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ժ. Շաբաթ զկնի Ս. Խաչիժ. Շաբաթ զկնի Ս. Խաչի Armenian Apostolic ChurchArmenian Apostolic Church
Daily Variables & ReadingsDaily Variables & Readings Tenth Week after Holy CrossTenth Week after Holy Cross

2021-11-17 Չորեքշաբթի2021-11-17 Չորեքշաբթի 2021-11-17 Chorekshapti2021-11-17 Chorekshapti 2021-11-17 Wednesday2021-11-17 Wednesday
ՊահքՊահք BahkBahk FastFast

ԲԿԲԿ Pen GenPen Gen Pen Gen (Mode 4)Pen Gen (Mode 4)

Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի 
Երկրորդ Կորնթացիներուն Երկրորդ Կորնթացիներուն 

ուղղուած նամակէն 1.12-22 ուղղուած նամակէն 1.12-22 
(ARWZ)(ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali 
Yergrort Gorntatsineroon Yergrort Gorntatsineroon 

ooghghvadz namagen 1.12-22 ooghghvadz namagen 1.12-22 
(ARWZ)(ARWZ)

A Reading from the Second A Reading from the Second 
Epistle of Apostle Paul to the Epistle of Apostle Paul to the 
Corinthians 1:12-22 (NKJV)Corinthians 1:12-22 (NKJV)

12 Պարծանքով կրնամ ըսել, եւ 
խիղճս ալ կը վկայէ, որ բոլորին 
հանդէպ ու մանաւանդ ձեզի հանդէպ 
եղած եմ պարզ ու անկեղծ, ինչպէս 
Աստուած կը կամենայ. ո՛չ թէ 
մարդկային իմաստութենէ մղուած, 
այլ՝ Աստուծոյ շնորհքովը։

12 Bardzankov grnam ŭsel, yev 
khighjs al gŭ vgaye, vor polorin 
hanteb oo manavant tzezi hanteb 
yeghadz yem barz oo angeghdz, 
inchbes Asdvadz gŭ gamena. 
vo՛ch te martgayin imasdootene 
mghvadz, ayl՝ Asdoodzo 
shnorhkovŭ:

12 For our boasting is this: the 
testimony of our conscience that 
we conducted ourselves in the 
world in simplicity and godly 
sincerity, not with fleshly wisdom 
but by the grace of God, and more 
abundantly toward you.

13 Նամակներուս մէջ ալ ձեր 
կարդացածէն ու հասկցածէն 
տարբեր բան մը չէ որ կը գրեմ 
ձեզի։ Եւ թէպէտ ներկայիս միայն 
մասնակիօրէն կը հասկնաք զիս, բայց 
յուսով եմ որ հետզհետէ ամբողջապէս 
պիտի հասկնաք. 

13 Namagneroos mech al tzer 
gartatsadzen oo hasgtsadzen 
darper pan mŭ che vor gŭ krem 
tzezi: Yev tebed nergayis miayn 
masnagioren gŭ hasgnak zis, 
payts hoosov yem vor hedzhede 
ampoghchabes bidi hasgnak. 

13 For we are not writing any 
other things to you than what you 
read or understand. Now I trust 
you will understand, even to the 
end

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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14 այնպէս որ, մեր Տիրոջ Յիսուս 
Քրիստոսի դատաստանին օրը ձեր 
պարծանքը պիտի ըլլամ, ինչպէս 
դուք՝ իմ պարծանքս։

14 aynbes vor, mer Diroch Hisoos 
Krisdosi tadasdanin orŭ tzer 
bardzankŭ bidi ŭllam, inchbes 
took՝ im bardzanks:

14 (as also you have understood us 
in part), that we are your boast as 
you also are ours, in the day of the 
Lord Jesus.

15 Այս վստահութեամբ ալ ծրագրած 
էի նախ ձեզի գալ, որպէսզի կրկին 
անգամ Աստուծոյ շնորհքը ընդունիք,

15 Ays vsdahootyamp al dzrakradz 
ei nakh tzezi kal, vorbeszi grgin 
ankam Asdoodzo shnorhkŭ 
ŭntoonik,

15 And in this confidence I 
intended to come to you before, 
that you might have a second 
benefit—

16 եւ ձեր վրայով անցնիլ 
Մակեդոնիա. ապա կրկին 
Մակեդոնիայէն ձեզի հանդիպիլ եւ 
ձեր օգնութեամբ մեկնիլ Հրէաստան։

16 yev tzer vrayov antsnil 
Magetonia. aba grgin 
Magetoniayen tzezi hantibil yev 
tzer oknootyamp megnil Hreasdan:

16 to pass by way of you to 
Macedonia, to come again from 
Macedonia to you, and be helped 
by you on my way to Judea.

17 Բայց եթէ չիրականացաւ ինչ 
որ ծրագրած էի, կը կարծէ՞ք որ 
թեթեւութեամբ շարժեցայ. կամ կը 
խորհիք թէ անսկզբունք մարդու մը 
պէ՞ս որոշումներ կ’առնեմ, որուն ո՛չ 
Այոն Այո է եւ ոչ ալ Ոչը՝ Ոչ։

17 Payts yete chiraganatsav inch 
vor dzrakradz ei, gŭ gardze՞k vor 
tetevootyamp sharjhetsa. gam gŭ 
khorhik te ansgzpoonk martoo 
mŭ be՞s voroshoomner g’aṙnem, 
voroon vo՛ch Ayon Ayo e yev voch 
al Vochŭ՝ Voch:

17 Therefore, when I was planning 
this, did I do it lightly? Or the 
things I plan, do I plan according 
to the flesh, that with me there 
should be Yes, Yes, and No, No?

18 Աստուած վկայ է՝ որ ձեր մէջ 
կատարած մեր քարոզութիւնը 
երկդիմի չեղաւ երբեք։

18 Asdvadz vga e՝ vor tzer mech 
gadaradz mer karozootyoonŭ 
yergtimi cheghav yerpek:

18 But as God is faithful, our word 
to you was not Yes and No.

19 Որովհետեւ Աստուծոյ Որդին՝ 
Յիսուս Քրիստոս եւս, որ մենք՝ ես, 
Սիղուանոսը եւ Տիմոթէոսը ձեզի 
քարոզեցինք, աշխարհին տրուած Այո 
եւ Ոչ չէր, այլ՝ Աստուծոյ Այոն եղաւ։

19 Vorovhedev Asdoodzo Vortin՝ 
Hisoos Krisdos yevs, vor menk՝ 
yes, Sighvanosŭ yev Dimoteosŭ 
tzezi karozetsink, ashkharhin 
drvadz Ayo yev Voch cher, ayl՝ 
Asdoodzo Ayon yeghav:

19 For the Son of God, Jesus 
Christ, who was preached among 
you by us—by me, Silvanus, and 
Timothy—was not Yes and No, but 
in Him was Yes.
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20 Արդարեւ, Քրիստոս Աստուծոյ 
բոլոր խոստումներուն Այոն է։ 
Ահա թէ ինչու, մենք Քրիստոսը 
ընդունելով՝ Աստուծոյ Այո-ին «Ամէն» 
կ’ըսենք, իր փառքին համար։

20 Artarev, Krisdos Asdoodzo polor 
khosdoomneroon Ayon e: Aha te 
inchoo, menk Krisdosŭ ŭntoonelov՝ 
Asdoodzo Ayo-in «Amen» g’ŭsenk, 
ir paṙkin hamar:

20 For all the promises of God in 
Him are Yes, and in Him Amen, to 
the glory of God through us.

21 Եւ Աստուած ինքն է որ մեզ եւ ձեզ 
Քրիստոսով հաստատունկը պահէ։ 
Ինքն է որ մեզ օծեց

21 Yev Asdvadz inkn e vor mez yev 
tzez Krisdosov hasdadoongŭ bahe: 
Inkn e vor mez odzets

21 Now He who establishes 
us with you in Christ and has 
anointed us is God,

22 եւ իր կնիքը դրաւ մեր վրայ, 
մեզի տալով Սուրբ Հոգին՝ իբրեւ 
գրաւական մեր ստանալիք 
ժառանգութեան։ ֍

22 yev ir gnikŭ trav mer vra, mezi 
dalov Soorp Hokin՝ iprev kravagan 
mer sdanalik jhaṙankootyan: ֍

22 who also has sealed us and 
given us the Spirit in our hearts as 
a guarantee. ֍

Սուրբ Աւետարան Յիսուսի Սուրբ Աւետարան Յիսուսի 
Քրիստոսի ըստ Մարկոսի 5.35-43 Քրիստոսի ըստ Մարկոսի 5.35-43 

(ARWZ)(ARWZ)

Soorp Avedaran Hisoosi Krisdosi Soorp Avedaran Hisoosi Krisdosi 
ŭsd Margosi 5.35-43 (ARWZ)ŭsd Margosi 5.35-43 (ARWZ)

The Holy Gospel of Jesus Christ The Holy Gospel of Jesus Christ 
according to Mark 5:35-43 according to Mark 5:35-43 

(NKJV)(NKJV)

35 Մինչ Յիսուս ասիկա կ’ըսէր, 
ժողովրդապետին տունէն ոմանք 
եկան եւ ըսին Յայրոսի.- Աղջիկդ 
մեռաւ, ալ ինչո՞ւ կը յոգնեցնես 
Վարդապետը։

35 Minch Hisoos asiga g’ŭser, 
jhoghovrtabedin doonen vomank 
yegan yev ŭsin Hayrosi.- Aghchigt 
meṙav, al incho՞o gŭ hoknetsnes 
Vartabedŭ:

35 While He was still speaking, 
some came from the ruler of the 
synagogue's house who said, “Your 
daughter is dead. Why trouble the 
Teacher any further?”

36 Յիսուս այս խօսքերը երբ 
լսեց, ըսաւ ժողովրդապետին.- Մի՛ 
վախնար, միայն հաւատա՛։

36 Hisoos ays khoskerŭ yerp 
lsets, ŭsav jhoghovrtabedin.- Mi՛ 
vakhnar, miayn havada՛:

36 As soon as Jesus heard the 
word that was spoken, He said to 
the ruler of the synagogue, “Do not 
be afraid; only believe.”

37 Յետոյ չձգեց որ ոեւէ մէկը իրեն 
հետ երթայ, բացի Պետրոսէն, 
Յակոբոսէն եւ անոր եղբօրմէն՝ 
Յովհաննէսէն։

37 Hedo chtzkets vor voyeve megŭ 
iren hed yerta, patsi Bedrosen, 
Hagoposen yev anor yeghpormen՝ 
Hovhannesen:

37 And He permitted no one to 
follow Him except Peter, James, 
and John the brother of James.
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38 Երբ հասաւ ժողովրդապետին 
տունը, տեսաւ ամբոխ մը, որ կու լար 
եւ ողբ ու կոծ կ’ընէր։

38 Yerp hasav jhoghovrtabedin 
doonŭ, desav ampokh mŭ, vor goo 
lar yev voghp oo godz g’ŭner:

38 Then He came to the house of 
the ruler of the synagogue, and 
saw a tumult and those who wept 
and wailed loudly.

39 Յիսուս ներս մտաւ եւ ըսաւ 
անոնց.- Ի՞նչ իրար անցեր էք ու կու 
լաք. փոքրիկը մեռած չէ, այլ կը 
քնանայ։

39 Hisoos ners mdav yev ŭsav 
anonts.- I՞nch irar antser ek oo goo 
lak. pokrigŭ meṙadz che, ayl gŭ 
knana:

39 When He came in, He said to 
them, “Why make this commotion 
and weep? The child is not dead, 
but sleeping.”

40 Բայց անոնք սկսան զինք ծաղրել։ 
Յիսուս բոլորն ալ դուրս հանեց 
եւ իրեն հետ առնելով փոքրիկին 
հայրն ու մայրը, ինչպէս նաեւ երեք 
աշակերտները, մտաւ այն սենեակը 
ուր փոքրիկը պառկած էր։

40 Payts anonk sgsan zink 
dzaghrel: Hisoos polorn al toors 
hanets yev iren hed aṙnelov 
pokrigin hayrn oo mayrŭ, inchbes 
nayev yerek ashagerdnerŭ, mdav 
ayn senyagŭ oor pokrigŭ baṙgadz 
er:

40 And they ridiculed Him. But 
when He had put them all outside, 
He took the father and the mother 
of the child, and those who were 
with Him, and entered where the 
child was lying.

41 Յիսուս բռնեց փոքրիկին ձեռքէն 
եւ ըսաւ.- Տալիթա՛, կումի՛, որ կը 
նշանակէ՝ «Աղջիկ, քեզի կ’ըսեմ՝ ե՛լ»։

41 Hisoos pṙnets pokrigin tzeṙken 
yev ŭsav.- Dalita՛, goomi՛, vor gŭ 
nshanage՝ «Aghchig, kezi g’ŭsem՝ 
ye՛l»:

41 Then He took the child by the 
hand, and said to her, “Talitha, 
cumi,” which is translated, “Little 
girl, I say to you, arise.”

42 Աղջիկը, որ շուրջ տասներկու 
տարեկան էր, անմիջապէս ոտքի ելաւ 
եւ սկսաւ շրջիլ։ Ասիկա տեսնելով՝ 
ամէնքն ալ զարմացան։

42 Aghchigŭ, vor shoorch 
dasnergoo daregan er, anmichabes 
vodki yelav yev sgsav shrchil: 
Asiga desnelov՝ amenkn al 
zarmatsan:

42 Immediately the girl arose and 
walked, for she was twelve years of 
age. And they were overcome with 
great amazement.

43 Բայց Յիսուս անոնց խստիւ 
պատուիրեց որ ոեւէ մէկուն բան 
չըսեն. եւ ըսաւ որ ուտելիք տան 
անոր։ ֍

43 Payts Hisoos anonts khsdiv 
badvirets vor voyeve megoon pan 
chŭsen. yev ŭsav vor oodelik dan 
anor: ֍

43 But He commanded them 
strictly that no one should know it, 
and said that something should be 
given her to eat. ֍


