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Զ. Շաբաթ զկնի Ս. Խաչի Զ. Շաբաթ զկնի Ս. Խաչի 
ԳՁԳՁ

Armenian Apostolic ChurchArmenian Apostolic Church
Daily Variables & ReadingsDaily Variables & Readings

Sixth Week after Holy Cross Sixth Week after Holy Cross 
Kim-TsaKim-Tsa

Ընթերցուածս Եսայեայի Մարգարէէ 20.2-Ընթերցուածս Եսայեայի Մարգարէէ 20.2-
21.6 (ARWA)21.6 (ARWA)

Ŭntertsvadzs Yesayyai Markaree 20.2-Ŭntertsvadzs Yesayyai Markaree 20.2-
21.6 (ARWA)21.6 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of Isaiah A Reading from the Prophecy of Isaiah 
20.2-21.6 (NKJV)20.2-21.6 (NKJV)

2 Այն ժամանակ Տէրը Ամովսի որդիին 
Եսայիին միջոցով խօսեցաւ՝ ըսելով. 
«Գնա՛, մէջքէդ քուրձդ հանէ՛ ու ոտքերէդ 
կօշիկներդ»։ Անիկա այնպէս ըրաւ եւ սկսաւ 
մերկ ու բոկոտն շրջիլ։

2 Ayn jhamanag Derŭ Amovsi vortiin 
Yesayiin michotsov khosetsav՝ ŭselov. 
«Kna՛, mechket koortzt hane՛ oo vodkeret 
goshignert»: Aniga aynbes ŭrav yev 
sgsav merg oo pogodn shrchil:

2 at the same time the LORD spoke by 
Isaiah the son of Amoz, saying, “Go, and 
remove the sackcloth from your body, 
and take your sandals off your feet.” And 
he did so, walking naked and barefoot.

3 Տէրը ըսաւ. «Ինչպէս իմ ծառաս Եսայի 
երեք տարի մերկ ու բոկոտն շրջեցաւ, որպէս 
զի Եգիպտոսի ու Եթովպիայի համար նշան 
ու ցոյց ըլլայ,

3 Derŭ ŭsav. «Inchbes im dzaṙas Yesayi 
yerek dari merg oo pogodn shrchetsav, 
vorbes zi Yekibdosi oo Yetovbiayi hamar 
nshan oo tsooyts ŭlla,

3 Then the LORD said, “Just as My 
servant Isaiah has walked naked and 
barefoot three years for a sign and a 
wonder against Egypt and Ethiopia,

4 Այնպէս ալ Ասորեստանի թագաւորը 
Եգիպտացիները պիտի գերէ ու 
Եթովպիացիները պիտի աքսորէ 
երիտասարդներն ու ծերերը՝ մերկ, բոկոտն 
եւ իրենց ամօթոյքը բաց՝ Եգիպտոսի 
նախատինք պիտի ըլլան։

4 Aynbes al Asoresdani takavorŭ 
Yekibdatsinerŭ bidi kere oo 
Yetovbiatsinerŭ bidi aksore 
yeridasartnern oo dzererŭ՝ merg, pogodn 
yev irents amotooykŭ pats՝ Yekibdosi 
nakhadink bidi ŭllan:

4 “so shall the king of Assyria lead away 
the Egyptians as prisoners and the 
Ethiopians as captives, young and old, 
naked and barefoot, with their buttocks 
uncovered, to the shame of Egypt.

5 Անոնք պիտի սոսկան ու ամչնան 
Եթովպիայէն, որ իրենց ապաւէնն էր ու 
Եգիպտոսէն, որ իրենց փառքն էր։

5 Anonk bidi sosgan oo amchnan 
Yetovbiayen, vor irents abavenn er oo 
Yekibdosen, vor irents paṙkn er:

5 “Then they shall be afraid and 
ashamed of Ethiopia their expectation 
and Egypt their glory.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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6 Այն օրը այս ծովեզերեայ երկրին 
բնակիչները պիտի ըսեն. ‘Ահա այսպէս 
եղաւ մեր ապաստանարանը՝ ուր մենք 
Ասորեստանի թագաւորին երեսէն 
ազատելու համար ու օգնութիւն գտնելու 
համար փախանք։ Ուրեմն մենք ի՞նչպէս 
պիտի ազատինք’»։

6 Ayn orŭ ays dzovezerya yergrin 
pnagichnerŭ bidi ŭsen. ‘Aha aysbes 
yeghav mer abasdanaranŭ՝ oor menk 
Asoresdani takavorin yeresen azadeloo 
hamar oo oknootyoon kdneloo hamar 
pakhank: Ooremn menk i՞nchbes bidi 
azadink’»:

6 “And the inhabitant of this territory 
will say in that day, ‘Surely such is our 
expectation, wherever we flee for help 
to be delivered from the king of Assyria; 
and how shall we escape?’”

1 Ծովուն անապատին պատգամը։ Հարաւէն 
յարձակող մրրիկներուն պէս Անիկա 
անապատէն, սոսկալի երկրէն կու գայ։

1 Dzovoon anabadin badkamŭ: Haraven 
hartzagogh mrrigneroon bes Aniga 
anabaden, sosgali yergren goo ka։

1 The burden against the Wilderness of 
the Sea. As whirlwinds in the South pass 
through, So it comes from the desert, 
from a terrible land.

2 Ինծի վշտալի տեսիլք մը յայտնուեցաւ։ 
Յափշտակողը կը յափշտակէ ու կործանողը 
կը կործանէ։ Ո՛վ Եդեմացիներ, վե՛ր ելէք. ո՛վ 
Մարեր, պաշարեցէ՛ք։ Անոր պատճառած 
բոլոր հառաչանքը դադրեցուցի։

2 Indzi vshdali desilk mŭ haydnvetsav: 
Hapshdagoghŭ gŭ hapshdage oo 
gordzanoghŭ gŭ gordzane: O՛v 
Yetematsiner, ve՛r yelek. o՛v Marer, 
basharetse՛k: Anor badjaṙadz polor 
haṙachankŭ tatretsootsi:

2 A distressing vision is declared to 
me; The treacherous dealer deals 
treacherously, And the plunderer 
plunders. Go up, O Elam! Besiege, O 
Media! All its sighing I have made to 
cease.

3 Ասոր համար երիկամունքս ցաւով 
լեցուեցաւ Ու ծննդական կնոջ ցաւերուն 
պէս ցաւեր բռնեցին զիս։ Այնպէս կծկուած 
եմ, որ չեմ կրնար լսել, Այնպէս խռոված եմ, 
որ չեմ կրնար տեսնել՝ ՝։

3 Asor hamar yerigamoonks tsavov 
letsvetsav Oo dznntagan gnoch 
tsaveroon bes tsaver pṙnetsin zis: 
Aynbes gdzgvadz yem, vor chem grnar 
lsel, Aynbes khṙovadz yem, vor chem 
grnar desnel՝ ՝:

3 Therefore my loins are filled with 
pain; Pangs have taken hold of me, 
like the pangs of a woman in labor. I 
was distressed when I heard it; I was 
dismayed when I saw it.

4 Սիրտս շփոթեցաւ, արհաւիրքը զիս 
դողացուց. Իմ ուրախութեանս գիշերը ինծի 
սրտադողի գիշեր ըրաւ։

4 Sirds shpotetsav, arhavirkŭ zis 
toghatsoots. Im oorakhootyans kisherŭ 
indzi srdatoghi kisher ŭrav:

4 My heart wavered, fearfulness 
frightened me; The night for which I 
longed He turned into fear for me.

5 Սեղան կը պատրաստեն, դէտեր կը դնեն, 
կ՚ուտեն կը խմեն. Ելէ՛ք, ո՛վ իշխաններ, 
վահանները օծեցէ՛ք։

5 Seghan gŭ badrasden, teder gŭ tnen, 
g՚ooden gŭ khmen. Yele՛k, o՛v ishkhanner, 
vahannerŭ odzetse՛k:

5 Prepare the table, Set a watchman 
in the tower, Eat and drink. Arise, you 
princes, Anoint the shield!

6 Քանզի Տէրը ինծի այսպէս ըսաւ. «Գնա՛, 
դէտ մը դի՛ր, որ տեսածը պատմէ»։ ֍

6 Kanzi Derŭ indzi aysbes ŭsav. «Kna՛, 
ted mŭ ti՛r, vor desadzŭ badme»: ֍

6 For thus has the Lord said to me: “Go, 
set a watchman, Let him declare what 
he sees.” ֍
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Ընթերցուածս Պաւղոս Առաքեալի Ընթերցուածս Պաւղոս Առաքեալի 
Նամակը Գաղատացիներուն 4.3-18 Նամակը Գաղատացիներուն 4.3-18 

(ARWZ)(ARWZ)

Ŭntertsvadzs Bavghos Aṙakyali Ŭntertsvadzs Bavghos Aṙakyali 
Namagŭ Kaghadatsineroon 4.3-18 Namagŭ Kaghadatsineroon 4.3-18 

(ARWZ)(ARWZ)

A Reading from the Epistle of Apostle A Reading from the Epistle of Apostle 
St. Paul to the Galatians 4.3-18 St. Paul to the Galatians 4.3-18 

(NKJV)(NKJV)

3 Նոյնն է մեր ալ պարագան։ Որքան ատեն 
որ հոգեւորապէս անչափահաս էինք՝ 
բնութեան ոյժերուն կ’ենթարկուէինք ու կը 
ծառայէինք։

3 Nooynn e mer al barakan: Vorkan 
aden vor hokevorabes anchapahas eink՝ 
pnootyan oojheroon g’entargveink oo gŭ 
dzaṙayeink:

3 Even so we, when we were children, 
were in bondage under the elements of 
the world.

4 Բայց հիմա յարմար ժամանակը հասած 
համարելով, Աստուած աշխարհ ղրկեց իր 
Որդին, որ կնոջմէ մը ծնաւ եւ Օրէնքին տակ 
ապրեցաւ,

4 Payts hima harmar jhamanagŭ hasadz 
hamarelov, Asdvadz ashkharh ghrgets 
ir Vortin, vor gnochme mŭ dznav yev 
Orenkin dag abretsav,

4 But when the fullness of the time had 
come, God sent forth His Son, born of a 
woman, born under the law,

5 որպէսզի մեզ Օրէնքին գերութենէն փրկէ 
եւ Աստուծոյ որդիներ դարձնէ։

5 vorbeszi mez Orenkin kerootenen prge 
yev Asdoodzo vortiner tartzne:

5 to redeem those who were under the 
law, that we might receive the adoption 
as sons.

6 Արդ, որովհետեւ իր որդիներն ենք՝ 
Աստուած մեր սիրտերուն մէջ ղրկեց իր 
Որդիին Հոգին, որով զԱստուած «Աբբա», 
այսինքն «Հայր» կը կոչենք։

6 Art, vorovhedev ir vortinern yenk՝ 
Asdvadz mer sirderoon mech ghrgets ir 
Vortiin Hokin, vorov zAsdvadz «Appa», 
aysinkn «Hayr» gŭ gochenk:

6 And because you are sons, God has 
sent forth the Spirit of His Son into your 
hearts, crying out, “Abba, Father!”

7 Ուստի այլեւս ծառայ չէք, այլ՝ որդի. եւ 
քանի որդի էք՝ Աստուծոյ խոստումը պիտի 
ժառանգէք։

7 Oosdi aylevs dzaṙa chek, ayl՝ vorti. yev 
kani vorti ek՝ Asdoodzo khosdoomŭ bidi 
jhaṙankek:

7 Therefore you are no longer a slave but 
a son, and if a son, then an heir of God 
through Christ.

8 Ճիշդ է որ նախապէս երբ զԱստուած չէիք 
ճանչնար՝ չաստուածներու կը ծառայէիք։

8 Jisht e vor nakhabes yerp zAsdvadz 
cheik janchnar՝ chasdvadzneroo gŭ 
dzaṙayeik:

8 But then, indeed, when you did not 
know God, you served those which by 
nature are not gods.

9 Բայց հիմա որ զԱստուած ճանչցանք եւ 
մանաւանդ Աստուած ալ ձեզ ճանչցաւ, 
ի՞նչպէս կրկին կը վերադառնաք բնութեան 
տկար ու խեղճ ոյժերու պաշտամունքին եւ 
վերստին կ’ուզէք անոնց ծառայել.

9 Payts hima vor zAsdvadz janchtsank 
yev manavant Asdvadz al tzez janchtsav, 
i՞nchbes grgin gŭ verataṙnak pnootyan 
dgar oo kheghj oojheroo bashdamoonkin 
yev versdin g’oozek anonts dzaṙayel.

9 But now after you have known God, or 
rather are known by God, how is it that 
you turn again to the weak and beggarly 
elements, to which you desire again to be 
in bondage?

10 յատուկ կարեւորութիւն կու տաք որոշ 
օրերու եւ ամիսներու, որոշ ժամանակներու 
կամ տարիներու։

10 hadoog garevorootyoon goo dak 
vorosh oreroo yev amisneroo, vorosh 
jhamanagneroo gam darineroo:

10 You observe days and months and 
seasons and years.
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11 Կը վախնամ որ ձեզի համար տարած 
ամբողջ աշխատանքս զուր անցած ըլլայ։

11 Gŭ vakhnam vor tzezi hamar daradz 
ampoghch ashkhadanks zoor antsadz 
ŭlla։

11 I am afraid for you, lest I have 
labored for you in vain.

12 Կը խնդրեմ, եղբայրնե՛ր, ինծի պէս եղէք, 
քանի ես ալ ժամանակ մը ձեզի պէս էի։

12 Gŭ khntrem, yeghpayrne՛r, indzi bes 
yeghek, kani yes al jhamanag mŭ tzezi 
bes ei:

12 Brethren, I urge you to become like 
me, for I became like you. You have not 
injured me at all.

13 Ձեզի դէմ բնաւ գանգատ մը չունիմ։ 
Ընդհակառակը. հարկաւ գիտէք թէ սկիզբը, 
երբ Աւետարանը ձեզի քարոզելու եկայ, 
տկար էի մարմնով.

13 Tzezi tem pnav kankad mŭ choonim: 
Ŭnthagaṙagŭ. hargav kidek te sgizpŭ, 
yerp Avedaranŭ tzezi karozeloo yega, 
dgar ei marmnov.

13 You know that because of physical 
infirmity I preached the gospel to you at 
the first.

14 եւ հակառակ անոր որ հիւանդ վիճակովս 
փորձանք եղայ ձեզի, չանարգեցիք զիս, ո՛չ 
ալ արհամարհեցիք. այլ զիս ընդունեցիք 
այնպէս՝ ինչպէս Աստուծոյ հրեշտակը կամ 
Քրիստոս Յիսուսը պիտի ընդունէիք.

14 yev hagaṙag anor vor hivant vijagovs 
portzank yegha tzezi, chanarketsik 
zis, vo՛ch al arhamarhetsik. ayl zis 
ŭntoonetsik aynbes՝ inchbes Asdoodzo 
hreshdagŭ gam Krisdos Hisoosŭ bidi 
ŭntooneik.

14 And my trial which was in my flesh 
you did not despise or reject, but you 
received me as an angel of God, even as 
Christ Jesus.

15 եւ ուրախութեամբ ըրիք ատիկա։ Հիմա 
ի՞նչ պատահեցաւ։ Կրնամ վկայել ձեզի 
համար, որ եթէ կարելի ըլլար՝ ձեր աչքերը 
կը հանէիք եւ կու տայիք ինծի։

15 yev oorakhootyamp ŭrik adiga: 
Hima i՞nch badahetsav: Grnam vgayel 
tzezi hamar, vor yete gareli ŭllar՝ tzer 
achkerŭ gŭ haneik yev goo dayik indzi:

15 What then was the blessing you 
enjoyed? For I bear you witness that, if 
possible, you would have plucked out 
your own eyes and given them to me.

16 Միթէ ճշմարիտը խօսած ըլլալուս համար 
թշնամի՞ եղայ ձեզի։

16 Mite jshmaridŭ khosadz ŭllaloos 
hamar tshnami՞ yegha tzezi:

16 Have I therefore become your enemy 
because I tell you the truth?

17 Մի՛ կարծէք թէ ձեզի հանդէպ մասնաւոր 
հետաքրքրութիւն ցուցաբերող այդ 
մարդիկը ձեր բարիքը կը խորհին։ Ո՛չ։ 
Անոնք կ’ուզեն ձեզ ինձմէ բաժնել, որպէսզի 
ամբողջութեամբ իրենց հետեւիք։

17 Mi՛ gardzek te tzezi hanteb masnavor 
hedakrkrootyoon tsootsaperogh ayt 
martigŭ tzer parikŭ gŭ khorhin: Vo՛ch: 
Anonk g’oozen tzez intzme pajhnel, 
vorbeszi ampoghchootyamp irents 
hedevik:

17 They zealously court you, but for no 
good; yes, they want to exclude you, that 
you may be zealous for them.

18 Բայց երանի տե՛ւաբար բարիին 
նախանձախնդիր ըլլայիք, եւ ո՛չ միայն երբ 
որ ես ձեր մէջ ներկայ եմ։ ֍

18 Payts yerani de՛vapar pariin 
nakhantzakhntir ŭllayik, yev vo՛ch 
miayn yerp vor yes tzer mech nerga yem: 
֍

18 But it is good to be zealous in a good 
thing always, and not only when I am 
present with you. ֍
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ԱլէլուիաԱլէլուիա AlleluiaAlleluia AlleluiaAlleluia

Ալէլուիա։ Ալէլուիա: Ուրախ եղեւ Իսրայէլ 
յԱրարիչ իւր, որդիք Սիոնի ցնծասցեն ի 
Թագաւորն իւրեանց։ ֍

Alleluia: Alleluia: Oorakh yeghev Israyel 
hArarich yoor, vortik Sioni tsndzastsen i 
Takavorn yooryants: ֍

Alleluia: Alleluia: The Children of God 
are joyful in their creator; The Sons of 
Zion rejoice in their King: ֍

Երկիւղածութեամբ լուարուք Սրբոյ Երկիւղածութեամբ լուարուք Սրբոյ 
Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Ղուկասու 4.14-23 (ARWZ)Ղուկասու 4.14-23 (ARWZ)

Yergyooghadzootyamp lvarook Srpo Yergyooghadzootyamp lvarook Srpo 
Avedaranis Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Avedaranis Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Ghoogasoo 4.14-23 (ARWZ)Ghoogasoo 4.14-23 (ARWZ)

Stand up in the fear of God, and let Stand up in the fear of God, and let 
us listen to the Holy Gospel of Jesus us listen to the Holy Gospel of Jesus 
Christ according to St. Luke 4.14-23 Christ according to St. Luke 4.14-23 

(NKJV)(NKJV)

14 Յիսուս Գալիլեա վերադարձաւ Սուրբ 
Հոգիին զօրութեամբ, եւ ամբողջ գաւառին 
մէջ իր համբաւըտարածուեցաւ։

14 Hisoos Kalilya veratartzav Soorp 
Hokiin zorootyamp, yev ampoghch 
kavaṙin mech ir hampavŭdaradzvetsav:

14 Then Jesus returned in the power of 
the Spirit to Galilee, and news of Him 
went out through all the surrounding 
region.

15 Անոնց ժողովարաններուն մէջ 
կ’ուսուցանէր՝ արժանանալով բոլորին 
հիացումին ու գովասանքին։

15 Anonts jhoghovaranneroon mech 
g’oosootsaner՝ arjhananalov polorin 
hiatsoomin oo kovasankin:

15 And He taught in their synagogues, 
being glorified by all.

16 Եկաւ Նազարէթ քաղաքը, ուր մեծցած 
էր, եւ իր սովորութեան համաձայն Շաբաթ 
օր ժողովարան գնաց։ Երբ ոտքի ելաւ 
կարդալու համար օրուան ընթերցուածը,

16 Yegav Nazaret kaghakŭ, oor 
medztsadz er, yev ir sovorootyan 
hamatzayn Shapat or jhoghovaran 
knats: Yerp vodki yelav gartaloo hamar 
orvan ŭntertsvadzŭ,

16 So He came to Nazareth, where He 
had been brought up. And as His custom 
was, He went into the synagogue on the 
Sabbath day, and stood up to read.

17 իրեն տուին Եսայի մարգարէին գիրքը։ 
Բացաւ եւ գտաւ այն տեղը ուր կ’ըսէր.-

17 iren dvin Yesayi markarein kirkŭ: 
Patsav yev kdav ayn deghŭ oor g’ŭser.-

17 And He was handed the book of 
the prophet Isaiah. And when He had 
opened the book, He found the place 
where it was written:

18 «Տիրոջ Հոգին վրաս է. որովհետեւ 
զիս օծեց եւ ղրկեց՝ աղքատներուն 
փրկութեան աւետիս տալու, սրտաբեկները 
մխիթարելու, գերիներուն ազատութիւն 
բերելու, կոյրերուն աչքերը բանալու, 
հարստահարուածները ազատելու եւ

18 «Diroch Hokin vras e. vorovhedev 
zis odzets yev ghrgets՝ aghkadneroon 
prgootyan avedis daloo, srdapegnerŭ 
mkhitareloo, kerineroon azadootyoon 
pereloo, gooyreroon achkerŭ panaloo, 
harsdaharvadznerŭ azadeloo yev

18 “The Spirit of the LORD is upon Me, 
Because He has anointed Me To preach 
the gospel to the poor; He has sent Me 
to heal the brokenhearted, To proclaim 
liberty to the captives And recovery of 
sight to the blind, To set at liberty those 
who are oppressed;



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 6 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

19 յայտարարելու՝ թէ ահա հասած է 
ժամանակը, երբ Տէրը պիտի փրկէ իր 
ժողովուրդը»։

19 haydarareloo՝ te aha hasadz e 
jhamanagŭ, yerp Derŭ bidi prge ir 
jhoghovoortŭ»:

19 To proclaim the acceptable year of the 
LORD.”

20 Ապա գոցեց գիրքը, տուաւ 
պաշտօնեային եւ նստաւ։ Ժողովարանին 
մէջ գտնուողներուն բոլորին աչքերը իրեն 
սեւեռած էին,

20 Aba kotsets kirkŭ, dvav bashdonyain 
yev nsdav: Jhoghovaranin mech 
kdnvoghneroon polorin achkerŭ iren 
seveṙadz ein,

20 Then He closed the book, and gave 
it back to the attendant and sat down. 
And the eyes of all who were in the 
synagogue were fixed on Him.

21 երբ ըսաւ.- Այս մարգարէութիւնը որ 
դուք լսեցիք, ահա այսօր իրականացաւ։

21 yerp ŭsav.- Ays markareootyoonŭ vor 
took lsetsik, aha aysor iraganatsav:

21 And He began to say to them, 
“Today this Scripture is fulfilled in your 
hearing.”

22 Ամէնքն ալ տպաւորուած էին իրմէ եւ 
հիանալով անոր շնորհալի խօսքերուն վրայ՝ 
կ’ըսէին.- Այս մարդը Յովսէփի որդին չէ՞։

22 Amenkn al dbavorvadz ein irme yev 
hianalov anor shnorhali khoskeroon vra՝ 
g’ŭsein.- Ays martŭ Hovsepi vortin che՞:

22 So all bore witness to Him, and 
marveled at the gracious words which 
proceeded out of His mouth. And they 
said, “Is this not Joseph's son?”

23 Յիսուս ըսաւ.- Անտարակոյս ինծի պիտի 
ըսէք հետեւեալ առածը. «Բժի՛շկ, դուն քեզ 
բժշկէ»։ Եւ ինչ որ լսեցինք որ գործեր ես 
Կափառնաումի մէջ, այստեղ՝ քու հայրենի 
գաւառիդ մէջ ալ կատարէ։ ֍

23 Hisoos ŭsav.- Andaragooys indzi 
bidi ŭsek hedevyal aṙadzŭ. «Pjhi՛shg, 
toon kez pjhshge»: Yev inch vor lsetsink 
vor kordzer yes Gapaṙnaoomi mech, 
aysdegh՝ koo hayreni kavaṙit mech al 
gadare: ֍

23 He said to them, “You will surely 
say this proverb to Me, ‘Physician, heal 
yourself! Whatever we have heard done 
in Capernaum, do also here in Your 
country.’” ֍


