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

2021-11-07 2021-11-07 2021-11-07

Կիրակի Giragi Sunday

Թ. կիւրակէ զկնի Սրբոյ Խաչի T. gyoorage zgni Srpo Khachi Ninth Sunday after Holy Cross

ԱԿ Ayp Gen Ayp Gen

Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ 
24.1-12 (ARWA)24.1-12 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya markaree Ŭntertsvadzs hEsayya markaree 
24.1-12 (ARWA)24.1-12 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah 24.1-12 (NKJV)Isaiah 24.1-12 (NKJV)

1 Ահա Տէրը երկիրը կը պարպէ 
ու զանիկա կը դատարկեցնէ 
Եւ տակնուվրայ ընելով անոր 
բնակիչները կը ցրուէ։

1 Aha Derŭ yergirŭ gŭ barbe 
oo zaniga gŭ tadargetsne 
Yev dagnoovra ŭnelov anor 
pnagichnerŭ gŭ tsrve:

1 Behold, the LORD makes the 
earth empty and makes it waste, 
Distorts its surface And scatters 
abroad its inhabitants.

2 Ինչպէս է ժողովուրդը՝ քահանան 
ալ այնպէս, Ինչպէս է ծառան՝ 
իր տէրն ալ այնպէս, Ինչպէս է 
աղախինը՝ իր տիկինն ալ այնպէս, 
Ինչպէս է ծախու առնողը՝ ծախողն 
ալ այնպէս, Ինչպէս է փոխ տուողը՝ 
փոխ առնողն ալ այնպէս, Ինչպէս է 
տոկոսիք առնողը՝ տոկոսիք տուողն 
ալ այնպէս պիտի ըլլայ։

2 Inchbes e jhoghovoortŭ՝ kahanan 
al aynbes, Inchbes e dzaṙan՝ 
ir dern al aynbes, Inchbes e 
aghakhinŭ՝ ir diginn al aynbes, 
Inchbes e dzakhoo aṙnoghŭ՝ 
dzakhoghn al aynbes, Inchbes 
e pokh dvoghŭ՝ pokh aṙnoghn 
al aynbes, Inchbes e dogosik 
aṙnoghŭ՝ dogosik dvoghn al aynbes 
bidi ŭlla։

2 And it shall be: As with the 
people, so with the priest; As with 
the servant, so with his master; 
As with the maid, so with her 
mistress; As with the buyer, so 
with the seller; As with the lender, 
so with the borrower; As with the 
creditor, so with the debtor.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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3 Երկիրը բոլորովին պիտի պարպուի 
Ու բոլորովին պիտի կողոպտուի, 
Քանզի այս խօսքը Տէրը խօսեցաւ։

3 Yergirŭ polorovin bidi barbvi Oo 
polorovin bidi goghobdvi, Kanzi 
ays khoskŭ Derŭ khosetsav:

3 The land shall be entirely 
emptied and utterly plundered, 
For the LORD has spoken this 
word.

4 Երկիրը սուգ կը բռնէ ու կը մարի, 
Աշխարհը կը նուաղի ու կը մարի, 
Երկրին ժողովուրդին մեծերը կը 
նուաղին։

4 Yergirŭ sook gŭ pṙne oo gŭ mari, 
Ashkharhŭ gŭ nvaghi oo gŭ mari, 
Yergrin jhoghovoortin medzerŭ gŭ 
nvaghin:

4 The earth mourns and fades 
away, The world languishes and 
fades away; The haughty people of 
the earth languish.

5 Երկիրը իր բնակիչներուն կողմէ 
պղծուեցաւ, Քանզի անոնք օրէնքները 
զանց ըրին, Պատուիրանքը փոխեցին, 
յաւիտենական ուխտը խափանեցին։

5 Yergirŭ ir pnagichneroon 
goghme bghdzvetsav, Kanzi anonk 
orenknerŭ zants ŭrin, Badvirankŭ 
pokhetsin, havidenagan ookhdŭ 
khapanetsin:

5 The earth is also defiled under 
its inhabitants, Because they have 
transgressed the laws, Changed 
the ordinance, Broken the 
everlasting covenant.

6 Այս պատճառով նզովուեցաւ 
երկիրը Ու անոր մէջ բնակողները 
իրենց յանցանքին պատիժը կրեցին, 
Որուն համար երկրին բնակիչները 
այրեցան Ու քիչ մարդիկ մնացին։

6 Ays badjaṙov nzovvetsav yergirŭ 
Oo anor mech pnagoghnerŭ 
irents hantsankin badijhŭ 
gretsin, Voroon hamar yergrin 
pnagichnerŭ ayretsan Oo kich 
martig mnatsin:

6 Therefore the curse has devoured 
the earth, And those who dwell 
in it are desolate. Therefore the 
inhabitants of the earth are 
burned, And few men are left.

7 Նոր գինին սուգ կը բռնէ, 
որթատունկը կը նուաղի Եւ բոլոր 
ուրախ եղողները կը հառաչեն։

7 Nor kinin sook gŭ pṙne, 
vortadoongŭ gŭ nvaghi Yev polor 
oorakh yeghoghnerŭ gŭ haṙachen:

7 The new wine fails, the vine 
languishes, All the merry-hearted 
sigh.

8 Թմբուկներուն ցնծութիւնը կը 
դադարի, Ուրախութիւն ընողներուն 
աղաղակը կը կտրի, Քնարին 
ցնծութիւնը կը դադրի։

8 Tmpoogneroon tsndzootyoonŭ 
gŭ tatari, Oorakhootyoon 
ŭnoghneroon aghaghagŭ gŭ gdri, 
Knarin tsndzootyoonŭ gŭ tatri:

8 The mirth of the tambourine 
ceases, The noise of the jubilant 
ends, The joy of the harp ceases.

9 Երգով գինի պիտի չխմեն. Ցքին 
խմողներուն դառն պիտի ըլլայ։

9 Yerkov kini bidi chkhmen. Tskin 
khmoghneroon taṙn bidi ŭlla։

9 They shall not drink wine with 
a song; Strong drink is bitter to 
those who drink it.
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10 Դատարկ քաղաքը կործանուեցաւ, 
Ամէն տուն գոցուեցաւ, որպէս զի 
մարդ մը չմտնէ։

10 Tadarg kaghakŭ gordzanvetsav, 
Amen doon kotsvetsav, vorbes zi 
mart mŭ chmdne:

10 The city of confusion is broken 
down; Every house is shut up, so 
that none may go in.

11 Փողոցներուն մէջ գինիի համար 
աղաղակ կայ. Ամէն ուրախութիւն 
լռեց, Երկրին ցնծութիւնը 
վերցուեցաւ։

11 Poghotsneroon mech kinii 
hamar aghaghag ga. Amen 
oorakhootyoon lṙets, Yergrin 
tsndzootyoonŭ vertsvetsav:

11 There is a cry for wine in the 
streets, All joy is darkened, The 
mirth of the land is gone.

12 Քաղաքին մէջ ամայութիւն մնաց 
Ու դուռը կոտրուեցաւ ու աւերակ 
եղաւ։ ֍

12 Kaghakin mech amayootyoon 
mnats Oo tooṙŭ godrvetsav oo 
averag yeghav: ֍

12 In the city desolation is left, 
And the gate is stricken with 
destruction. ֍

Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն 
յԵփեսացւոսց թղթոյն 5.15-33 յԵփեսացւոսց թղթոյն 5.15-33 

(ARWZ)(ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn 
hEpesatsvosts tghtooyn 5.15-33 hEpesatsvosts tghtooyn 5.15-33 

(ARWZ)(ARWZ)

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

5.15-33 (NKJV)5.15-33 (NKJV)

15 Հետեւաբար ձեր ապրելակերպին 
ուշադրութիւն ըրէք։ Մի՛ ապրիք 
անմտօրէն, այլ՝ իմաստուններու պէս։

15 Hedevapar tzer abrelagerbin 
ooshatrootyoon ŭrek: Mi՛ abrik 
anmdoren, ayl՝ imasdoonneroo bes:

15 See then that you walk 
circumspectly, not as fools but as 
wise,

16 Օգտագործեցէ՛ք ժամանակը, 
որովհետեւ այս օրերը չար են։

16 Okdakordzetse՛k jhamanagŭ, 
vorovhedev ays orerŭ char yen:

16 redeeming the time, because 
the days are evil.

17 Ուստի անմտութիւն մի՛ ընէք. 
հասկցէք թէ ի՛նչ կ’ուզէ Տէրը ձեզմէ։

17 Oosdi anmdootyoon mi՛ ŭnek. 
hasgtsek te i՛nch g’ooze Derŭ 
tzezme:

17 Therefore do not be unwise, but 
understand what the will of the 
Lord is.

18 Գերին մի՛ դառնաք գինիին, որ 
անառակութեան կը տանի. այլ 
մասնաւորաբար Սուրբ Հոգիով 
լեցուեցէք,

18 Kerin mi՛ taṙnak kiniin, 
vor anaṙagootyan gŭ dani. ayl 
masnavorapar Soorp Hokiov 
letsvetsek,

18 And do not be drunk with wine, 
in which is dissipation; but be 
filled with the Spirit,
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19 իրարու հետ սաղմոսներով, 
օրհնութիւններով եւ հոգեւոր 
երգերով խօսեցէք, եւ ձեր սիրտերուն 
մէջ միշտ երգեցէք ու սաղմոս ըսէք 
Տիրոջ,

19 iraroo hed saghmosnerov, 
orhnootyoonnerov yev hokevor 
yerkerov khosetsek, yev tzer 
sirderoon mech mishd yerketsek oo 
saghmos ŭsek Diroch,

19 speaking to one another in 
psalms and hymns and spiritual 
songs, singing and making melody 
in your heart to the Lord,

20 ամէն բանի համար միշտ 
շնորհակալութիւն յայտնելով 
Հօր Աստուծոյ, մեր Տիրոջ Յիսուս 
Քրիստոսի անունով։

20 amen pani hamar mishd 
shnorhagalootyoon haydnelov 
Hor Asdoodzo, mer Diroch Hisoos 
Krisdosi anoonov:

20 giving thanks always for all 
things to God the Father in the 
name of our Lord Jesus Christ,

21 Քրիստոսի հանդէպ ձեր 
պատկառանքը արտայայտեցէք՝ 
իրարու հնազանդելով։

21 Krisdosi hanteb tzer 
badgaṙankŭ ardahaydetsek՝ iraroo 
hnazantelov:

21 submitting to one another in 
the fear of God.

22 Կինե՛ր, հնազանդեցէ՛ք ձեր 
ամուսիններուն, ինչպէս Տիրոջ պիտի 
հնազանդէիք.

22 Gine՛r, hnazantetse՛k tzer 
amoosinneroon, inchbes Diroch 
bidi hnazanteik.

22 Wives, submit to your own 
husbands, as to the Lord.

23 որովհետեւ ամուսին մը իր կնոջ 
գլուխն է, այնպէս՝ ինչպէս Քրիստոս 
գլուխն է եկեղեցիին, իր մարմինին, 
որուն Փրկիչն է ինք։

23 vorovhedev amoosin mŭ ir 
gnoch klookhn e, aynbes՝ inchbes 
Krisdos klookhn e yegeghetsiin, ir 
marminin, voroon Prgichn e ink:

23 For the husband is head of the 
wife, as also Christ is head of the 
church; and He is the Savior of the 
body.

24 Հետեւաբար, ինչպէս եկեղեցին 
Քրիստոսի կը հնազանդի, այնպէս 
ալ կիները ամէն բանի մէջ իրենց 
ամուսիններուն թող հնազանդին։

24 Hedevapar, inchbes yegeghetsin 
Krisdosi gŭ hnazanti, aynbes al 
ginerŭ amen pani mech irents 
amoosinneroon togh hnazantin:

24 Therefore, just as the church 
is subject to Christ, so let the 
wives be to their own husbands in 
everything.

25 Այրե՛ր, սիրեցէ՛ք ձեր կիները 
այնպէս՝ ինչպէս Քրիստոս սիրեց 
եկեղեցին եւ իր կեանքը տուաւ անոր 
համար,

25 Ayre՛r, siretse՛k tzer ginerŭ 
aynbes՝ inchbes Krisdos sirets 
yegeghetsin yev ir gyankŭ dvav 
anor hamar,

25 Husbands, love your wives, just 
as Christ also loved the church and 
gave Himself for her,
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26 որպէսզի ջուրի լուացումով զայն 
մաքրէ եւ իր խօսքով սրբէ,

26 vorbeszi choori lvatsoomov zayn 
makre yev ir khoskov srpe,

26 that He might sanctify and 
cleanse her with the washing of 
water by the word,

27 այնպէս մը՝ որ եկեղեցին իրեն 
ներկայանայ ամբողջական փառքով, 
առանց ոեւէ արատի կամ խորշոմի 
կամ ուրիշ թերութեան, այլ՝ ըլլայ 
սուրբ եւ անարատ։

27 aynbes mŭ՝ vor yegeghetsin 
iren nergayana ampoghchagan 
paṙkov, aṙants voyeve aradi gam 
khorshomi gam oorish terootyan, 
ayl՝ ŭlla soorp yev anarad:

27 that He might present her to 
Himself a glorious church, not 
having spot or wrinkle or any such 
thing, but that she should be holy 
and without blemish.

28 Ճիշդ նոյն ձեւով, ամուսիններ 
պարտին իրենց կիները սիրել որպէս 
իրենց մարմինը. որովհետեւ իր կինը 
սիրողը իր սեփական մարմինը սիրած 
կ’ըլլայ,

28 Jisht nooyn tzevov, amoosinner 
bardin irents ginerŭ sirel vorbes 
irents marminŭ. vorovhedev ir 
ginŭ siroghŭ ir sepagan marminŭ 
siradz g’ŭlla,

28 So husbands ought to love their 
own wives as their own bodies; he 
who loves his wife loves himself.

29 եւ չկայ մէկը որ իր մարմինը 
անտեսէ. ամէն մարդ ալ կը սնուցանէ 
եւ կը խնամէ իր մարմինը, ինչպէս 
Քրիստոս կը սնուցանէ եւ կը խնամէ 
եկեղեցին՝ իր մարմինը,

29 yev chga megŭ vor ir marminŭ 
andese. amen mart al gŭ snootsane 
yev gŭ khname ir marminŭ, 
inchbes Krisdos gŭ snootsane 
yev gŭ khname yegeghetsin՝ ir 
marminŭ,

29 For no one ever hated his own 
flesh, but nourishes and cherishes 
it, just as the Lord does the 
church.

30 որուն անդամներն ենք բոլորս, 
անոր մարմինէն ու ոսկորներէն։

30 voroon antamnern yenk polors, 
anor marminen oo vosgorneren:

30 For we are members of His 
body, of His flesh and of His bones.

31 Սուրբ գիրքին մէջ գրուած է. «Ահա 
այս պատճառով այրը պիտի թողու իր 
հայրն ու մայրը եւ իր կնոջ միանայ, եւ 
երկուքը մէկ մարմին պիտի ըլլան»։

31 Soorp kirkin mech krvadz e. 
«Aha ays badjaṙov ayrŭ bidi toghoo 
ir hayrn oo mayrŭ yev ir gnoch 
miana, yev yergookŭ meg marmin 
bidi ŭllan»:

31 “For this reason a man shall 
leave his father and mother and 
be joined to his wife, and the two 
shall become one flesh.”
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32 Աստուծոյ ծրագրին կապուած 
կարեւոր ճշմարտութիւն մըն է 
ասիկա, որ ըստ իս՝ Քրիստոսի եւ 
եկեղեցիին կը վերաբերի։

32 Asdoodzo dzrakrin gabvadz 
garevor jshmardootyoon mŭn e 
asiga, vor ŭsd is՝ Krisdosi yev 
yegeghetsiin gŭ veraperi:

32 This is a great mystery, but I 
speak concerning Christ and the 
church.

33 Բայց նոյնը կը վերաբերի նաեւ 
ձեզմէ իւրաքանչիւրին, որովհետեւ 
իւրաքանչիւր այր պէտք է իր կինը 
սիրէ իր անձին պէս, եւ ամէն կին 
պէտք է յարգէ իր ամուսինը։ ֍

33 Payts nooynŭ gŭ veraperi 
nayev tzezme yoorakanchyoorin, 
vorovhedev yoorakanchyoor ayr 
bedk e ir ginŭ sire ir antzin bes, 
yev amen gin bedk e harke ir 
amoosinŭ: ֍

33 Nevertheless let each one of you 
in particular so love his own wife 
as himself, and let the wife see 
that she respects her husband. ֍

Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia! Alleluia!Alleluia! Alleluia!

Օրհնեցէ՛ք զՏէր յօրհնութիւն ի նոր, 
օրհնութիւն Նմա՝ յԵկեղեցիս սրբոց 
(Սղ. 149)։

Orhnetse՛k zDer horhnootyoon 
i nor, orhnootyoon Nma՝ 
hEgeghetsis srpots (Sgh. 149):

Bless the Lord with new praise! 
Blessing be unto Him in the 
congregation of his saints! 
(Psalm 149)

Սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի Սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի 
Քրիստոսի որ ըստ Ղուկասու Քրիստոսի որ ըստ Ղուկասու 

8.49-56 (ARWZ)8.49-56 (ARWZ)

Srpo avedaranis Hisoosi Krisdosi Srpo avedaranis Hisoosi Krisdosi 
vor ŭsd Ghoogasoo 8.49-56 vor ŭsd Ghoogasoo 8.49-56 

(ARWZ)(ARWZ)

Stand up in the fear of God, and Stand up in the fear of God, and 
let us listen to the Holy Gospel of let us listen to the Holy Gospel of 
our Lord Jesus Christ according our Lord Jesus Christ according 

to Luke 8.49-56 (NKJV)to Luke 8.49-56 (NKJV)

49 Մինչ Յիսուս կը խօսէր, 
ժողովրդապետին տունէն մէկը եկաւ 
եւ անոր ըսաւ.- Աղջիկդ մեռաւ, այլեւս 
մի՛ յոգնեցներ Վարդապետը։

49 Minch Hisoos gŭ khoser, 
jhoghovrtabedin doonen megŭ 
yegav yev anor ŭsav.- Aghchigt 
meṙav, aylevs mi՛ hoknetsner 
Vartabedŭ:

49 While He was still speaking, 
someone came from the ruler of 
the synagogue's house, saying to 
him, “Your daughter is dead. Do 
not trouble the Teacher.”

50 Յիսուս ասիկա լսելով՝ըսաւ 
ժողովրդապետին.- Մի՛ վախնար, 
միայն հաւատա՛ եւ աղջիկդ պիտի 
ապրի։

50 Hisoos asiga lselov՝ŭsav 
jhoghovrtabedin.- Mi՛ vakhnar, 
miayn havada՛ yev aghchigt bidi 
abri:

50 But when Jesus heard it, He 
answered him, saying, “Do not be 
afraid; only believe, and she will be 
made well.”
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51 Երբ Յիսուս ժողովրդապետին 
տունը հասաւ, չձգեց որ ոեւէ մէկը 
ներս մտնէ՝ բացի Պետրոսէն, 
Յակոբոսէն, Յովհաննէսէն եւ 
աղջկան հօրմէն ու մօրմէն։

51 Yerp Hisoos jhoghovrtabedin 
doonŭ hasav, chtzkets vor voyeve 
megŭ ners mdne՝ patsi Bedrosen, 
Hagoposen, Hovhannesen yev 
aghchgan hormen oo mormen:

51 When He came into the house, 
He permitted no one to go in 
except Peter, James, and John, 
and the father and mother of the 
girl.

52 Ներս գտնուողները բոլորն ալ 
կու լային ու կ’ողբային։ Յիսուս ըսաւ 
անոնց.- Մի՛ լաք, աղջիկը մեռած չէ, 
այլ կը քնանայ։

52 Ners kdnvoghnerŭ polorn al goo 
layin oo g’oghpayin: Hisoos ŭsav 
anonts.- Mi՛ lak, aghchigŭ meṙadz 
che, ayl gŭ knana։

52 Now all wept and mourned for 
her; but He said, “Do not weep; she 
is not dead, but sleeping.”

53 Անոնք զինք կը ծաղրէին, 
որովհետեւ գիտէին որ աղջիկը մեռած 
է։

53 Anonk zink gŭ dzaghrein, 
vorovhedev kidein vor aghchigŭ 
meṙadz e:

53 And they ridiculed Him, 
knowing that she was dead.

54 Յիսուս բոլորն ալ դուրս հանեց, 
ապա բռնեց աղջկան ձեռքէն եւ 
բարձրաձայն ըսաւ.- Աղջի՛կս, ոտքի՛ ել։

54 Hisoos polorn al toors hanets, 
aba pṙnets aghchgan tzeṙken yev 
partzratzayn ŭsav.- Aghchi՛gs, 
vodki՛ yel:

54 But He put them all outside, 
took her by the hand and called, 
saying, “Little girl, arise.”

55 Անմիջապէս անոր հոգին 
վերադարձաւ եւ ոտքի կանգնեցաւ։ 
Ապա Յիսուս հրամայեց որ ուտելիք 
տան աղջկան,

55 Anmichabes anor hokin 
veratartzav yev vodki ganknetsav: 
Aba Hisoos hramayets vor oodelik 
dan aghchgan,

55 Then her spirit returned, and 
she arose immediately. And He 
commanded that she be given 
something to eat.

56 մինչ ծնողները ապշահար եղած 
էին։ Յիսուս անոնց պատուիրեց որ 
պատահածին մասին ոեւէ մէկուն բան 
չըսեն։ ֍

56 minch dznoghnerŭ abshahar 
yeghadz ein: Hisoos anonts 
badvirets vor badahadzin masin 
voyeve megoon pan chŭsen: ֍

56 And her parents were 
astonished, but He charged 
them to tell no one what had 
happened. ֍


