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Սրբոց աւետարանչացն Սրբոց աւետարանչացն 
Մատթէոսի, Մարկոսի, Ղուկասու Մատթէոսի, Մարկոսի, Ղուկասու 

եւ Յովհաննու ~ ԲԿեւ Յովհաննու ~ ԲԿ
Armenian Apostolic ChurchArmenian Apostolic Church
Daily Variables & ReadingsDaily Variables & Readings

Holy Evangelists Matthew, Holy Evangelists Matthew, 
Mark, Luke and John ~ Mark, Luke and John ~ 

Pen‑GenPen‑Gen

Իմաստութիւն Սողոմոնի 9.13‑10.2 Իմաստութիւն Սողոմոնի 9.13‑10.2 
(ARCZ)(ARCZ)

Imasdootyoon Soghomoni Imasdootyoon Soghomoni 
9.13‑10.2 (ARCZ)9.13‑10.2 (ARCZ)

A Reading from the Wisdom of A Reading from the Wisdom of 
Solomon 9.13‑10.2 (NRSV)Solomon 9.13‑10.2 (NRSV)

13 Զի ո՞վ է մարդ` որ գիտիցէ 
զխորհուրդս Աստուծոյ, կամ ո՞վ 
ածիցէ զմտաւ թէ զինչ կամիցի Տէր։

13 Zi o՞v e mart` vor kiditse 
zkhorhoorts Asdoodzo, gam o՞v 
adzitse zmdav te zinch gamitsi 
Der:

13 For who can learn the counsel 
of God? Or who can discern what 
the Lord wills?

14 Զի խորհուրդ մահկանացուաց` 
զանգիտօղք են, եւ զաղփաղփո՛ւնք 
հնարագիտութիւնք մեր։

14 Zi khorhoort mahganatsvats` 
zankidoghk yen, yev 
zaghpaghpo՛onk hnarakidootyoonk 
mer:

14 For the reasoning of mortals 
is worthless, and our designs are 
likely to fail;

15 Զի մարմին եղծանելի` 
ծանրացուցանէ զոգի, եւ հակէ 
հողեղէն յարկս զմի՛տս բազմահոգս։

15 Zi marmin yeghdzaneli` 
dzanratsootsane zoki, yev 
hage hogheghen hargs zmi՛ds 
pazmahoks:

15 for a perishable body weighs 
down the soul, and this earthy tent 
burdens the thoughtful mind.

16 Եւ հազի՛ւ նկատեմք զերկրաւորս, 
եւ որ ինչ առ ոտս կայցէ` 
աշխատութեամբ գտանեմք։ Իսկ որ 
ինչ յերկինս է` ո՞վ քննեսցէ։

16 Yev hazi՛v ngademk zergravors, 
yev vor inch aṙ vods gaytse` 
ashkhadootyamp kdanemk: Isg vor 
inch hergins e` o՞v knnestse:

16 We can hardly guess at what is 
on earth, and what is at hand we 
find with labor; but who has traced 
out what is in the heavens?

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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17 եւ զխորհուրդս քո ո՞վ գիտաց` 
եթէ ոչ դո՛ւ ետուր իմաստութիւն, 
եւ առաքեցեր զՍուրբ Հոգիդ քո ՛ի 
բարձանց։

17 yev zkhorhoorts ko o՞v kidats` 
yete voch to՛o yedoor imasdootyoon, 
yev aṙaketser zSoorp Hokit ko ՛i 
partzants:

17 Who has learned your counsel, 
unless you have given wisdom and 
sent your holy spirit from on high?

18 Եւ ապա ուղղեցան շաւիղք 
երկրաւորացս, եւ զճանապարհս քո 
ուսա՛ն մարդիկ. եւ իմաստութեամբ քո 
փրկեցան։

18 Yev aba ooghghetsan shavighk 
yergravoratss, yev zjanabarhs ko 
oosa՛n martig. yev imasdootyamp 
ko prgetsan:

18 And thus the paths of those on 
earth were set right, and people 
were taught what pleases you, and 
were saved by wisdom.”

1 Նա զնախաստեղծն զհայրն 
աշխարհի զմիայն հաստատեալ 
պահեաց։

1 Na znakhasdeghdzn zhayrn 
ashkharhi zmiayn hasdadyal 
bahyats:

1 Wisdom protected the first‑
formed father of the world, 
when he alone had been created; 
she delivered him from his 
transgression,

2 եւ փրկեաց զնա ՛ի յանցանաց 
իրոց. եւ ետ նմա զօրութիւն ունելոյ 
զամենայն։ ֍

2 yev prgyats zna ՛i hantsanats 
irots. yev yed nma zorootyoon 
oonelo zamenayn: ֍

2 and gave him strength to rule all 
things. ֍

Ընթերցուածս Եզեկիել Մարգարէէ Ընթերցուածս Եզեկիել Մարգարէէ 
1.3‑11 (ARWA)1.3‑11 (ARWA)

Ŭntertsvadzs Yezegiel Markaree Ŭntertsvadzs Yezegiel Markaree 
1.3‑11 (ARWA)1.3‑11 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Ezekiel 1.3‑11 (NKJV)Ezekiel 1.3‑11 (NKJV)

3 Քոբար գետին քով, Բուզիի որդիին 
Եզեկիէլ քահանային յայտնապէս 
Տէրոջը խօսքը եղաւ եւ հոն, անոր 
վրայ Տէրոջը ձեռքը եղաւ։

3 Kopar kedin kov, Poozii vortiin 
Yezegiel kahanayin haydnabes 
Derochŭ khoskŭ yeghav yev hon, 
anor vra Derochŭ tzeṙkŭ yeghav:

3 the word of the LORD came 
expressly to Ezekiel the priest, 
the son of Buzi, in the land of the 
Chaldeans by the River Chebar; 
and the hand of the LORD was 
upon him there.
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4 Տեսայ թէ հիւսիսային կողմէն 
մրրկալից հով, մեծ ամպ ու բռնկած 
կրակ կու գար, որուն բոլորտիքը 
պայծառութիւն կար ու կրակին 
մէջէն, ոսկեպղնձի նմանութիւն մը 
կ՚երեւնար։

4 Desa te hyoosisayin goghmen 
mrrgalits hov, medz amb oo 
pṙngadz grag goo kar, voroon 
polordikŭ baydzaṙootyoon gar 
oo gragin mechen, vosgebghntzi 
nmanootyoon mŭ g՚erevnar:

4 Then I looked, and behold, a 
whirlwind was coming out of the 
north, a great cloud with raging 
fire engulfing itself; and brightness 
was all around it and radiating out 
of its midst like the color of amber, 
out of the midst of the fire.

5 Անոր մէջ չորս կենդանիի 
կերպարանք կար։ Անոնց երեւոյթը 
այսպէս էր։ Անոնք մարդու 
կերպարանք ունէին։

5 Anor mech chors gentanii 
gerbarank gar: Anonts yerevooytŭ 
aysbes er: Anonk martoo 
gerbarank oonein:

5 Also from within it came the 
likeness of four living creatures. 
And this was their appearance: 
they had the likeness of a man.

6 Ամէն մէկը չորս երես եւ չորս թեւ 
ունէր։

6 Amen megŭ chors yeres yev 
chors tev ooner:

6 Each one had four faces, and 
each one had four wings.

7 Անոնց ոտքերը շիտակ ոտքեր էին։ 
Անոնց ոտքերուն թաթը զուարակի 
ոտքին թաթին պէս էր ու փայլուն 
պղնձի պէս կը փայլէին։

7 Anonts vodkerŭ shidag vodker 
ein: Anonts vodkeroon tatŭ zvaragi 
vodkin tatin bes er oo payloon 
bghntzi bes gŭ paylein:

7 Their legs were straight, and 
the soles of their feet were like the 
soles of calves’ feet. They sparkled 
like the color of burnished bronze.

8 Անոնց չորս կողմերը անոնց 
թեւերուն տակ մարդու ձեռքեր կային։ 
Չորսն ալ երեսներ ու թեւեր ունէին։

8 Anonts chors goghmerŭ anonts 
teveroon dag martoo tzeṙker gayin: 
Chorsn al yeresner oo tever oonein:

8 The hands of a man were under 
their wings on their four sides; 
and each of the four had faces and 
wings.

9 Անոնց թեւերը իրարու կցուած 
էին։ Անոնք երթալու ատեննին չէին 
դառնար։ Ամէն մէկը շիտակ յառաջ 
կ՚երթար։

9 Anonts teverŭ iraroo gtsvadz 
ein: Anonk yertaloo adennin chein 
taṙnar: Amen megŭ shidag haṙach 
g՚ertar:

9 Their wings touched one another. 
The creatures did not turn when 
they went, but each one went 
straight forward.
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10 Անոնց երեսներուն ձեւը այսպէս 
էր։ Չորսն ալ մարդու երես ունէին։ Աջ 
կողմէն առիւծի երես, չորսն ալ ձախ 
կողմէն եզի երես, չորսն ալ արծիւի 
երես ունէին։

10 Anonts yeresneroon tzevŭ 
aysbes er: Chorsn al martoo yeres 
oonein: Ach goghmen aṙyoodzi 
yeres, chorsn al tzakh goghmen 
yezi yeres, chorsn al ardzivi yeres 
oonein:

10 As for the likeness of their 
faces, each had the face of a man; 
each of the four had the face of a 
lion on the right side, each of the 
four had the face of an ox on the 
left side, and each of the four had 
the face of an eagle.

11 Անոնց երեսները այսպէս 
էին։ Անոնց թեւերը վերէն կը 
տարածուէին։ Երկուքը իրարու 
կցուած էին ու երկուքը անոնց 
մարմինը կը ծածկէին։ ֍

11 Anonts yeresnerŭ aysbes 
ein: Anonts teverŭ veren gŭ 
daradzvein: Yergookŭ iraroo 
gtsvadz ein oo yergookŭ anonts 
marminŭ gŭ dzadzgein: ֍

11 Thus were their faces. Their 
wings stretched upward; two wings 
of each one touched one another, 
and two covered their bodies. ֍

Ընթերցուածս Զաքարիայ Ընթերցուածս Զաքարիայ 
Մարգարէէ 6.1‑8 (ARWA)Մարգարէէ 6.1‑8 (ARWA)

Ŭntertsvadzs Zakaria Markaree Ŭntertsvadzs Zakaria Markaree 
6.1‑8 (ARWA)6.1‑8 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Zechariah 6.1‑8 (NKJV)Zechariah 6.1‑8 (NKJV)

1 Դարձայ ու աչքերս վերցուցի ու 
տեսայ թէ երկու լեռներու մէջէն չորս 
կառք կ՚ելլէին։ Լեռները պղնձէ էին։

1 Tartza oo achkers vertsootsi oo 
desa te yergoo leṙneroo mechen 
chors gaṙk g՚ellein: Leṙnerŭ 
bghntze ein:

1 Then I turned and raised my 
eyes and looked, and behold, 
four chariots were coming from 
between two mountains, and the 
mountains were mountains of 
bronze.

2 Առաջին կառքին աշխէտ ձիեր 
լծուած էին, երկրորդ կառքին՝ սեւ 
ձիեր,

2 Aṙachin gaṙkin ashkhed tzier 
ldzvadz ein, yergrort gaṙkin՝ sev 
tzier,

2 With the first chariot were red 
horses, with the second chariot 
black horses,

3 Երրորդ կառքին՝ ճերմակ ձիեր 
եւ չորրորդ կառքին՝ պիսակ ու 
գորշագոյն ձիեր։

3 Yerrort gaṙkin՝ jermag tzier 
yev chorrort gaṙkin՝ bisag oo 
korshakooyn tzier:

3 with the third chariot white 
horses, and with the fourth chariot 
dappled horses—strong steeds.

4 Ինծի հետ խօսող հրեշտակին ըսի. 
«Ասոնք ի՞նչ են, ո՛վ տէր իմ»։

4 Indzi hed khosogh hreshdagin 
ŭsi. «Asonk i՞nch yen, o՛v der im»:

4 Then I answered and said to the 
angel who talked with me, “What 
are these, my lord?”
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5 Հրեշտակը պատասխան տուաւ 
ու ինծի ըսաւ. «Ասոնք երկնքի չորս 
հովերուն հոգիներն են, որոնք բոլոր 
երկրի Տէրոջը առջեւ կայնելէն կու 
գան։

5 Hreshdagŭ badaskhan dvav oo 
indzi ŭsav. «Asonk yergnki chors 
hoveroon hokinern yen, voronk 
polor yergri Derochŭ aṙchev 
gaynelen goo kan:

5 And the angel answered and 
said to me, “These are four spirits 
of heaven, who go out from their 
station before the Lord of all the 
earth.

6 Սեւ ձիերը, որ այս կառքին 
լծուած են, հիւսիսի երկիրը կ՚ելլեն։ 
Ճերմակները դէպի արեւմուտք կ՚ելլեն 
ու պիսակները դէպի հարաւային 
երկիրը կ՚ելլեն»։

6 Sev tzierŭ, vor ays gaṙkin 
ldzvadz yen, hyoosisi yergirŭ 
g՚ellen: Jermagnerŭ tebi 
arevmoodk g՚ellen oo bisagnerŭ 
tebi haravayin yergirŭ g՚ellen»:

6 “The one with the black horses 
is going to the north country, the 
white are going after them, and 
the dappled are going toward the 
south country.”

7 Երբ երիվարները եկան, 
անհամբերութեամբ կ՚ուզէին երթալ 
եւ երկրի վրայ պտըտիլ։ Անիկա ըսաւ. 
«Գացէ՛ք, երկրի վրայ պտըտեցէ՛ք»։ 
Անոնք երկրի վրայ պտըտեցան։

7 Yerp yerivarnerŭ yegan, 
anhamperootyamp g՚oozein yertal 
yev yergri vra bdŭdil: Aniga ŭsav. 
«Katse՛k, yergri vra bdŭdetse՛k»: 
Anonk yergri vra bdŭdetsan:

7 Then the strong steeds went out, 
eager to go, that they might walk 
to and fro throughout the earth. 
And He said, “Go, walk to and fro 
throughout the earth.” So they 
walked to and fro throughout the 
earth.

8 Անիկա ինծի աղաղակեց. «Նայէ՛, 
հիւսիսի երկիրը ելլողները իմ 
հոգիս հիւսիսային երկրին մէջ 
հանգչեցուցին»։ ֍

8 Aniga indzi aghaghagets. «Naye՛, 
hyoosisi yergirŭ yelloghnerŭ im 
hokis hyoosisayin yergrin mech 
hankchetsootsin»: ֍

8 And He called to me, and spoke 
to me, saying, “See, those who go 
toward the north country have 
given rest to My Spirit in the north 
country.” ֍

Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի 
նամակը եփեսացիներուն 4.7‑13 նամակը եփեսացիներուն 4.7‑13 

(ARWZ)(ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali 
namagŭ yepesatsineroon 4.7‑13 namagŭ yepesatsineroon 4.7‑13 

(ARWZ)(ARWZ)

A Reading from Apostle Paul’s A Reading from Apostle Paul’s 
Letter to the Ephesians 4:7‑13 Letter to the Ephesians 4:7‑13 

(NKJV)(NKJV)

7 Բայց մեզմէ իւրաքանչիւրին շնորհք 
մը տրուած է, Քրիստոսի պարգեւած 
չափով։

7 Payts mezme yoorakanchyoorin 
shnorhk mŭ drvadz e, Krisdosi 
barkevadz chapov:

7 But to each one of us grace was 
given according to the measure of 
Christ's gift.
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8 Ահա թէ ինչու Սուրբ գիրքը կ’ըսէ.‑ 
«Բարձունքները ելաւ՝ բազմաթիւ 
գերիներ տանելով իր հետ, եւ 
պարգեւներ բաշխեց մարդոց»։

8 Aha te inchoo Soorp kirkŭ g’ŭse.‑ 
«Partzoonknerŭ yelav՝ pazmativ 
keriner danelov ir hed, yev 
barkevner pashkhets martots»:

8 Therefore He says: “When He 
ascended on high, He led captivity 
captive, And gave gifts to men.”

9 «Ելաւ» ըսելով ի՞նչ ըսել կ’ուզէ։ Ըսել 
կ’ուզէ՝ թէ նախ երկրի ստորին կողմը 
իջաւ։

9 «Yelav» ŭselov i՞nch ŭsel g’ooze: 
Ŭsel g’ooze՝ te nakh yergri sdorin 
goghmŭ ichav:

9 (Now this, “He ascended”—what 
does it mean but that He also first 
descended into the lower parts of 
the earth?

10 Ան որ իջաւ՝ նոյն ինքն է որ բոլոր 
երկինքներէն վեր բարձրացաւ, իրմով 
լեցնելու համար ամբողջ տիեզերքը։

10 An vor ichav՝ nooyn inkn 
e vor polor yerginkneren ver 
partzratsav, irmov letsneloo 
hamar ampoghch diezerkŭ:

10 He who descended is also the 
One who ascended far above all 
the heavens, that He might fill all 
things.)

11 Եւ ինքը՝ Քրիստոսն էր որ 
«պարգեւներ բաշխեց մարդոց», 
որպէսզի ոմանք առաքեալ 
ըլլան, ոմանք՝ մարգարէ, ոմանք՝ 
աւետարանիչ, ոմանք՝ հովիւ եւ 
ուսուցանող,

11 Yev inkŭ՝ Krisdosn er vor 
«barkevner pashkhets martots», 
vorbeszi vomank aṙakyal ŭllan, 
vomank՝ markare, vomank՝ 
avedaranich, vomank՝ hoviv yev 
oosootsanogh,

11 And He Himself gave some to 
be apostles, some prophets, some 
evangelists, and some pastors and 
teachers,

12 Աստուծոյ ժողովուրդը 
պատրաստելու եւ Աստուծոյ 
ծառայութեան մէջ դնելու համար, 
որպէսզի Քրիստոսի մարմինը՝ 
եկեղեցին աճի ու զօրանայ,

12 Asdoodzo jhoghovoortŭ 
badrasdeloo yev Asdoodzo 
dzaṙayootyan mech tneloo hamar, 
vorbeszi Krisdosi marminŭ՝ 
yegeghetsin aji oo zorana,

12 for the equipping of the saints 
for the work of ministry, for the 
edifying of the body of Christ,

13 մինչեւ բոլորս հասնինք հաւատքի 
ամբողջական միութեան եւ 
Աստուծոյ Որդիին ճանաչողութեան. 
այսինքն՝ մինչեւ հասնինք հաւատքի 
չափահասութեան, Քրիստոսի 
կատարեալ նմանութեան։ ֍

13 minchev polors hasnink 
havadki ampoghchagan 
miootyan yev Asdoodzo Vortiin 
janachoghootyan. aysinkn՝ 
minchev hasnink havadki 
chapahasootyan, Krisdosi gadaryal 
nmanootyan: ֍

13 till we all come to the unity of 
the faith and of the knowledge of 
the Son of God, to a perfect man, to 
the measure of the stature of the 
fullness of Christ. ֍
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Երկիւղածութեամբ լուարուք Սրբոյ Երկիւղածութեամբ լուարուք Սրբոյ 
Աւետարանի Յիսուսի Քրիստոսի որ Աւետարանի Յիսուսի Քրիստոսի որ 

ըստ Ղուկասու 6.13‑19 (ARCZ)ըստ Ղուկասու 6.13‑19 (ARCZ)

Yergyooghadzootyamp lvarook Yergyooghadzootyamp lvarook 
Srpo Avedarani Hisoosi Krisdosi Srpo Avedarani Hisoosi Krisdosi 

vor ŭsd Ghoogasoo 6.13‑19 vor ŭsd Ghoogasoo 6.13‑19 
(ARCZ)(ARCZ)

Stand up in the Fear of God and Stand up in the Fear of God and 
let us listen to the Holy Gospel let us listen to the Holy Gospel 

of Jesus Christ according to of Jesus Christ according to 
St. Luke 6.13‑19 (NKJV)St. Luke 6.13‑19 (NKJV)

13 Առաւօտուն իր մօտ կանչեց 
իր աշակերտները եւ անոնցմէ 
տասներկու հոգի ընտրեց, որոնք 
նաեւ առաքեալ կոչեց։

13 Aṙavodoon ir mod ganchets 
ir ashagerdnerŭ yev anontsme 
dasnergoo hoki ŭndrets, voronk 
nayev aṙakyal gochets:

13 And when it was day, He called 
His disciples to Himself; and from 
them He chose twelve whom He 
also named apostles:

14 Այդ առաքեալներն էին՝ Սիմոնը, 
որ Պետրոս ալ անուանեց, անոր 
եղբայրը՝ Անդրէասը, Յակոբոսը, 
Յովհաննէսը, Փիլիպպոսը, 
Բարթողոմէոսը,

14 Ayt aṙakyalnern ein՝ Simonŭ, 
vor Bedros al anvanets, anor 
yeghpayrŭ՝ Antreasŭ, Hagoposŭ, 
Hovhannesŭ, Pilibbosŭ, 
Partoghomeosŭ,

14 Simon, whom He also named 
Peter, and Andrew his brother; 
James and John; Philip and 
Bartholomew;

15 Մատթէոսը, Թովմասը, Ալփէոսի 
որդին՝Յակոբոսը, Նախանձայոյզ 
կոչուած Սիմոնը,

15 Madteosŭ, Tovmasŭ, Alpeosi 
vortin՝Hagoposŭ, Nakhantzahooyz 
gochvadz Simonŭ,

15 Matthew and Thomas; James 
the son of Alphaeus, and Simon 
called the Zealot;

16 Յակոբի որդին՝ Յուդան եւ 
Իսկարիոտացի Յուդան, որ մատնիչը 
եղաւ։

16 Hagopi vortin՝ Hootan yev 
Isgariodatsi Hootan, vor madnichŭ 
yeghav:

16 Judas the son of James, and 
Judas Iscariot who also became a 
traitor.

17 Ապա անոնց հետ տափարակ 
տեղ մը իջաւ։ Հոն էին բոլոր 
աշակերտները, ինչպէս նաեւ 
ժողովուրդի մեծ բազմութիւն 
մը հաւաքուած էր Հրէաստանի 
բոլոր կողմերէն, Երուսաղէմէն եւ 
շրջակայքէն եւ Տիւրոսի ու Սիդոնի 
ծովեզերեայ շրջաններէն։

17 Aba anonts hed daparag 
degh mŭ ichav: Hon ein polor 
ashagerdnerŭ, inchbes nayev 
jhoghovoorti medz pazmootyoon 
mŭ havakvadz er Hreasdani polor 
goghmeren, Yeroosaghemen yev 
shrchagayken yev Dyoorosi oo 
Sitoni dzovezerya shrchanneren:

17 And He came down with them 
and stood on a level place with a 
crowd of His disciples and a great 
multitude of people from all Judea 
and Jerusalem, and from the 
seacoast of Tyre and Sidon, who 
came to hear Him and be healed of 
their diseases,
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18 Բոլորն ալ եկած էին Յիսուսի 
խօսքերը մտիկ ընելու եւ իրենց 
հիւանդութիւններէն բուժուելու։ 
Անոնք որոնք չար ոգիներէ կը 
տառապէին՝ կը բժշկուէին։

18 Polorn al yegadz ein Hisoosi 
khoskerŭ mdig ŭneloo yev irents 
hivantootyoonneren poojhveloo: 
Anonk voronk char vokinere gŭ 
daṙabein՝ gŭ pjhshgvein:

18 as well as those who were 
tormented with unclean spirits. 
And they were healed.

19 Ամբողջ ժողովուրդը կ’ուզէր իրեն 
դպչիլ, որովհետեւ իրմէ զօրութիւն 
դուրս կ’ելլէր եւ կը բժշկէր բոլորն 
ալ։ ֍

19 Ampoghch jhoghovoortŭ g’oozer 
iren tbchil, vorovhedev irme 
zorootyoon toors g’eller yev gŭ 
pjhshger polorn al: ֍

19 And the whole multitude sought 
to touch Him, for power went out 
from Him and healed them all. ֍


