (NKJV)6:1-9 (NKJV)

1 Զաւակնե՛ր, իբրեւ 
Տիրոջ հետեւորդներ՝ ձեր 
պարտականութիւնն է հնազանդիլ 
ձեր ծնողներուն, որովհետեւ ա՛յդ է 
շիտակը։

1 Zavagne՛r, iprev 
Diroch hedevortner՝ tzer 
bardaganootyoonn e hnazantil tzer 
dznoghneroon, vorovhedev a՛yt e 
shidagŭ:

1 Children, obey your parents in 
the Lord, for this is right.

2 «Պատուէ՛ քու հայրդ ու մայրդ» 
պատուիրանը առաջինն է՝ որ իրեն 
կապուած խոստում մը ունի.

2 «Badve՛ koo hayrt oo mayrt» 
badviranŭ aṙachinn e՝ vor iren 
gabvadz khosdoom mŭ ooni.

2 “Honor your father and mother,” 
which is the first commandment 
with promise:

3 «որպէսզի միշտ բարիք գտնես եւ 
երկրի վրայ կեանքդ երկար ըլլայ»։

3 «vorbeszi mishd parik kdnes yev 
yergri vra gyankt yergar ŭlla»:

3 “that it may be well with you and 
you may live long on the earth.”

4 Իսկ դուք, հայրե՛ր, մի՛ զայրացնէք 
ձեր զաւակները, այլ զանոնք 
մեծցուցէք քրիստոնէական 
դաստիարակութեամբ եւ 
կրթութեամբ։

4 Isg took, hayre՛r, mi՛ zayratsnek 
tzer zavagnerŭ, ayl zanonk 
medztsootsek krisdoneagan 
tasdiaragootyamp yev grtootyamp:

4 And you, fathers, do not provoke 
your children to wrath, but bring 
them up in the training and 
admonition of the Lord.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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5 Ծառանե՛ր, ձեր մարմնաւոր 
տէրերուն հնազանդեցէք 
պատկառանքով ու 
երկիւղածութեամբ եւ անկեղծ 
սիրտով, ճիշդ ինչպէս Քրիստոսի 
պիտի հնազանդէիք։

5 Dzaṙane՛r, tzer marmnavor 
dereroon hnazantetsek 
badgaṙankov oo 
yergyooghadzootyamp yev 
angeghdz sirdov, jisht inchbes 
Krisdosi bidi hnazanteik:

5 Bondservants, be obedient 
to those who are your masters 
according to the flesh, with fear 
and trembling, in sincerity of 
heart, as to Christ;

6 Ձեր ծառայութիւնը ըրէք՝ ո՛չ 
միայն երբ հսկող աչք կայ ձեր վրայ, 
ինչպէս կ’ընեն անոնք՝ որոնք մարդոց 
հաճութիւնը կ’ուզեն շահիլ, այլ՝ 
իբրեւ Քրիստոսի ծառաներ, որոնք 
Աստուծոյ կամքը կը կատարեն 
սրտանց։

6 Tzer dzaṙayootyoonŭ ŭrek՝ 
vo՛ch miayn yerp hsgogh achk ga 
tzer vra, inchbes g’ŭnen anonk՝ 
voronk martots hajootyoonŭ 
g’oozen shahil, ayl՝ iprev Krisdosi 
dzaṙaner, voronk Asdoodzo gamkŭ 
gŭ gadaren srdants:

6 not with eyeservice, as men-
pleasers, but as bondservants of 
Christ, doing the will of God from 
the heart,

7 Ծառայեցէք յօժարակամ, ինչպէս 
պիտի ծառայէիք Տիրոջ, եւ ոչ՝ 
մարդոց։

7 Dzaṙayetsek hojharagam, 
inchbes bidi dzaṙayeik Diroch, yev 
voch՝ martots:

7 with goodwill doing service, as to 
the Lord, and not to men,

8 Գիտցէք, որ իւրաքանչիւր մարդ, 
ծառայ ըլլայ թէ ազատ, իր ըրած 
բարիքին փոխարէնը Տիրոջմէ պիտի 
ստանայ։

8 Kidtsek, vor yoorakanchyoor 
mart, dzaṙa ŭlla te azad, ir ŭradz 
parikin pokharenŭ Dirochme bidi 
sdana։

8 knowing that whatever good 
anyone does, he will receive the 
same from the Lord, whether he is 
a slave or free.

9 Դո՛ւք ալ, տէրե՛ր, նոյն վերաբերումը 
ունեցէք անոնց նկատմամբ, մէկ 
կողմ դնելով խստութիւնը։ Յիշեցէք 
որ ձեր ծառաներն ալ, դուք ալ՝ կը 
պատկանիք նոյն Տիրոջ, որ երկինքի 
մէջ է. եւ անիկա խտրութիւն չի դներ 
մարդոց միջեւ։ ֍

9 To՛ok al, dere՛r, nooyn 
veraperoomŭ oonetsek anonts 
ngadmamp, meg goghm tnelov 
khsdootyoonŭ: Hishetsek vor tzer 
dzaṙanern al, took al՝ gŭ badganik 
nooyn Diroch, vor yerginki mech 
e. yev aniga khdrootyoon chi tner 
martots michev: ֍

9 And you, masters, do the 
same things to them, giving up 
threatening, knowing that your 
own Master also is in heaven, and 
there is no partiality with Him. ֍
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Սուրբ Աւետարան Յիսուսի Սուրբ Աւետարան Յիսուսի 
Քրիստոսի ըստ Ղուկասու 9.10-17 Քրիստոսի ըստ Ղուկասու 9.10-17 

(ARWZ)(ARWZ)

Soorp Avedaran Hisoosi Krisdosi Soorp Avedaran Hisoosi Krisdosi 
ŭsd Ghoogasoo 9.10-17 (ARWZ)ŭsd Ghoogasoo 9.10-17 (ARWZ)

The Holy Gospel of Jesus Christ The Holy Gospel of Jesus Christ 
according to Luke 9:10-17 according to Luke 9:10-17 

(NKJV)(NKJV)

10 Առաքեալները վերադարձան եւ 
ի՛նչ որ ըրած էին՝ պատմեցին Յիսուսի։ 
Յիսուս զանոնք առաւ եւ քաշուեցաւ 
Բեթսայիդա քաղաքին մօտիկ ամայի 
վայր մը։

10 Aṙakyalnerŭ veratartzan yev 
i՛nch vor ŭradz ein՝ badmetsin 
Hisoosi: Hisoos zanonk aṙav yev 
kashvetsav Petsayita kaghakin 
modig amayi vayr mŭ:

10 And the apostles, when they 
had returned, told Him all that 
they had done. Then He took them 
and went aside privately into a 
deserted place belonging to the city 
called Bethsaida.

11 Ժողովուրդը երբ գիտցաւ՝ 
հետեւեցաւ իրեն։ Յիսուս ընդունեց 
զանոնք եւ սկսաւ անոնց քարոզել 
Աստուծոյ արքայութեան մասին։ Իսկ 
անոնք որոնք բժշկութեան պէտք 
ունէին՝ բժշկեց։

11 Jhoghovoortŭ yerp kidtsav՝ 
hedevetsav iren: Hisoos ŭntoonets 
zanonk yev sgsav anonts karozel 
Asdoodzo arkayootyan masin: Isg 
anonk voronk pjhshgootyan bedk 
oonein՝ pjhshgets:

11 But when the multitudes 
knew it, they followed Him; and 
He received them and spoke to 
them about the kingdom of God, 
and healed those who had need of 
healing.

12 Երբ օրը կ’իրիկնանար, տասներկու 
աշակերտները մօտեցան Յիսուսի 
եւ ըսին.- Արձակէ՛ ժողովուրդը, 
որպէսզի երթան շրջակայ գիւղերն ու 
ագարակները, հանգչին եւ ուտելիք 
գտնեն, որովհետեւ հոս ամայի տեղ 
ենք։

12 Yerp orŭ g’irignanar, dasnergoo 
ashagerdnerŭ modetsan Hisoosi 
yev ŭsin.- Artzage՛ jhoghovoortŭ, 
vorbeszi yertan shrchaga 
kyooghern oo akaragnerŭ, 
hankchin yev oodelik kdnen, 
vorovhedev hos amayi degh yenk:

12 When the day began to wear 
away, the twelve came and said 
to Him, “Send the multitude 
away, that they may go into the 
surrounding towns and country, 
and lodge and get provisions; for 
we are in a deserted place here.”

13 Յիսուս անոնց ըսաւ.- Դո՛ւք տուէք 
անոնց ուտելիքը։ Անոնք ըսին.- 
Ամբողջ մեր ունեցածը հինգ հաց 
եւ երկու ձուկ է. բայց եթէ կ’ուզես՝ 
կ’երթանք ժողովուրդին համար 
բաւականաչափ կերակուր կը գնենք։

13 Hisoos anonts ŭsav.- To՛ok dvek 
anonts oodelikŭ: Anonk ŭsin.- 
Ampoghch mer oonetsadzŭ hink 
hats yev yergoo tzoog e. payts yete 
g’oozes՝ g’ertank jhoghovoortin 
hamar pavaganachap geragoor gŭ 
knenk:

13 But He said to them, “You give 
them something to eat.” And they 
said, “We have no more than five 
loaves and two fish, unless we go 
and buy food for all these people.”
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14 Որովհետեւ շուրջ հինգ հազար 
մարդ կար։ Յիսուս աշակերտներուն 
ըսաւ.- Նստեցուցէք զանոնք 
յիսունական հոգինոց խումբերով։

14 Vorovhedev shoorch hink hazar 
mart gar: Hisoos ashagerdneroon 
ŭsav.- Nsdetsootsek zanonk 
hisoonagan hokinots khoomperov:

14 For there were about five 
thousand men. Then He said to 
His disciples, “Make them sit down 
in groups of fifty.”

15 Անոնք կատարեցին հրահանգը եւ 
նստեցուցին բոլորն ալ։

15 Anonk gadaretsin hrahankŭ 
yev nsdetsootsin polorn al:

15 And they did so, and made 
them all sit down.

16 Ապա Յիսուս առաւ հինգ հացը 
եւ երկու ձուկը, աչքերը երկինք 
բարձրացուց, օրհնեց, կտրեց եւ 
աշակերտներուն տուաւ՝ որ բաժնեն 
ժողովուրդին։

16 Aba Hisoos aṙav hink hatsŭ yev 
yergoo tzoogŭ, achkerŭ yergink 
partzratsoots, orhnets, gdrets yev 
ashagerdneroon dvav՝ vor pajhnen 
jhoghovoortin:

16 Then He took the five loaves 
and the two fish, and looking 
up to heaven, He blessed and 
broke them, and gave them to 
the disciples to set before the 
multitude.

17 Բոլորն ալ կերան ու կշտացան, եւ 
աշակերտները աւելցած կտորները 
հաւաքելով՝ տասներկու սակառ 
լեցուցին։ ֍

17 Polorn al geran oo gshdatsan, 
yev ashagerdnerŭ aveltsadz 
gdornerŭ havakelov՝ dasnergoo 
sagaṙ letsootsin: ֍

17 So they all ate and were filled, 
and twelve baskets of the leftover 
fragments were taken up by 
them. ֍


