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

2021-11-13 2021-11-13 2021-11-13

Շաբաթ Shapat Saturday

Սրբոց առաքելոցն Անդրէի եւ Փիլիպպոսի Srpots aṙakelotsn Antrei yev Pilibbosi Saints Andrew and Philip the Apostles

ԴԿ Ta-Gen Ta-Gen (Mode 8)

Շարական ՀանգստեանՇարական Հանգստեան Sharagan HanksdyanSharagan Hanksdyan Requiem HymnRequiem Hymn
Ողորմեա Հանգստեան ԴԿ.ա Voghormya Hanksdyan Ta-Gen Mode 8 Requiem Miserere Mode 8

Որ Թագաւորդ ես յաւիտենից, 
Քրիստո՛ս Աստուած, ընկա՛լ 
զծառայս Քո ի բարի եւ շնորհեա՛ ի 
յաջակողմեան Քում դասիլ։

Vor Takavort yes havidenits, 
Krisdo՛s Asdvadz, ŭnga՛l zdzaṙays 
Ko i pari yev shnorhya՛ i 
hachagoghmyan Koom tasil:

King of eternity, Christ God, 
receive your servants for good and 
grant them a place at your right 
hand.

Որ ունիս իշխանութիւն մահու եւ 
կենաց, հանգո՛ զհոգիս Քոց ծառայից 
եւ շնորհեա՛ ի յաջակողմեան Քում 
դասիլ։

Vor oonis ishkhanootyoon 
mahoo yev genats, hanko՛ zhokis 
Kots dzaṙayits yev shnorhya՛ i 
hachagoghmyan Koom tasil:

You who have reign over death 
and life, rest the souls of your 
serviants and grant them a place 
at your right hand.

Յորժամ կարգի աթոռ տէրութեանդ 
Քո, եւ հաստատի ատեան 
դատաստանին, յայնժամ խնայեա՛ 
ի ծառայս Քո եւ շնորհեա՛ ի 
յաջակողմեան Քում դասիլ։ 

Horjham garki atoṙ derootyant Ko, 
yev hasdadi adyan tadasdanin, 
haynjham khnayya՛ i dzaṙays Ko 
yev shnorhya՛ i hachagoghmyan 
Koom tasil:

When the throne of your kingdom 
and the court of your judgment are 
established, spare your servants 
and grant them a place at your 
right hand.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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Աւագ Օրհնութիւն ԴԿ.ը.գ Avak Orhnootyoon Ta-Gen h.8, d.3 Cantemus Mode 8 verse 8, stanza 3

Ամէնօրհնեալ Աստուածամա՛յր 
Մարիամ, քերովբէական աթո՛ռ 
Արարչին մերոյ տնօրէնութեան, 
զոր երանեն ամենայն ազինք 
հանապազ։ ֍

Amenorhnyal Asdvadzama՛yr 
Mariam, kerovpeagan ato՛ṙ 
Ararchin mero dnorenootyan, 
zor yeranen amenayn azink 
hanabaz: ֍

Blessed Virgin Mary, the cherubim 
throne of the Creator under our 
direction, may all the nobles be 
happy forever. ֍

ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՍՐԲՈՅ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՍՐԲՈՅ 
ԱՆՄԱՀԻ ՊԱՏԱՐԱԳԻԱՆՄԱՀԻ ՊԱՏԱՐԱԳԻ

KHORHOORT SRPO KHORHOORT SRPO 
ANMAHI BADARAKIANMAHI BADARAKI

MYSTERY OF THE HOLY MYSTERY OF THE HOLY 
IMMORTAL OFFERINGIMMORTAL OFFERING

♰ Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս։ 
Ամէն։

♰ Orhnyal Der mer Hisoos 
Krisdos. amen:

♰ Blessed be our Lord Jesus 
Christ. Amen.

Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի 
անուն Քո։ Եկեսցէ արքայութիւն Քո։ 
Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ 
յերկրի։ Զհաց մեր հանապազորդ 
տո՛ւր մեզ այսօր։ Եւ թո՛ղ մեզ 
զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք 
թողումք մերոց պարտապանաց։ Եւ 
մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն։ Այլ 
փրկեա՛ զմեզ ի չարէ։

Ha՛yr mer, vor hergins yes, soorp 
yeghitsi anoon Ko: Yegestse 
arkayootyoon Ko: Yeghitsin gamk 
Ko vorbes hergins yev hergri: 
Zhats mer hanabazort do՛or mez 
aysor: Yev to՛gh mez zbardis mer, 
vorbes yev mek toghoomk merots 
bardabanats: Yev mi՛ danir zmez 
i portzootyoon: Ayl prgya՛ zmez i 
chare:

Our Father, who art in heaven, 
hallowed be thy name. Thy 
kingdom come, thy will be done 
on earth as it is in heaven. Give 
us this day our daily bread, and 
forgive us our trespasses, as 
we forgive those who trespass 
against us. And lead us not into 
temptation, but deliver us from 
evil.

Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն 
եւ փառք յաւիտեանս։ Ամէն։

Zi Ko e arkayootyoon yev 
zorootyoon yev paṙk havidyans. 
amen:

For thine is the kingdom and the 
power and the glory forever. Amen.
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ՄաղթանքՄաղթանք MaghtankMaghtank BiddingBidding

Զսաղմոսերգութիւնս եւ զաղաչանս 
ընկալ մարդասէր Աստուած ի հաճոյս 
բարերար կամաց քոց, մեր մեղացն եւ 
մեր բազում յանցանացն թողութիւն 
շնորհեա՛, ի չարեաց փրկեա՛, ի մեղաց 
պահեա՛. եւ Քեզ փա՜ռք յաւիտեանս։ 
Ամէն։

Zsaghmoserkootyoons yev 
zaghachans ŭngal martaser 
Asdvadz i hajooys parerar gamats 
kots, mer meghatsn yev mer 
pazoom hantsanatsn toghootyoon 
shnorhya՛, i charyats prgya՛, i 
meghats bahya՛. yev Kez pa՜ṙk 
havidyans։ Amen։

These psalms and petitions receive 
philanthropic God according to 
the pleasure of your beneficent 
will, of our sins and manifold 
transgressions grant forgiveness, 
from troubles deliver us, from 
sins protect us, and to you Glory 
forever. Amen.

♰ Օրհնեալ թագաւորութիւնն Հօր եւ  Օրհնեալ թագաւորութիւնն Հօր եւ 
Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ 
եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամէն։եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամէն։

♰ Orhnyal takavorootyoonn Hor  Orhnyal takavorootyoonn Hor 
yev Vortvo yev Hokvooyn Srpo yev Vortvo yev Hokvooyn Srpo 
ayjhm yev mishd yev havidyans ayjhm yev mishd yev havidyans 
havidenits։ Amen։havidenits։ Amen։

♰ Blessed is the kingdom of the  Blessed is the kingdom of the 
Father and of the Son and of the Father and of the Son and of the 
Holy Spirit now and always and Holy Spirit now and always and 
unto the ages of ages. Amen.unto the ages of ages. Amen.

Ճաշու ԺամամուտՃաշու Ժամամուտ Jashoo JhamamoodJashoo Jhamamood Midday IntroitMidday Introit

Առաքեալք եւ վկայք Քրիստոսի 
Աստուծոյ, ամենակալ Հոգւոյն 
զօրութեամբ զամենեսեան 
ընդհանուր յորդեգրութիւն կենաց 
կոչելով, միասնական Սուրբ 
Երրորդութեանն յորդորեցին երգել 
զփառս ի յաւիտեանս. ամէն։

Aṙakyalk yev vgayk Krisdosi 
Asdoodzo, amenagal Hokvooyn 
zorootyamp zamenesyan 
ŭnthanoor hortekrootyoon genats 
gochelov, miasnagan Soorp 
Yerrortootyann hortoretsin yerkel 
zpaṙs i havidyans. amen:

Apostles and witnesses of Christ 
God, by the power of the Almighty 
Spirit, calling upon all of us in 
common rejoicing, lead us in 
singing praises to the united Holy 
Trinity for eternity. Amen.

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր 
աղաչեսցուք. ընկա՛լ, կեցո՛ եւ 
ողորմեա՛։

Yev yevs khaghaghootyan zDer 
aghachestsook. ŭnga՛l, getso՛ yev 
voghormya՛:

And again for peace let us 
beseech the Lord. Receive our 
supplications, save us, and have 
mercy.
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♰ Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ 
եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ 
յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամէն։յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամէն։ ֍

♰ Orhnootyo՜on yev pa՜ṙk Hor Orhnootyo՜on yev pa՜ṙk Hor 
yev Vortvo yev Hokvooyn Srpo yev Vortvo yev Hokvooyn Srpo 
ayjhm yev mishd yev havidyans ayjhm yev mishd yev havidyans 
havidenits: Amen:havidenits: Amen: ֍

♰ Blessing and glory to the Father Blessing and glory to the Father 
and to the Son and to the Holy and to the Son and to the Holy 
Spirit, now and always, and unto Spirit, now and always, and unto 
the ages of ages. Amen.the ages of ages. Amen. ֍

Ճաշու Փոխ (Սաղմոս ՃԺԴ)Ճաշու Փոխ (Սաղմոս ՃԺԴ) Jashoo Pokh (Saghmos 114)Jashoo Pokh (Saghmos 114) Midday Responsory (Psalm 114)Midday Responsory (Psalm 114)

Սիրեցի, զի լուիցէ Տէր զձայն աղօթից 
իմոց։

Siretsi, zi lvitse Der ztzayn 
aghotits imots:

I have loved, because the Lord 
Shall hear the voice of my 
supplication;

Զի խոնարհեցոյց զունկն Իւր առ իս, 
եւ ես յաւուրս իմ կարդացի առ Նա։

Zi khonarhetsooyts zoongn Yoor aṙ 
is, yev yes havoors im gartatsi aṙ 
Na:

For He inclined His ear to me, And 
in my days I shall call upon Him.

Շրջեցան զինեւ երկունք մահու, եւ 
վիշտք դժոխոց գտին զիս։

Shrchetsan zinev yergoonk mahoo, 
yev vishdk tjhokhots kdin zis:

The pains of death surrounded me; 
The dangers of Hades found me; I 
found affliction and grief.

Զնեղութիւն եւ զանձկութիւն գտի, եւ 
զանուն Տեառն կարդացի։

Zneghootyoon yev zantzgootyoon 
kdi, yev zanoon Dyaṙn gartatsi:

Then I called upon the Lord’s 
name, “O Lord, save my soul.”

Ո՛ Տէր, փրկեա՛ զանձն իմ. ողորմած եւ 
արդար է Տէր Աստուած մեր։

Vo՛ Der, prgya՛ zantzn im. 
voghormadz yev artar e Der 
Asdvadz mer:

The Lord is merciful and 
righteous, And our God has mercy.

Ողորմի եւ պահէ զտղայս Տէր. ես 
խոնարհ եղէ, եւ Տէր կեցոյց զիս։

Voghormi yev bahe zdghays 
Der. yes khonarh yeghe, yev Der 
getsooyts zis:

The Lord is He who watches over 
children; I was humbled, and He 
saved me.

Դա՛րձ, ա՛նձն իմ, ի հանգիստ քո, զի 
Տէր օգնեաց քեզ։

Ta՛rtz, a՛ntzn im, i hankisd ko, zi 
Der oknyats kez:

Return, O my soul, to your rest, 
Because the Lord showed you 
kindness;

Փրկեաց զանձն իմ ի մահուանէ, 
զաչս իմ՝ յարտասուաց եւ զոտս իմ՝ ի 
գայթակղութենէ։

Prgyats zantzn im i mahvane, 
zachs im՝ hardasvats yev zods im՝ i 
kaytagghootene:

For He delivered my soul from 
death, My eyes from tears, And my 
feet from slipping.
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Հաճոյ եղէց առաջի Տեառն յերկրին 
կենդանեաց։

Hajo yeghets aṙachi Dyaṙn hergrin 
gentanyats:

I shall be well pleasing before the 
Lord in the land of the living.

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն 
Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս 
յաւիտենից։ Ամէն։ ֍

Pa՜ṙk Hor yev Vortvo yev Hokvooyn 
Srpo ayjhm yev mishd yev 
havidyans havidenits: Amen: ֍

Glory to the Father and to the Son 
and to the Holy Spirit, now and 
forever and unto the ages of ages. 
Amen. ֍

Ճաշու ՇարականՃաշու Շարական Jashoo SharaganJashoo Sharagan Midday HymnMidday Hymn
Համօրէն առաքելոց ԱԿ Hamoren aṙakelots AG All Apostles Ayp-Gen (Mode 2)

Որ սիրողդ էք Արարչին արարածոց, 
Քրիստոսի սո՛ւրբ առաքեալք, 
բարեխօսեցէ՛ք առ Տէր վասն մեր։

Vor siroght ek Ararchin 
araradzots, Krisdosi so՛orp 
aṙakyalk, parekhosetse՛k aṙ Der 
vasn mer:

Intercede with the Lord for us, 
beloved of the Creator, holy 
apostles of Christ.

Որ քարոզդ էք ընդհանուր տիեզերաց, 
Քրիստոսի սո՛ւրբ առաքեալք, 
բարեխօսեցէ՛ք առ Տէր վասն մեր։

Vor karozt ek ŭnthanoor 
diezerats, Krisdosi so՛orp aṙakyalk, 
parekhosetse՛k aṙ Der vasn mer:

Intercede with the Lord for us, 
O you who preach to the whole 
world, holy apostles of Christ.

Որ պսակդ էք ամենայն Եկեղեցեաց, 
Քրիստոսի սո՛ւրբ առաքեալք, 
բարեխօսեցէ՛ք առ Տէր վասն մեր։ ֍

Vor bsagt ek amenayn 
Yegeghetsyats, Krisdosi so՛orp 
aṙakyalk, parekhosetse՛k aṙ Der 
vasn mer: ֍

Intercede with the Lord for us, 
O you who are the crown of all 
the churches, the holy apostles of 
Christ. ֍

Ընթերցուածս յԻմաստութենէ Ընթերցուածս յԻմաստութենէ 
Սողոմոնայ 9.13-10.2 (ARCZ)Սողոմոնայ 9.13-10.2 (ARCZ)

Ŭntertsvadzs hImasdootene Ŭntertsvadzs hImasdootene 
Soghomona 9.13-10.2 (ARCZ)Soghomona 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?
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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?

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. ֍
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Ընթերցուածս յԵրեմիայ Մարգարէէ Ընթերցուածս յԵրեմիայ Մարգարէէ 
16.16-19 (ARWA)16.16-19 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEremia Markaree Ŭntertsvadzs hEremia Markaree 
16.16-19 (ARWA)16.16-19 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Jeremiah 16:16-19 (NKJV)Jeremiah 16:16-19 (NKJV)

16 Ահաւասիկ ես առաքեմ ձկնորսս 
բազումս, ասէ Տէր, եւ որսասցեն 
զնոսա. եւ յետ այնորիկ առաքեցից 
որսորդս բազումս, եւ որսասցեն 
զնոսա ի վերայ ամենայն լերանց եւ 
ի վերայ ամենայն բլրոց եւ ի ծակուց 
վիմաց։

16 Ahavasig yes aṙakem tzgnorss 
pazooms, ase Der, yev vorsastsen 
znosa. yev hed aynorig aṙaketsits 
vorsorts pazooms, yev vorsastsen 
znosa i vera amenayn lerants yev i 
vera amenayn plrots yev i dzagoots 
vimats:

16 “Behold, I will send for many 
fishermen,” says the LORD, 
“and they shall fish them; and 
afterward I will send for many 
hunters, and they shall hunt them 
from every mountain and every 
hill, and out of the holes of the 
rocks.

17 Զի աչք իմ ի վերայ ամենայն 
ճանապարհաց նոցա, եւ ոչ թաքեան 
յերեսաց իմոց, եւ ոչ ծածկեցան 
անիրաւութիւնք նոցա առաջի աչաց 
իմոց։

17 Zi achk im i vera amenayn 
janabarhats notsa, yev voch 
takyan heresats imots, yev voch 
dzadzgetsan aniravootyoonk notsa 
aṙachi achats imots:

17 “For My eyes are on all their 
ways; they are not hidden from My 
face, nor is their iniquity hidden 
from My eyes.

18 Եւ հատուցից նոցա նախ կրկին 
զանիրաւութիւնս նոցա, եւ զմեղս 
նոցա որովք պղծեցին զերկիր իմ 
մեռելոտւովք գարշելեացն իւրեանց, 
եւ անօրէնութեամբք նոցա, որովք 
լցին զժառանգութիւն իմ։

18 Yev hadootsits notsa nakh 
grgin zaniravootyoons notsa, 
yev zmeghs notsa vorovk 
bghdzetsin zergir im meṙelodvovk 
karshelyatsn yooryants, yev 
anorenootyampk notsa, vorovk 
ltsin zjhaṙankootyoon im:

18 “And first I will repay double 
for their iniquity and their sin, 
because they have defiled My land; 
they have filled My inheritance 
with the carcasses of their 
detestable and abominable idols.”

19 Տէր, զօրութիւն իմ եւ օգնութիւն 
իմ եւ ապաւէն իմ յաւուր չարեաց. առ 
քեզ հեթանոսք եկեսցեն ի ծագաց 
երկրէ եւ ասասցեն. Որպէս սուտ 
գործէին հարքն մեր կուռս, եւ ոչ գոյր 
օգուտ ի նոցանէ։ ֍

19 Der, zorootyoon im yev 
oknootyoon im yev abaven im 
havoor charyats. aṙ kez hetanosk 
yegestsen i dzakats yergre yev 
asastsen. Vorbes sood kordzein 
harkn mer gooṙs, yev voch kooyr 
okood i notsane: ֍

19 O LORD, my strength and my 
fortress, My refuge in the day of 
affliction, The Gentiles shall come 
to You From the ends of the earth 
and say, “Surely our fathers have 
inherited lies, Worthlessness and 
unprofitable things.” ֍



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 8 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

Ընթերցուածս ՚ի Գործոց առաքելոց Ընթերցուածս ՚ի Գործոց առաքելոց 
8.26-40 (ARWZ)8.26-40 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs ՚i Kordzots Ŭntertsvadzs ՚i Kordzots 
aṙakelots 8.26-40 (ARWZ)aṙakelots 8.26-40 (ARWZ)

A Reading from the Acts 8:26-40 A Reading from the Acts 8:26-40 
(NKJV)(NKJV)

26 Տիրոջ հրեշտակը Փիլիպպոսի 
խօսեցաւ, ըսելով.- Ե՛լ, հարաւ գնա, 
այն ճամբան՝ որ Երուսաղէմէն Կազա 
կ’իջնէ եւ ամայի է։

26 Diroch hreshdagŭ Pilibbosi 
khosetsav, ŭselov.- Ye՛l, harav kna, 
ayn jampan՝ vor Yeroosaghemen 
Gaza g’ichne yev amayi e:

26 Now an angel of the Lord spoke 
to Philip, saying, “Arise and go 
toward the south along the road 
which goes down from Jerusalem 
to Gaza.” This is desert.

27 Փիլիպպոս ելաւ գնաց։ Եւ 
ահաւասիկ Եթովպիացի ներքինի 
մը, որ Եթովպիացիներու 
Կանդակին, այսինքն՝ թագուհիին 
բարձրաստիճան մէկ պաշտօնեան 
էր, անոր ընդհանուր գանձապետը, 
եւ Երուսաղէմ եկած էր Աստուծոյ 
երկրպագելու,

27 Pilibbos yelav knats: Yev 
ahavasig Yetovbiatsi nerkini mŭ, 
vor Yetovbiatsineroo Gantagin, 
aysinkn՝ takoohiin partzrasdijan 
meg bashdonyan er, anor 
ŭnthanoor kantzabedŭ, yev 
Yeroosaghem yegadz er Asdoodzo 
yergrbakeloo,

27 So he arose and went. And 
behold, a man of Ethiopia, 
a eunuch of great authority 
under Candace the queen of the 
Ethiopians, who had charge of 
all her treasury, and had come to 
Jerusalem to worship,

28 այնտեղէն դարձին՝ իր կառքին մէջ 
նստած՝ Եսայի մարգարէի գիրքը կը 
կարդար։

28 ayndeghen tartzin՝ ir gaṙkin 
mech nsdadz՝ Yesayi markarei 
kirkŭ gŭ gartar:

28 was returning. And sitting in 
his chariot, he was reading Isaiah 
the prophet.

29 Սուրբ Հոգին ըսաւ Փիլիպպոսի.- 
Մօտեցի՛ր եւ այդ կառքին քովէն քալէ։

29 Soorp Hokin ŭsav Pilibbosi.- 
Modetsi՛r yev ayt gaṙkin koven 
kale:

29 Then the Spirit said to Philip, 
“Go near and overtake this 
chariot.”

30 Երբ Փիլիպպոս վազելով հասաւ 
կառքին, լսեց որ անիկա Եսայի 
մարգարէն կը կարդար բարձրաձայն։ 
Հարցուց.- Կը հասկնա՞ս ինչ որ կը 
կարդաս։

30 Yerp Pilibbos vazelov hasav 
gaṙkin, lsets vor aniga Yesayi 
markaren gŭ gartar partzratzayn: 
Hartsoots.- Gŭ hasgna՞s inch vor 
gŭ gartas:

30 So Philip ran to him, and heard 
him reading the prophet Isaiah, 
and said, “Do you understand what 
you are reading?”
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31 Իսկ անիկա պատասխանեց.- 
Ի՞նչպէս կրնամ հասկնալ, եթէ մէկը 
ինծի չբացատրէ։ Ապա խնդրեց որ 
Փիլիպպոս ելլէ իր քով նստի։

31 Isg aniga badaskhanets.- 
I՞nchbes grnam hasgnal, yete megŭ 
indzi chpatsadre: Aba khntrets vor 
Pilibbos yelle ir kov nsdi:

31 And he said, “How can I, unless 
someone guides me?” And he asked 
Philip to come up and sit with him.

32 Իր կարդացած հատուածը 
հետեւեալն էր.- «Ոչխարի պէս 
մորթուելու տարուեցաւ. եւ ինչպէս 
գառնուկ մը անմռունչ կը կենայ զինք 
խուզողին դիմաց, այնպէս՝ իր բերանը 
չբացաւ։

32 Ir gartatsadz hadvadzŭ 
hedevyaln er.- «Vochkhari bes 
mortveloo darvetsav. yev inchbes 
kaṙnoog mŭ anmṙoonch gŭ gena 
zink khoozoghin timats, aynbes՝ ir 
peranŭ chpatsav:

32 The place in the Scripture 
which he read was this: “He was 
led as a sheep to the slaughter; 
And as a lamb before its shearer 
is silent, So He opened not His 
mouth.

33 Անիկա նուաստացաւ եւ չունեցաւ 
մէկը որ զինք պաշտպանէր. ո՞վ 
պիտի պատմէ իր սերունդին մասին, 
որովհետեւ ահա իր կեանքը կը 
վերցուի այս աշխարհէն»։

33 Aniga nvasdatsav yev 
choonetsav megŭ vor zink 
bashdbaner. o՞v bidi badme ir 
seroontin masin, vorovhedev 
aha ir gyankŭ gŭ vertsvi ays 
ashkharhen»:

33 In His humiliation His justice 
was taken away, And who will 
declare His generation? For His 
life is taken from the earth.”

34 Ներքինին հարցուց Փիլիպպոսի.- 
Կ’աղաչեմ, ըսէ՛, որո՞ւ համար կ’ըսէ 
մարգարէն այս բաները. իրե՞ն թէ 
ուրիշի մը համար։

34 Nerkinin hartsoots Pilibbosi.- 
G’aghachem, ŭse՛, voro՞o hamar 
g’ŭse markaren ays panerŭ. ire՞n te 
oorishi mŭ hamar:

34 So the eunuch answered Philip 
and said, “I ask you, of whom does 
the prophet say this, of himself or 
of some other man?”

35 Այն ատեն Փիլիպպոս Սուրբ գիրքի 
այդ հատուածէն սկսելով՝ անոր 
աւետարանեց Յիսուսը։

35 Ayn aden Pilibbos Soorp kirki 
ayt hadvadzen sgselov՝ anor 
avedaranets Hisoosŭ:

35 Then Philip opened his mouth, 
and beginning at this Scripture, 
preached Jesus to him.

36 Մինչ անոնք կ’երթային, ճամբուն 
վրայ հանդիպեցան տեղ մը, ուր 
ջուր կար։ Ներքինին ըսաւ.- Ահա 
այստեղ ջուր կայ. ոեւէ արգելք կա՞յ որ 
մկրտուիմ։

36 Minch anonk g’ertayin, 
jampoon vra hantibetsan degh mŭ, 
oor choor gar: Nerkinin ŭsav.- Aha 
aysdegh choor ga. voyeve arkelk ga՞ 
vor mgrdvim:

36 Now as they went down the 
road, they came to some water. 
And the eunuch said, “See, here 
is water. What hinders me from 
being baptized?”
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37 Փիլիպպոս պատասխանեց.- Եթէ 
ամբողջ սրտովդ կը հաւատաս, 
կրնաս մկրտուիլ։ - Կը հաւատամ՝ թէ 
Յիսուս Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է,- 
պատասխանեց ներքինին,

37 Pilibbos badaskhanets.- Yete 
ampoghch srdovt gŭ havadas, 
grnas mgrdvil: - Gŭ havadam՝ te 
Hisoos Krisdos Asdoodzo Vortin e,- 
badaskhanets nerkinin,

37 Then Philip said, “If you believe 
with all your heart, you may.” And 
he answered and said, “I believe 
that Jesus Christ is the Son of 
God.”

38 եւ կառապանին հրամայեց որ 
կառքը կեցնէ։ Փիլիպպոս եւ ներքինին 
երկուքը միասին ջուր մտան, եւ 
Փիլիպպոս մկրտեց զայն։

38 yev gaṙabanin hramayets 
vor gaṙkŭ getsne: Pilibbos yev 
nerkinin yergookŭ miasin choor 
mdan, yev Pilibbos mgrdets zayn:

38 So he commanded the chariot 
to stand still. And both Philip and 
the eunuch went down into the 
water, and he baptized him.

39 Երբ ջուրէն դուրս ելան, Սուրբ 
Հոգին իջաւ ներքինիին վրայ, եւ 
Տիրոջ հրեշտակը յափշտակեց տարաւ 
Փիլիպպոսը. այնպէս որ ներքինին 
այլեւս չտեսաւ զայն, եւ իր ճամբան 
շարունակեց ուրախութեամբ։

39 Yerp chooren toors yelan, Soorp 
Hokin ichav nerkiniin vra, yev 
Diroch hreshdagŭ hapshdagets 
darav Pilibbosŭ. aynbes vor 
nerkinin aylevs chdesav zayn, 
yev ir jampan sharoonagets 
oorakhootyamp:

39 Now when they came up out of 
the water, the Spirit of the Lord 
caught Philip away, so that the 
eunuch saw him no more; and he 
went on his way rejoicing.

40 Իսկ Փիլիպպոս ինքզինք 
Ազոտոսի մէջ գտաւ։ Կը շրջէր ու 
կ’աւետարանէր բոլոր քաղաքներուն 
մէջ, մինչեւ եկաւ Կեսարիա։ ֍

40 Isg Pilibbos inkzink Azodosi 
mech kdav: Gŭ shrcher oo 
g’avedaraner polor kaghakneroon 
mech, minchev yegav Gesaria: ֍

40 But Philip was found at Azotus. 
And passing through, he preached 
in all the cities till he came to 
Caesarea. ֍
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Ալէլուիա։ Ալէլուիա։Ալէլուիա։ Ալէլուիա։ Alleluia: Alleluia:Alleluia: Alleluia: Alleluia: Alleluia:Alleluia: Alleluia:

Կացուսցես զնոսա իշխանս ընդ 
ամենայն երկիր. եւ յիշեսցի անուն 
քո ընդ ամենայն ազգս ազգաց (ԽԴ.
ժէ)։ ֍

Gatsoostses znosa ishkhans ŭnt 
amenayn yergir. yev hishestsi 
anoon ko ŭnt amenayn azks azkats 
(44.17): ֍

You shall make princes in all the 
earth, and I shall make your name 
remembered in all generations. 
(44:17) ֍

Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Յովհաննու 1.35-51 (ARWZ)Յովհաննու 1.35-51 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani 
Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Hovhannoo 1.35-51 (ARWZ)Hovhannoo 1.35-51 (ARWZ)

A Reading From the Holy Gospel A Reading From the Holy Gospel 
of Jesus Christ according to John of Jesus Christ according to John 

1:35-51 (NKJV)1:35-51 (NKJV)

Ընտրութիւն Առաքելոցն Տեառն մերոյ 
Յիսուսի Քրիստոսի։

Ŭndrootyoon Aṙakelotsn Dyaṙn 
mero Hisoosi Krisdosi:

The Choosing of the Apostles of 
our Lord Jesus Christ.

35 Յաջորդ օր Յովհաննէս 
դարձեալ հոն կեցած էր իր երկու 
աշակերտներուն հետ։

35 Hachort or Hovhannes 
tartzyal hon getsadz er ir yergoo 
ashagerdneroon hed:

35 Again, the next day, John stood 
with two of his disciples.

36 Տեսնելով որ Յիսուսը այդտեղէն 
կ’անցնէր, ըսաւ.- Ահաւասիկ 
Աստուծոյ գառնուկը։

36 Desnelov vor Hisoosŭ 
aytdeghen g’antsner, ŭsav.- 
Ahavasig Asdoodzo kaṙnoogŭ:

36 And looking at Jesus as He 
walked, he said, “Behold the Lamb 
of God!”

37 Երկու աշակերտները լսելով 
Յովհաննէսի այս խօսքը, հետեւեցան 
Յիսուսի։

37 Yergoo ashagerdnerŭ lselov 
Hovhannesi ays khoskŭ, 
hedevetsan Hisoosi:

37 The two disciples heard him 
speak, and they followed Jesus.

38 Յիսուս երբ ետեւ դարձաւ եւ 
տեսաւ որ անոնք իրեն կը հետեւին, 
ըսաւ.- Ի՞նչ կ’ուզէք։ Անոնք ըսին.- 
Ռաբբի՛, ո՞ւր կը մնաս։ (Ռաբբի կը 
նշանակէ վարդապետ, այսինքն՝ 
ուսուցիչ)։

38 Hisoos yerp yedev tartzav yev 
desav vor anonk iren gŭ hedevin, 
ŭsav.- I՞nch g’oozek: Anonk ŭsin.- 
Ṙappi՛, o՞or gŭ mnas: (Ṙappi gŭ 
nshanage vartabed, aysinkn՝ 
oosootsich):

38 Then Jesus turned, and seeing 
them following, said to them, 
“What do you seek?” They said 
to Him, “Rabbi” (which is to say, 
when translated, Teacher), “where 
are You staying?”
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39 Յիսուս պատասխանեց.- Եկէք եւ 
տեսէք։ Անոնք գացին եւ տեսան թէ 
ո՛ւր կը մնար, եւ այդ օրը անոր մօտ 
մնացին, որովհետեւ կէսօրէ ետք 
շուրջ ժամը չորս էր։

39 Hisoos badaskhanets.- Yegek 
yev desek: Anonk katsin yev desan 
te o՛or gŭ mnar, yev ayt orŭ anor 
mod mnatsin, vorovhedev gesore 
yedk shoorch jhamŭ chors er:

39 He said to them, “Come and 
see.” They came and saw where He 
was staying, and remained with 
Him that day (now it was about 
the tenth hour).

40 Անդրէասը՝ Սիմոն Պետրոսի 
եղբայրը, մէկն էր այն երկու 
աշակերտներէն, որոնք Յովհաննէսի 
վկայութիւնը լսեցին եւ Յիսուսի 
հետեւեցան։

40 Antreasŭ՝ Simon Bedrosi 
yeghpayrŭ, megn er ayn 
yergoo ashagerdneren, voronk 
Hovhannesi vgayootyoonŭ lsetsin 
yev Hisoosi hedevetsan:

40 One of the two who heard John 
speak, and followed Him, was 
Andrew, Simon Peter's brother.

41 Անիկա անմիջապէս իր եղբայրը՝ 
Սիմոնը գտաւ եւ ըսաւ անոր.- 
Մեսիան գտանք։ (Մեսիա կը նշանակէ 
Քրիստոս, այսինքն՝ Օծեալ)։

41 Aniga anmichabes ir 
yeghpayrŭ՝ Simonŭ kdav yev 
ŭsav anor.- Mesian kdank: (Mesia 
gŭ nshanage Krisdos, aysinkn՝ 
Odzyal):

41 He first found his own brother 
Simon, and said to him, “We have 
found the Messiah” (which is 
translated, the Christ).

42 Յետոյ տարաւ զինք Յիսուսի մօտ։ 
Յիսուս նայեցաւ անոր եւ ըսաւ.- Դուն 
Սիմոնն ես, Յովնանի որդին։ Դուն 
Կեփաս պիտի կոչուիս։ (Կեփաս կը 
նշանակէ Պետրոս, այսինքն՝ ժայռ)։

42 Hedo darav zink Hisoosi mod: 
Hisoos nayetsav anor yev ŭsav.- 
Toon Simonn yes, Hovnani vortin: 
Toon Gepas bidi gochvis: (Gepas 
gŭ nshanage Bedros, aysinkn՝ 
jhayṙ):

42 And he brought him to Jesus. 
Now when Jesus looked at him, 
He said, “You are Simon the son of 
Jonah. You shall be called Cephas” 
(which is translated, A Stone).

43 Յաջորդ օր Յիսուս մտադրեց 
Գալիլեա երթալ։ Տեսաւ Փիլիպպոսը 
եւ ըսաւ անոր.- Հետեւէ՛ ինծի։

43 Hachort or Hisoos mdatrets 
Kalilya yertal: Desav Pilibbosŭ yev 
ŭsav anor.- Hedeve՛ indzi:

43 The following day Jesus wanted 
to go to Galilee, and He found 
Philip and said to him, “Follow 
Me.”

44 Փիլիպպոս Բեթսայիդայէն էր, 
Անդրէասի եւ Պետրոսի քաղաքէն։

44 Pilibbos Petsayitayen er, 
Antreasi yev Bedrosi kaghaken:

44 Now Philip was from Bethsaida, 
the city of Andrew and Peter.
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45 Փիլիպպոս գտաւ Նաթանայէլը 
եւ ըսաւ անոր.- Գտանք այն մարդը, 
որուն մասին գրեցին Մովսէս՝ իր 
Օրէնքի գիրքին մէջ, ինչպէս նաեւ 
մարգարէները։ Անիկա Յիսուսն 
է, Յովսէփի որդին, Նազարէթ 
քաղաքէն։

45 Pilibbos kdav Natanayelŭ yev 
ŭsav anor.- Kdank ayn martŭ, 
voroon masin kretsin Movses՝ ir 
Orenki kirkin mech, inchbes nayev 
markarenerŭ: Aniga Hisoosn e, 
Hovsepi vortin, Nazaret kaghaken:

45 Philip found Nathanael and 
said to him, “We have found Him 
of whom Moses in the law, and 
also the prophets, wrote—Jesus of 
Nazareth, the son of Joseph.”

46 Նաթանայէլ հարցուց.- Բայց 
կարելի՞ է որ Նազարէթէն լաւ բան մը 
ելլէ։ Փիլիպպոս ըսաւ.- Եկուր եւ տե՛ս։

46 Natanayel hartsoots.- Payts 
gareli՞ e vor Nazareten lav pan mŭ 
yelle: Pilibbos ŭsav.- Yegoor yev 
de՛s:

46 And Nathanael said to him, 
“Can anything good come out of 
Nazareth?” Philip said to him, 
“Come and see.”

47 Երբ Յիսուս տեսաւ Նաթանայէլը, 
որ իրեն կու գար, ըսաւ անոր.- 
Ահաւասիկ ճշմարիտ Իսրայէլացի մը, 
որուն մէջ նենգութիւն չկայ։

47 Yerp Hisoos desav Natanayelŭ, 
vor iren goo kar, ŭsav anor.- 
Ahavasig jshmarid Israyelatsi mŭ, 
voroon mech nenkootyoon chga:

47 Jesus saw Nathanael coming 
toward Him, and said of him, 
“Behold, an Israelite indeed, in 
whom is no deceit!”

48 Նաթանայէլ հարցուց.- 
Ուրկէ՞ կը ճանչնաս զիս։ Յիսուս 
պատասխանեց.- Տակաւին 
Փիլիպպոսը քեզ չկանչած՝ տեսայ 
քեզ, երբ թզենիին տակն էիր։

48 Natanayel hartsoots.- 
Oorge՞ gŭ janchnas zis: Hisoos 
badaskhanets.- Dagavin Pilibbosŭ 
kez chganchadz՝ desa kez, yerp 
tzeniin dagn eir:

48 Nathanael said to Him, “How 
do You know me?” Jesus answered 
and said to him, “Before Philip 
called you, when you were under 
the fig tree, I saw you.”

49 Նաթանայէլ ըսաւ.- Ռաբբի՛, դուն 
Աստուծոյ Որդին ես, դուն Իսրայէլի 
թագաւորն ես։

49 Natanayel ŭsav.- Ṙappi՛, toon 
Asdoodzo Vortin yes, toon Israyeli 
takavorn yes:

49 Nathanael answered and said 
to Him, “Rabbi, You are the Son of 
God! You are the King of Israel!”

50 Յիսուս պատասխանեց.- «Թզենիին 
տակ քեզ տեսայ» ըսելո՞ւս համար 
կը հաւատաս. ասկէ ետք աւելի մեծ 
բաներո՛ւ ականատես պիտի ըլլաս։

50 Hisoos badaskhanets.- «Tzeniin 
dag kez desa» ŭselo՞os hamar gŭ 
havadas. asge yedk aveli medz 
panero՛o aganades bidi ŭllas:

50 Jesus answered and said to 
him, “Because I said to you, ‘I 
saw you under the fig tree,’ do 
you believe? You will see greater 
things than these.”
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51 Եւ խօսքը շարունակելով ըսաւ.- 
Վստա՛հ եղէք, երկինքը բացուած 
պիտի տեսնէք եւ Աստուծոյ 
հրեշտակները՝ որոնք կ’ելլեն ու 
կ’իջնեն Մարդու Որդիին վերեւ։ ֍

51 Yev khoskŭ sharoonagelov 
ŭsav.- Vsda՛h yeghek, yerginkŭ 
patsvadz bidi desnek yev Asdoodzo 
hreshdagnerŭ՝ voronk g’ellen oo 
g’ichnen Martoo Vortiin verev: ֍

51 And He said to him, “Most 
assuredly, I say to you, hereafter 
you shall see heaven open, and 
the angels of God ascending 
and descending upon the Son of 
Man.” ֍


