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

2021-11-14 2021-11-14 2021-11-14

Կիրակի Giragi Sunday

Ժ. կիւրակէ զկնի Սրբոյ Խաչի 10. gyoorage zgni Srpo Khachi Tenth Sunday after Holy Cross

ԱՁ Ayp-Tsa Ayp-Tsa (Mode 1)

Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ 
25.9-26.7 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya markaree Ŭntertsvadzs hEsayya markaree 
25.9-26.7 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah Isaiah 25:9-26:7 (NKJV)

9 Ու այն օրը պիտի ըսեն. «Ահա մեր 
Աստուածը ասիկա է. Անոր յուսացինք 
ու անիկա մեզ ազատեց. Տէրը 
ասիկա է, անոր յուսացինք. Անոր 
փրկութիւնովը պիտի ցնծանք եւ 
ուրախանանք»։

9 Oo ayn orŭ bidi ŭsen. «Aha mer 
Asdvadzŭ asiga e. Anor hoosatsink 
oo aniga mez azadets. Derŭ 
asiga e, anor hoosatsink. Anor 
prgootyoonovŭ bidi tsndzank yev 
oorakhanank»:

9 And it will be said in that day: 
“Behold, this is our God; We have 
waited for Him, and He will save 
us. This is the LORD; We have 
waited for Him; We will be glad 
and rejoice in His salvation.”

10 Քանզի Տէրոջը ձեռքը այս լերան 
վրայ պիտի հանգչի Ու Մովաբ անոր 
տակ պիտի կոխկռտուի, Ինչպէս 
յարդը կը կոխկռտուի աղբանոցին 
մէջ։

10 Kanzi Derochŭ tzeṙkŭ ays leran 
vra bidi hankchi Oo Movap anor 
dag bidi gokhgṙdvi, Inchbes hartŭ 
gŭ gokhgṙdvi aghpanotsin mech:

10 For on this mountain the hand 
of the LORD will rest, And Moab 
shall be trampled down under 
Him, As straw is trampled down 
for the refuse heap.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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11 Իր ձեռքերը պիտի տարածէ անոր 
վրայ, Ինչպէս լողացողը կը տարածէ 
լողալու ատեն։ Անոր հպարտութիւնը 
անոր ձեռքերուն հնարքներուն հետ 
պիտի կործանէ։

11 Ir tzeṙkerŭ bidi daradze anor 
vra, Inchbes loghatsoghŭ gŭ 
daradze loghaloo aden: Anor 
hbardootyoonŭ anor tzeṙkeroon 
hnarkneroon hed bidi gordzane:

11 And He will spread out His 
hands in their midst As a swimmer 
reaches out to swim, And He will 
bring down their pride Together 
with the trickery of their hands.

12 Եւ քու բարձր պարիսպներուդ 
ամրութիւնը պիտի խոնարհեցնէ Ու 
գետնին հետ հաւասարեցնելով փոշիի 
մէջ պիտի ձգէ։

12 Yev koo partzr barisbneroot 
amrootyoonŭ bidi khonarhetsne Oo 
kednin hed havasaretsnelov poshii 
mech bidi tzke:

12 The fortress of the high fort of 
your walls He will bring down, 
lay low, And bring to the ground, 
down to the dust.

1 Այն օրը Յուդային երկրին մէջ այս 
երգը պիտի երգեն. «Մենք զօրաւոր 
քաղաք մը ունինք. Փրկութիւնը 
պարիսպներու ու պատնէշներու տեղ 
կը կանգնեցնէ։

1 Ayn orŭ Hootayin yergrin mech 
ays yerkŭ bidi yerken. «Menk 
zoravor kaghak mŭ oonink. 
Prgootyoonŭ barisbneroo oo 
badneshneroo degh gŭ ganknetsne:

1 In that day this song will be sung 
in the land of Judah: “We have 
a strong city; God will appoint 
salvation for walls and bulwarks.

2 Դռները բացէ՛ք, Որպէս զի 
ճշմարտութիւն պահող արդար ազգը 
ներս մտնէ։

2 Tṙnerŭ patse՛k, Vorbes zi 
jshmardootyoon bahogh artar azkŭ 
ners mdne:

2 Open the gates, That the 
righteous nation which keeps the 
truth may enter in.

3 Հաստատ միտքը կատարեալ 
խաղաղութեան մէջ կը պահես, Վասն 
զի քեզի կը յուսայ։

3 Hasdad midkŭ gadaryal 
khaghaghootyan mech gŭ bahes, 
Vasn zi kezi gŭ hoosa։

3 You will keep him in perfect 
peace, Whose mind is stayed on 
You, Because he trusts in You.

4 Յաւիտեան Տէրոջը յուսացէք, 
Քանզի Տէր Եհովան յաւիտենական 
վէմ է,

4 Havidyan Derochŭ hoosatsek, 
Kanzi Der Yehovan havidenagan 
vem e,

4 Trust in the LORD forever, For 
in YAH, the LORD, is everlasting 
strength.

5 Քանզի անիկա բարձր տեղեր 
բնակողները կը խոնարհեցնէ, Բարձր 
քաղաքը կը ցածցնէ, Զանիկա հողի 
հետ հաւասար կ՚ընէ։

5 Kanzi aniga partzr degher 
pnagoghnerŭ gŭ khonarhetsne, 
Partzr kaghakŭ gŭ tsadztsne, 
Zaniga hoghi hed havasar g՚ŭne:

5 For He brings down those who 
dwell on high, The lofty city; He 
lays it low, He lays it low to the 
ground, He brings it down to the 
dust.
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6 Ոտքը զանիկա պիտի կոխկռտէ, 
Աղքատին ոտքն ու չքաւորներուն 
գարշապարը»։

6 Vodkŭ zaniga bidi gokhgṙde, 
Aghkadin vodkn oo chkavorneroon 
karshabarŭ»:

6 The foot shall tread it down— 
The feet of the poor And the steps 
of the needy.”

7 Արդարին ճամբան շիտակ է։ Դո՛ւն, 
որ ուղիղ ես, արդարին ճամբան դուն 
կ՚ուղղես։ ֍

7 Artarin jampan shidag e: To՛on, 
vor ooghigh yes, artarin jampan 
toon g՚ooghghes: ֍

7 The way of the just is 
uprightness; O Most Upright, You 
weigh the path of the just. ֍

Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն 
՚ի Փիլիպպեցւոց թղթոյն ՚ի Փիլիպպեցւոց թղթոյն 1.1-11 

(ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn 
՚i Pilibbetsvots tghtooyn ՚i Pilibbetsvots tghtooyn 1.1-11 

(ARWZ)

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

1:1-11 (NKJV)

1 Պօղոս եւ Տիմոթէոս, Քրիստոս 
Յիսուսի ծառաներս, կը գրենք 
ձեզի՝ Քրիստոս Յիսուսի միացած 
բոլոր հաւատացեալներուդ, որ 
Փիլիպպէի կողմերը կը բնակիք, 
ինչպէս նաեւ եպիսկոպոսներուն ու 
սարկաւագներուն։

1 Boghos yev Dimoteos, Krisdos 
Hisoosi dzaṙaners, gŭ krenk tzezi՝ 
Krisdos Hisoosi miatsadz polor 
havadatsyalneroot, vor Pilibbei 
goghmerŭ gŭ pnagik, inchbes 
nayev yebisgobosneroon oo 
sargavakneroon:

1 Paul and Timothy, bondservants 
of Jesus Christ, To all the saints in 
Christ Jesus who are in Philippi, 
with the bishops and deacons:

2 Թող Աստուած մեր Հայրը եւ 
Տէրը Յիսուս Քրիստոս շնորհք եւ 
խաղաղութիւն պարգեւեն ձեզի։

2 Togh Asdvadz mer Hayrŭ yev 
Derŭ Hisoos Krisdos shnorhk yev 
khaghaghootyoon barkeven tzezi:

2 Grace to you and peace from God 
our Father and the Lord Jesus 
Christ.

3 Ամէն անգամ որ ձեզ յիշեմ՝ 
գոհութիւն կը յայտնեմ իմ Աստուծոյս։

3 Amen ankam vor tzez hishem՝ 
kohootyoon gŭ haydnem im 
Asdoodzooys:

3 I thank my God upon every 
remembrance of you,

4 Ամէն անգամ որ ձեր բոլորին 
համար կ’աղօթեմ՝ ուրախութեամբ 
կ’աղօթեմ,

4 Amen ankam vor tzer polorin 
hamar g’aghotem՝ oorakhootyamp 
g’aghotem,

4 always in every prayer of mine 
making request for you all with 
joy,
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5 որովհետեւ առաջին օրէն մինչեւ 
հիմա ձեր մասնակցութիւնը բերիք 
աւետարանչութեան գործին։

5 vorovhedev aṙachin 
oren minchev hima tzer 
masnagtsootyoonŭ perik 
avedaranchootyan kordzin:

5 for your fellowship in the gospel 
from the first day until now,

6 Եւ վստահ եմ՝ թէ Աստուած, որ այդ 
բարի գործը սկսաւ ձեր մէջ, զայն իր 
կատարումին պիտի հասցնէ մինչեւ 
Քրիստոս Յիսուսի օրը գայ։

6 Yev vsdah yem՝ te Asdvadz, vor 
ayt pari kordzŭ sgsav tzer mech, 
zayn ir gadaroomin bidi hastsne 
minchev Krisdos Hisoosi orŭ ka։

6 being confident of this very 
thing, that He who has begun a 
good work in you will complete it 
until the day of Jesus Christ;

7 Իրաւունք կը համարեմ այսպէս 
խորհիլ ձեր բոլորին մասին, եւ ձեզ 
սրտիս մէջ ունիմ, որովհետեւ բոլորդ 
ալ մասնակից եղաք ինծի վիճակուած 
շնորհքին, ըլլա՛յ բանտարկութեանս 
ընթացքին, ըլլա՛յ երբ ազատ վիճակով 
Աւետարանը կը պաշտպանէի ու կը 
հաստատէի։

7 Iravoonk gŭ hamarem aysbes 
khorhil tzer polorin masin, yev 
tzez srdis mech oonim, vorovhedev 
polort al masnagits yeghak 
indzi vijagvadz shnorhkin, ŭlla՛ 
pandargootyans ŭntatskin, ŭlla՛ 
yerp azad vijagov Avedaranŭ gŭ 
bashdbanei oo gŭ hasdadei:

7 just as it is right for me to think 
this of you all, because I have you 
in my heart, inasmuch as both in 
my chains and in the defense and 
confirmation of the gospel, you all 
are partakers with me of grace.

8 Միայն Աստուած գիտէ՝ թէ որքա՜ն 
կարօտցած եմ ձեզ, Քրիստոս Յիսուսի 
գորովովը։

8 Miayn Asdvadz kide՝ te vorka՜n 
garodtsadz yem tzez, Krisdos 
Hisoosi korovovŭ:

8 For God is my witness, how 
greatly I long for you all with the 
affection of Jesus Christ.

9 Իմ աղօթքս է, որ ձեր սէրը աւելի եւ 
աւելի աճի աստուածգիտութեամբ եւ 
կատարեալ դատողութեամբ,

9 Im aghotks e, vor tzer serŭ aveli 
yev aveli aji asdvadzkidootyamp 
yev gadaryal tadoghootyamp,

9 And this I pray, that your love 
may abound still more and more in 
knowledge and all discernment,

10 որպէսզի կարենաք լաւը ընտրել 
եւ Քրիստոս իր գալստեան օրը ձեզ 
գտնէ մաքուր եւ ամբասիր,

10 vorbeszi garenak lavŭ ŭndrel 
yev Krisdos ir kalsdyan orŭ tzez 
kdne makoor yev ampasir,

10 that you may approve the 
things that are excellent, that you 
may be sincere and without offense 
till the day of Christ,
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11 եւ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ 
արդար գործերով հարստացած՝ 
պատճառ ըլլաք որ Աստուած 
փառաւորուի եւ գովուի։ ֍

11 yev Hisoos Krisdosi michotsav 
artar kordzerov harsdatsadz՝ 
badjaṙ ŭllak vor Asdvadz 
paṙavorvi yev kovvi: ֍

11 being filled with the fruits of 
righteousness which are by Jesus 
Christ, to the glory and praise of 
God. ֍

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

Դու յարուցեալ գթասցիս ի վերայ 
Սիոնի. ժամանակ գթալոյ նորա 
հասեալ է ժամ (Սաղմոս 101.13)։

Too harootsyal ktastsis i vera 
Sioni. jhamanag ktalo nora hasyal 
e jham (Saghmos 101.13):

Thou shalt arise, and have mercy 
upon Zion: for the time to favour 
her, yea, the set time, is come 
(Psalm 101:13).

Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ 
աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ 

ըստ Ղուկասու ըստ Ղուկասու 9.44-50 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook Yergyooghatsootyamp lvarook 
srpo avedaranis Hisoosi Krisdosi srpo avedaranis Hisoosi Krisdosi 

vor ŭsd Ghoogasoo vor ŭsd Ghoogasoo 9.44-50 
(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 to Luke 9:44-50 (NKJV)

44 Լաւ մտիկ ըրէք եւ մի՛ մոռնաք 
ասիկա. Մարդու Որդին պիտի 
մատնուի մարդոց ձեռքը։

44 Lav mdig ŭrek yev mi՛ moṙnak 
asiga. Martoo Vortin bidi madnvi 
martots tzeṙkŭ:

44 “Let these words sink down 
into your ears, for the Son of Man 
is about to be betrayed into the 
hands of men.”

45 Սակայն աշակերտները չհասկցան 
խօսքին իմաստը, որովհետեւ 
Աստուած իրենցմէ ծածկած էր՝ 
որպէսզի չհասկնան։ Միւս կողմէ ալ՝ 
կը վախնային իրեն հարցնելու այս 
մասին։

45 Sagayn ashagerdnerŭ 
chhasgtsan khoskin imasdŭ, 
vorovhedev Asdvadz irentsme 
dzadzgadz er՝ vorbeszi chhasgnan: 
Myoos goghme al՝ gŭ vakhnayin 
iren hartsneloo ays masin:

45 But they did not understand 
this saying, and it was hidden 
from them so that they did not 
perceive it; and they were afraid to 
ask Him about this saying.

46 Աշակերտները սկսան վիճաբանիլ 
թէ իրենցմէ ո՞վ է մեծը։

46 Ashagerdnerŭ sgsan vijapanil 
te irentsme o՞v e medzŭ:

46 Then a dispute arose among 
them as to which of them would be 
greatest.
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47 Յիսուս գիտնալով անոնց 
մտածումը, մանուկ մը առաւ եւ իր 
քով կանգնեցնելով՝

47 Hisoos kidnalov anonts 
mdadzoomŭ, manoog mŭ aṙav yev 
ir kov ganknetsnelov՝

47 And Jesus, perceiving the 
thought of their heart, took a little 
child and set him by Him,

48 ըսաւ.- Ով որ ընդունի այս 
մանուկը իմ անունովս՝ զիս ընդունած 
կ’ըլլայ, եւ ով որ զիս կ’ընդունի՝ 
ընդունած կ’ըլլայ զիս ղրկողը։ 
Որովհետեւ ով որ ձեր բոլորին մէջ 
փոքրիկն է, ան է մեծը։

48 ŭsav.- Ov vor ŭntooni ays 
manoogŭ im anoonovs՝ zis 
ŭntoonadz g’ŭlla, yev ov vor zis 
g’ŭntooni՝ ŭntoonadz g’ŭlla zis 
ghrgoghŭ: Vorovhedev ov vor 
tzer polorin mech pokrign e, an e 
medzŭ:

48 and said to them, “Whoever 
receives this little child in My 
name receives Me; and whoever 
receives Me receives Him who sent 
Me. For he who is least among you 
all will be great.”

49 Յովհաննէս ըսաւ.- Վարդապե՛տ, 
մէկը տեսանք որ քու անունովդ 
չար ոգիներ կը հանէր եւ մենք 
արգիլեցինք իրեն, որովհետեւ մեզի 
հետ չի շրջիր։

49 Hovhannes ŭsav.- Vartabe՛d, 
megŭ desank vor koo anoonovt 
char vokiner gŭ haner yev menk 
arkiletsink iren, vorovhedev mezi 
hed chi shrchir:

49 Now John answered and said, 
“Master, we saw someone casting 
out demons in Your name, and we 
forbade him because he does not 
follow with us.”

50 Յիսուս ըսաւ.- Արգելք մի՛ ըլլաք 
իրեն. որովհետեւ ան որ հակառակ չէ 
ձեզի, կը նշանակէ թէ ձեր կողմն է։ ֍

50 Hisoos ŭsav.- Arkelk mi՛ ŭllak 
iren. vorovhedev an vor hagaṙag 
che tzezi, gŭ nshanage te tzer 
goghmn e: ֍

50 But Jesus said to him, “Do 
not forbid him, for he who is not 
against us is on our side.” ֍


