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Գ. օր Յիսնակի ՊահոցԳ. օր Յիսնակի Պահոց Armenian Apostolic ChurchArmenian Apostolic Church
Daily Variables & ReadingsDaily Variables & Readings Third Day of Advent FastThird Day of Advent Fast

2021-11-24 Չորեքշաբթի2021-11-24 Չորեքշաբթի 2021-11-24 Chorekshapti2021-11-24 Chorekshapti 2021-11-24 Wednesday2021-11-24 Wednesday
ՊահքՊահք BahkBahk FastFast

ԲՁԲՁ Pen TsaPen Tsa Pen Tsa (Mode 3)Pen Tsa (Mode 3)

Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի 
կողոսացիներուն ուղղուած կողոսացիներուն ուղղուած 
նամակէն 1.24-2.7 (ARWZ)նամակէն 1.24-2.7 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali 
goghosatsineroon ooghghvadz goghosatsineroon ooghghvadz 

namagen 1.24-2.7 (ARWZ)namagen 1.24-2.7 (ARWZ)

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

1:24-2:7 (NKJV)1:24-2:7 (NKJV)

24 Եւ հիմա, ուրախ եմ 
չարչարանքներուս մէջ, որ ձեր սիրոյն 
կը կրեմ, որովհետեւ Քրիստոսի 
կրած նեղութիւններուն պակասը իմ 
մարմինիս մէջ կ’ամբողջացնեմ՝ անոր 
մարմինին համար, որ եկեղեցին է։

24 Yev hima, oorakh yem 
charcharankneroos mech, vor 
tzer sirooyn gŭ grem, vorovhedev 
Krisdosi gradz neghootyoonneroon 
bagasŭ im marminis mech 
g’ampoghchatsnem՝ anor 
marminin hamar, vor yegeghetsin 
e:

24 I now rejoice in my sufferings 
for you, and fill up in my flesh 
what is lacking in the afflictions 
of Christ, for the sake of His body, 
which is the church,

25 Եւ ես եկեղեցիին ծառայ եղայ՝ 
իբրեւ Աստուծոյ կողմէ տրուած 
պարտականութիւն, որպէսզի իր 
ամբողջութեանը մէջ ձեզի քարոզեմ 
Աստուծոյ խօսքը,

25 Yev yes yegeghetsiin dzaṙa 
yegha՝ iprev Asdoodzo goghme 
drvadz bardaganootyoon, vorbeszi 
ir ampoghchootyanŭ mech tzezi 
karozem Asdoodzo khoskŭ,

25 of which I became a minister 
according to the stewardship from 
God which was given to me for 
you, to fulfill the word of God,

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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26 փրկութեան այն ծրագիրը՝ որ 
Աստուած անցեալ բոլոր դարերուն 
մարդկութեան բոլոր սերունդներէն 
ծածուկ պահած էր, եւ որ հիմա 
յայտնեց իր ընտրեալներուն։

26 prgootyan ayn dzrakirŭ՝ vor 
Asdvadz antsyal polor tareroon 
martgootyan polor seroontneren 
dzadzoog bahadz er, yev vor hima 
haydnets ir ŭndryalneroon:

26 the mystery which has been 
hidden from ages and from 
generations, but now has been 
revealed to His saints.

27 Աստուած ուզեց անոնց ցոյց 
տալ՝ թէ ի՜նչ հարուստ ու փառաւոր 
է իր ծրագիրը, որ կը վերաբերի 
բոլոր ազգերուն. եւ այդ ծրագիրն 
է՝ Քրիստոսը ճանչցնել ձեզի, գալիք 
փառքին յոյսով։

27 Asdvadz oozets anonts tsooyts 
dal՝ te i՜nch haroosd oo paṙavor e 
ir dzrakirŭ, vor gŭ veraperi polor 
azkeroon. yev ayt dzrakirn e՝ 
Krisdosŭ janchtsnel tzezi, kalik 
paṙkin hooysov:

27 To them God willed to make 
known what are the riches of the 
glory of this mystery among the 
Gentiles: which is Christ in you, 
the hope of glory.

28 Ուստի մենք Քրիստոսը կը 
քարոզենք, հոգեւոր իմաստութեան 
բոլոր միջոցներով խրատելով 
բոլոր մարդիկը եւ ուսուցանելով 
բոլոր մարդոց, որպէսզի բոլորն ալ 
Աստուծոյ դիմաց կանգնեցնենք՝ 
Յիսուս Քրիստոսի միացած եւ 
հոգեւորապէս կատարեալ։

28 Oosdi menk Krisdosŭ gŭ 
karozenk, hokevor imasdootyan 
polor michotsnerov khradelov 
polor martigŭ yev oosootsanelov 
polor martots, vorbeszi polorn al 
Asdoodzo timats ganknetsnenk՝ 
Hisoos Krisdosi miatsadz yev 
hokevorabes gadaryal:

28 Him we preach, warning every 
man and teaching every man in 
all wisdom, that we may present 
every man perfect in Christ Jesus.

29 Ատոր համար է որ կ’աշխատիմ ու 
կը պայքարիմ, այն ոյժովը՝ որ իմ մէջս 
կը գործէ զօրեղապէս։

29 Ador hamar e vor g’ashkhadim 
oo gŭ baykarim, ayn oojhovŭ՝ vor 
im mechs gŭ kordze zoreghabes:

29 To this end I also labor, striving 
according to His working which 
works in me mightily.

1 Կ’ուզեմ որ գիտնաք, թէ ինչպիսի՜ 
մեծ նեղութիւն կը կրեմ ձեզի եւ 
Լաւոդիկիացիներուն համար, ինչպէս 
նաեւ բոլոր անոնց համար՝ որոնք 
անձամբ զիս չեն տեսած։

1 G’oozem vor kidnak, te inchbisi՜ 
medz neghootyoon gŭ grem tzezi 
yev Lavotigiatsineroon hamar, 
inchbes nayev polor anonts hamar՝ 
voronk antzamp zis chen desadz:

1 For I want you to know what a 
great conflict I have for you and 
those in Laodicea, and for as many 
as have not seen my face in the 
flesh,
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2 Ասիկա կ’ըսեմ՝ որպէսզի անոնց 
սիրտերը մխիթարուին ու սիրով 
շաղկապուին, եւ ամբողջական 
հասկացողութեամբ կատարեալ 
համոզումի հասնին, ճանչնալով 
Հօր Աստուծոյ ծրագիրը՝ Քրիստոս 
Յիսուսով յայտնուած։

2 Asiga g’ŭsem՝ vorbeszi anonts 
sirderŭ mkhitarvin oo sirov 
shaghgabvin, yev ampoghchagan 
hasgatsoghootyamp gadaryal 
hamozoomi hasnin, janchnalov 
Hor Asdoodzo dzrakirŭ՝ Krisdos 
Hisoosov haydnvadz:

2 that their hearts may be 
encouraged, being knit together 
in love, and attaining to all 
riches of the full assurance of 
understanding, to the knowledge 
of the mystery of God, both of the 
Father and of Christ,

3 Քրիստոսի մէջ ծածկուած կը 
գտնուի Աստուծոյ իմաստութեան ու 
գիտութեան ամբողջ գանձարանը։

3 Krisdosi mech dzadzgvadz gŭ 
kdnvi Asdoodzo imasdootyan oo 
kidootyan ampoghch kantzaranŭ:

3 in whom are hidden all 
the treasures of wisdom and 
knowledge.

4 Ասիկա կ’ըսեմ՝ որպէսզի ոեւէ մէկը 
ձեզ չխաբէ հրապուրիչ խօսքերով։

4 Asiga g’ŭsem՝ vorbeszi voyeve 
megŭ tzez chkhape hraboorich 
khoskerov:

4 Now this I say lest anyone 
should deceive you with persuasive 
words.

5 Որովհետեւ թէպէտ մարմինով 
հեռու, բայց հոգիով ձեզի հետ եմ։ 
Կ’ուրախանամ՝ երբ տեսնեմ որ 
համերաշխ էք եւ ամուր՝ Քրիստոս 
Յիսուսի հանդէպ ձեր հաւատքին մէջ։

5 Vorovhedev tebed marminov 
heṙoo, payts hokiov tzezi hed 
yem: G’oorakhanam՝ yerp desnem 
vor hamerashkh ek yev amoor՝ 
Krisdos Hisoosi hanteb tzer 
havadkin mech:

5 For though I am absent in the 
flesh, yet I am with you in spirit, 
rejoicing to see your good order 
and the steadfastness of your faith 
in Christ.

6 Արդ, քանի ընդունեցիք Քրիստոս 
Յիսուսը, Տէրը, կապուած մնացէք 
իրեն։

6 Art, kani ŭntoonetsik Krisdos 
Hisoosŭ, Derŭ, gabvadz mnatsek 
iren:

6 As you therefore have received 
Christ Jesus the Lord, so walk in 
Him,

7 Իր մէջ արմատացէք եւ իր վրայ 
աճեցէք, ամրապնդուելով այն 
հաւատքին մէջ՝ որ սորվեցաք, եւ 
անդադար գոհութիւն յայտնեցէք 
իրեն։ ֍

7 Ir mech armadatsek yev ir 
vra ajetsek, amrabntvelov ayn 
havadkin mech՝ vor sorvetsak, yev 
antatar kohootyoon haydnetsek 
iren: ֍

7 rooted and built up in Him and 
established in the faith, as you 
have been taught, abounding in it 
with thanksgiving. ֍
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Սուրբ Աւետարան Յիսուսի Սուրբ Աւետարան Յիսուսի 
Քրիստոսի ըստ Ղուկասու 11.33-42 Քրիստոսի ըստ Ղուկասու 11.33-42 

(ARWZ)(ARWZ)

Soorp Avedaran Hisoosi Krisdosi Soorp Avedaran Hisoosi Krisdosi 
ŭsd Ghoogasoo 11.33-42 (ARWZ)ŭsd Ghoogasoo 11.33-42 (ARWZ)

The Holy Gospel of Jesus Christ The Holy Gospel of Jesus Christ 
according to Luke 11:33-42 according to Luke 11:33-42 

(NKJV)(NKJV)

33 Ոեւէ մէկը ճրագը վառելէ ետք 
չի պահեր կամ կաթսայի տակ չի 
դներ, այլ աշտանակի վրայ կը դնէ, 
որպէսզի ներս մտնողները լոյսը 
տեսնեն։

33 Voyeve megŭ jrakŭ vaṙele yedk 
chi baher gam gatsayi dag chi tner, 
ayl ashdanagi vra gŭ tne, vorbeszi 
ners mdnoghnerŭ looysŭ desnen:

33 “No one, when he has lit a 
lamp, puts it in a secret place 
or under a basket, but on a 
lampstand, that those who come in 
may see the light.

34 Աչքն է մարմնին ճրագը. երբ աչքդ 
առողջ է՝ ամբողջ մարմինդ լուսաւոր 
կ’ըլլայ, իսկ երբ աչքդ վատառողջ է՝ 
ամբողջ մարմինդ խաւար կ’ըլլայ։

34 Achkn e marmnin jrakŭ. 
yerp achkt aṙoghch e՝ ampoghch 
marmint loosavor g’ŭlla, isg yerp 
achkt vadaṙoghch e՝ ampoghch 
marmint khavar g’ŭlla:

34 “The lamp of the body is the 
eye. Therefore, when your eye is 
good, your whole body also is full 
of light. But when your eye is bad, 
your body also is full of darkness.

35 Ուրեմն զգո՜յշ, չըլլա՜յ թէ քու մէջդ 
եղող լոյսը խաւարի։

35 Ooremn zko՜oysh, chŭlla՜ te koo 
mecht yeghogh looysŭ khavari:

35 “Therefore take heed that 
the light which is in you is not 
darkness.

36 Եթէ ամբողջ մարմինդ լուսաւոր 
է, առանց խաւարի մասնիկ մը 
ունենալու, այն ատեն ամէն ինչ 
լուսաւոր պիտի ըլլայ, այնպէս՝ 
ինչպէս երբ ճրագը իր շողերով կը 
լուսաւորէ քեզ։

36 Yete ampoghch marmint 
loosavor e, aṙants khavari masnig 
mŭ oonenaloo, ayn aden amen 
inch loosavor bidi ŭlla, aynbes՝ 
inchbes yerp jrakŭ ir shogherov gŭ 
loosavore kez:

36 “If then your whole body is full 
of light, having no part dark, the 
whole body will be full of light, as 
when the bright shining of a lamp 
gives you light.”

37 Տակաւին Յիսուս կը խօսէր, երբ 
Փարիսեցի մը խնդրեց իրմէ որ իր 
տունը ճաշի գայ։ Յիսուս ներս մտաւ 
եւ սեղան բազմեցաւ։

37 Dagavin Hisoos gŭ khoser, yerp 
Parisetsi mŭ khntrets irme vor ir 
doonŭ jashi ka: Hisoos ners mdav 
yev seghan pazmetsav:

37 And as He spoke, a certain 
Pharisee asked Him to dine with 
him. So He went in and sat down 
to eat.

38 Երբ Փարիսեցին ասիկա տեսաւ՝ 
զարմացաւ, որովհետեւ ճաշելէ առաջ 
Յիսուս չլուացուեցաւ։

38 Yerp Parisetsin asiga desav՝ 
zarmatsav, vorovhedev jashele 
aṙach Hisoos chlvatsvetsav:

38 When the Pharisee saw it, he 
marveled that He had not first 
washed before dinner.
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39 Տէրը ըսաւ անոր. - Հիմա դուք՝ 
Փարիսեցիներդ, գաւաթին եւ պնակին 
արտաքինը մաքրելու մտահոգ էք, 
մինչ ձեր ներսը յափշտակութեամբ եւ 
չարութեամբ լեցուն է։

39 Derŭ ŭsav anor. - Hima 
took՝ Parisetsinert, kavatin 
yev bnagin ardakinŭ makreloo 
mdahok ek, minch tzer 
nersŭ hapshdagootyamp yev 
charootyamp letsoon e:

39 Then the Lord said to him, 
“Now you Pharisees make the 
outside of the cup and dish clean, 
but your inward part is full of 
greed and wickedness.

40 Անմիտնե՛ր, ան որ արտաքինը 
ստեղծեց, ներքինն ալ ինք չստեղծե՞ց։

40 Anmidne՛r, an vor ardakinŭ 
sdeghdzets, nerkinn al ink 
chsdeghdze՞ts:

40 “Foolish ones! Did not He who 
made the outside make the inside 
also?

41 Բայց ինչ որ կրնաք՝ տուէք իբրեւ 
ողորմութիւն, եւ ահա ամէն ինչ 
մաքուր պիտի ըլլայ ձեզի համար։

41 Payts inch vor grnak՝ dvek 
iprev voghormootyoon, yev aha 
amen inch makoor bidi ŭlla tzezi 
hamar:

41 “But rather give alms of such 
things as you have; then indeed all 
things are clean to you.

42 Վա՜յ ձեզի, Փարիսեցինե՛ր, որ 
անանուխին, փեգենային եւ այլ 
կանաչեղէններուն տասանորդը կու 
տաք, բայց կ’անտեսէք Աստուծոյ 
արդարութիւնն ու սէրը։ Ասոնք պէտք 
էր գործադրել, առանց միւսները 
անտեսելու։ ֍

42 Va՜y tzezi, Parisetsine՛r, vor 
ananookhin, pekenayin yev ayl 
ganacheghenneroon dasanortŭ 
goo dak, payts g’andesek Asdoodzo 
artarootyoonn oo serŭ: Asonk bedk 
er kordzatrel, aṙants myoosnerŭ 
andeseloo: ֍

42 “But woe to you Pharisees! 
For you tithe mint and rue and 
all manner of herbs, and pass by 
justice and the love of God. These 
you ought to have done, without 
leaving the others undone. ֍


