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2021-11-21 2021-11-21 2021-11-21

Կիրակի Giragi Sunday

ԺԱ. կիւրակէ զկնի Սրբոյ Խաչի 11. gyoorage zgni Srpo Khachi Eleventh Sunday after Holy Cross

ԴԿ Ta-Gen Ta-Gen (Mode 8)

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

Բարձր առնեմ զքեզ, Աստուած իմ 
եւ Թագաւոր իմ, եւ օրհնեմ զանուն 
քո յաւիտեան եւ յաւիտեանս 
յաւիտենից։ ֍

Partzr aṙnem zkez, Asdvadz im 
yev Takavor im, yev orhnem 
zanoon ko havidyan yev havidyans 
havidenits: ֍

I will extol thee, my God, O king; 
and I will bless thy name for ever 
and ever: ֍

Ընթերցուածս յԵրգոց Երգոյն Ընթերցուածս յԵրգոց Երգոյն 
Սողոմոնայ Սողոմոնայ 1.2-11 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hErkots Yerkooyn Ŭntertsvadzs hErkots Yerkooyn 
Soghomona Soghomona 1.2-11 (ARWA)

A Reading from the Song of A Reading from the Song of 
Songs of Solomon Songs of Solomon 1:1-11 (NKJV)

2 Քու բերանիդ համբոյրներովը 
համբուրէ զիս, Վասն զի քու սէրդ 
գինիէն աղէկ է։

2 Koo peranit hampooyrnerovŭ 
hampoore zis, Vasn zi koo sert 
kinien agheg e:

2 Let him kiss me with the kisses 
of his mouth— For your love is 
better than wine.

3 Քու իւղերուդ հոտը ախորժելի է, 
Քու անունդ թափուած իւղի պէս է, 
Անոր համար օրիորդները քեզ կը 
սիրեն։

3 Koo yoogheroot hodŭ akhorjheli 
e, Koo anoont tapvadz yooghi bes 
e, Anor hamar oriortnerŭ kez gŭ 
siren:

3 Because of the fragrance of your 
good ointments, Your name is 
ointment poured forth; Therefore 
the virgins love you.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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4 Զիս քաշէ ու քու ետեւէդ պիտի 
վազեմ։ Թագաւորը իր ներքին 
սենեակները տարաւ զիս։ Քեզի 
հետ ցնծանք եւ ուրախանանք, Քու 
սէրդ գինիէն աւելի գովենք։ Քեզ 
ուղղութեամբ կը սիրեն։

4 Zis kashe oo koo yedevet bidi 
vazem: Takavorŭ ir nerkin 
senyagnerŭ darav zis: Kezi hed 
tsndzank yev oorakhanank, Koo 
sert kinien aveli kovenk: Kez 
ooghghootyamp gŭ siren:

4 Draw me away! [THE 
DAUGHTERS OF JERUSALEM] 
We will run after you. [THE 
SHULAMITE] The king has brought 
me into his chambers. [THE 
DAUGHTERS OF JERUSALEM] We 
will be glad and rejoice in you. We 
will remember your love more than 
wine. [THE SHULAMITE] Rightly do 
they love you.

5 Ո՛վ Երուսաղէմի աղջիկներ, Ես 
սեւ եմ, բայց գեղեցիկ, Կեդարի 
վրաններու պէս, Սողոմոնին 
վարագոյրներուն պէս։

5 O՛v Yeroosaghemi aghchigner, 
Yes sev yem, payts keghetsig, 
Getari vranneroo bes, Soghomonin 
varakooyrneroon bes:

5 I am dark, but lovely, O 
daughters of Jerusalem, Like the 
tents of Kedar, Like the curtains of 
Solomon.

6 Իմ սեւցած ըլլալուս մի՛ նայիք, 
Վասն զի արեւը զիս տեսաւ։ Իմ մօրս 
որդիները ինծի սրդողեցան, Զիս 
այգիներու պահապան ըրին, Բայց իմ 
այգիիս պահպանութիւն չըրի։

6 Im sevtsadz ŭllaloos mi՛ nayik, 
Vasn zi arevŭ zis desav: Im mors 
vortinerŭ indzi srtoghetsan, Zis 
aykineroo bahaban ŭrin, Payts im 
aykiis bahbanootyoon chŭri:

6 Do not look upon me, because 
I am dark, Because the sun has 
tanned me. My mother's sons were 
angry with me; They made me the 
keeper of the vineyards, But my 
own vineyard I have not kept.

7 Պատմէ՛ ինծի, ո՛վ հոգիիս սիրածը, 
Քու հօտդ ո՞ւր կ՚արածես։ Կէսօրին 
ո՞ւր կը պառկեցնես։ Քու ընկերներուդ 
հօտերուն քով Ինչո՞ւ թափառականի 
պէս ըլլամ։

7 Badme՛ indzi, o՛v hokiis siradzŭ, 
Koo hodt o՞or g՚aradzes: Gesorin o՞or 
gŭ baṙgetsnes: Koo ŭngerneroot 
hoderoon kov Incho՞o tapaṙagani 
bes ŭllam:

7 Tell me, O you whom I love, 
Where you feed your flock, Where 
you make it rest at noon. For why 
should I be as one who veils herself 
By the flocks of your companions?

8 Եթէ դուն չես գիտեր, ո՛վ կիներուն 
գեղեցիկը, Հօտերուն շաւիղներէն գնա՛ 
Ու հովիւներուն վրաններուն քով քու 
ուլերդ արածէ։

8 Yete toon ches kider, o՛v 
gineroon keghetsigŭ, Hoderoon 
shavighneren kna՛ Oo hovivneroon 
vranneroon kov koo oolert aradze:

8 If you do not know, O fairest 
among women, Follow in the 
footsteps of the flock, And feed 
your little goats Beside the 
shepherds’ tents.
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9 Փարաւոնին կառքերուն լծուած 
ձիերուն նմանցուցի քեզ, ո՛վ իմ 
սիրուհիս։

9 Paravonin gaṙkeroon ldzvadz 
tzieroon nmantsootsi kez, o՛v im 
siroohis:

9 I have compared you, my love, To 
my filly among Pharaoh's chariots.

10 Քու այտերդ զարդերով 
գեղեցիկ են Եւ քու պարանոցդ՝ 
քառամանեակներով։

10 Koo aydert zarterov keghetsig 
yen Yev koo baranotst՝ 
kaṙamanyagnerov:

10 Your cheeks are lovely with 
ornaments, Your neck with chains 
of gold.

11 Քեզի ոսկեղէն զարդեր պիտի 
շինենք Արծաթէ կիտուածներով։ ֍

11 Kezi vosgeghen zarter bidi 
shinenk Ardzate gidvadznerov: ֍ 

11 We will make you ornaments of 
gold With studs of silver. ֍

Ընթերցուածս յԱռակաց Սողոմոնայ Ընթերցուածս յԱռակաց Սողոմոնայ 
11.30-12.4 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hAṙagats Ŭntertsvadzs hAṙagats 
Soghomona Soghomona 11.30-12.4 (ARWA)

A Reading from the Proverbs of A Reading from the Proverbs of 
Solomon Solomon 11:30-12:4 (NKJV)

30 Արդարին պտուղը կենաց ծառ է 
Եւ հոգիներ վաստկողը իմաստուն է։

30 Artarin bdooghŭ genats dzaṙ e 
Yev hokiner vasdgoghŭ imasdoon 
e:

30 The fruit of the righteous is a 
tree of life, And he who wins souls 
is wise.

31 Եթէ արդարը երկրի վրայ պատիժ 
կրէ, Ո՞ւր կը մնան ամբարիշտն ու 
մեղաւորը։

31 Yete artarŭ yergri vra badijh 
gre, O՞or gŭ mnan amparishdn oo 
meghavorŭ:

31 If the righteous will be 
recompensed on the earth, How 
much more the ungodly and the 
sinner.

1 Խրատ սիրողը գիտութիւն կը 
սիրէ, Բայց յանդիմանութիւն ատողը 
անմիտ է։

1 Khrad siroghŭ kidootyoon gŭ 
sire, Payts hantimanootyoon 
adoghŭ anmid e:

1 Whoever loves instruction loves 
knowledge, But he who hates 
correction is stupid.

2 Բարի մարդը Տէրոջմէն շնորհք կը 
ստանայ, Բայց Աստուած նենգաւոր 
մարդը պիտի դատապարտէ։

2 Pari martŭ Derochmen shnorhk 
gŭ sdana, Payts Asdvadz nenkavor 
martŭ bidi tadabarde:

2 A good man obtains favor from 
the LORD, But a man of wicked 
intentions He will condemn.

3 Մարդը անիրաւութեամբ 
հաստատութիւն չունենար, Բայց 
արդարներուն արմատը չի շարժիր։

3 Martŭ aniravootyamp 
hasdadootyoon choonenar, Payts 
artarneroon armadŭ chi sharjhir:

3 A man is not established by 
wickedness, But the root of the 
righteous cannot be moved.
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4 Առաքինի կինը իր էրկանը պսակ 
է, Բայց նախատինք բերողը անոր 
ոսկորներուն փտտութեանը պէս է։ ֍

4 Aṙakini ginŭ ir erganŭ bsag e, 
Payts nakhadink peroghŭ anor 
vosgorneroon pddootyanŭ bes e: ֍ 

4 An excellent wife is the crown of 
her husband, But she who causes 
shame is like rottenness in his 
bones. ֍

Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ 
52.7-10 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya markaréé Ŭntertsvadzs hEsayya markaréé 
52.7-10 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah Isaiah 52:7-10 (NKJV)

7 Ի՜նչ գեղեցիկ են լեռներուն 
վրայ անոր ոտքերը, Որ աւետիս 
կը բերէ, խաղաղութիւն կը 
քարոզէ, Բարութեան աւետիս կը 
բերէ, փրկութիւն կը քարոզէ Ու 
Սիօնին կ՚ըսէ՝ «Քու Աստուածդ կը 
թագաւորէ»։

7 I՜nch keghetsig yen leṙneroon 
vra anor vodkerŭ, Vor avedis 
gŭ pere, khaghaghootyoon gŭ 
karoze, Parootyan avedis gŭ pere, 
prgootyoon gŭ karoze Oo Sionin 
g՚ŭse՝ «Koo Asdvadzt gŭ takavore»:

7 How beautiful upon the 
mountains Are the feet of him who 
brings good news, Who proclaims 
peace, Who brings glad tidings 
of good things, Who proclaims 
salvation, Who says to Zion, “Your 
God reigns!”

8 Քու պահապաններդ ձայն պիտի 
բարձրացնեն, Ցնծութեան ձայնով 
միաբերան պիտի երգեն. Քանզի՝ 
երբ Տէրը Սիօնը ետ դարձնէ՝ Անոնք 
յայտնապէս պիտի տեսնեն։

8 Koo bahabannert tzayn bidi 
partzratsnen, Tsndzootyan 
tzaynov miaperan bidi yerken. 
Kanzi՝ yerp Derŭ Sionŭ yed 
tartzne՝ Anonk haydnabes bidi 
desnen:

8 Your watchmen shall lift up 
their voices, With their voices they 
shall sing together; For they shall 
see eye to eye When the LORD 
brings back Zion.

9 Ո՛վ Երուսաղէմի աւերակներ, 
Ցնծութեան ձայնով մէկտեղ 
աղաղակեցէ՛ք, Քանզի Տէրը 
իր ժողովուրդը մխիթարեց Ու 
Երուսաղէմը փրկեց։

9 O՛v Yeroosaghemi averagner, 
Tsndzootyan tzaynov megdegh 
aghaghagetse՛k, Kanzi Derŭ ir 
jhoghovoortŭ mkhitarets Oo 
Yeroosaghemŭ prgets:

9 Break forth into joy, sing 
together, You waste places of 
Jerusalem! For the LORD has 
comforted His people, He has 
redeemed Jerusalem.

10 Տէրը իր սուրբ բազուկը 
մերկացուց Բոլոր ազգերուն աչքերուն 
առջեւ Ու երկրին բոլոր ծայրերը 
Մեր Աստուծոյն փրկութիւնը պիտի 
տեսնեն։ ֍

10 Derŭ ir soorp pazoogŭ 
mergatsoots Polor azkeroon 
achkeroon aṙchev Oo yergrin 
polor dzayrerŭ Mer Asdoodzooyn 
prgootyoonŭ bidi desnen: ֍ 

10 The LORD has made bare His 
holy arm In the eyes of all the 
nations; And all the ends of the 
earth shall see The salvation of our 
God. ֍
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Ընթերցուածս ՚ի Զաքարեայ Ընթերցուածս ՚ի Զաքարեայ 
մարգարէէ մարգարէէ 2.10-13 (ARWA)

Ŭntertsvadzs ՚i Zakarya Ŭntertsvadzs ՚i Zakarya 
markaréé markaréé 2.10-13 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Zechariah Zechariah 2:10-13 (NKJV)

10 «Ցնծա՛ եւ ուրախացի՛ր, ո՛վ Սիօնի 
աղջիկ, Քանզի ահա ես կու գամ Ու 
քու մէջդ պիտի բնակիմ», կ՚ըսէ Տէրը։

10 «Tsndza՛ yev oorakhatsi՛r, o՛v 
Sioni aghchig, Kanzi aha yes goo 
kam Oo koo mecht bidi pnagim», 
g՚ŭse Derŭ:

10 “Sing and rejoice, O daughter of 
Zion! For behold, I am coming and 
I will dwell in your midst,” says 
the LORD.

11 «Այն օրը շատ ազգեր Տէրոջը 
պիտի յարին Ու ինծի ժողովուրդ 
պիտի ըլլան։ Ես քու մէջդ պիտի 
բնակիմ Ու պիտի գիտնաս թէ 
զօրքերու Տէրը զիս քեզի ղրկեր է։

11 «Ayn orŭ shad azker Derochŭ 
bidi harin Oo indzi jhoghovoort 
bidi ŭllan: Yes koo mecht bidi 
pnagim Oo bidi kidnas te zorkeroo 
Derŭ zis kezi ghrger e:

11 “Many nations shall be joined 
to the LORD in that day, and they 
shall become My people. And I will 
dwell in your midst. Then you will 
know that the LORD of hosts has 
sent Me to you.

12 Տէրը, սուրբ երկրին մէջ Որպէս իր 
բաժինը Յուդան պիտի ժառանգէ Ու 
նորէն Երուսաղէմը պիտի ընտրէ»։

12 Derŭ, soorp yergrin mech 
Vorbes ir pajhinŭ Hootan bidi 
jhaṙanke Oo noren Yeroosaghemŭ 
bidi ŭndre»:

12 “And the LORD will take 
possession of Judah as His 
inheritance in the Holy Land, and 
will again choose Jerusalem.

13 Տէրոջը առջեւ լո՛ւռ կեցիր, ո՛վ 
մարմին, Քանզի անիկա իր սուրբ 
բնակութենէն արթնցաւ։ ֍

13 Derochŭ aṙchev lo՛oṙ getsir, 
o՛v marmin, Kanzi aniga ir soorp 
pnagootenen artntsav: ֍ 

13 “Be silent, all flesh, before the 
LORD, for He is aroused from His 
holy habitation!” ֍

Ընթերցուածս ՚ի Մաղաքիայ Ընթերցուածս ՚ի Մաղաքիայ 
մարգարէէ մարգարէէ 3.1-2 (ARWA)

Ŭntertsvadzs ՚i Maghakia Ŭntertsvadzs ՚i Maghakia 
markaréé markaréé 3.1-2 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Malachi Malachi 3:1-2 (NKJV)

1 «Ահա ես իմ դեսպանս կը ղրկեմ, 
Որ իմ առջեւս ճամբայ պատրաստէ։ 
Ձեր փնտռած Տէրը, այսինքն ուխտին 
հրեշտակը, որու կը հաւնիք, Յանկարծ 
իր տաճարը պիտի գայ։ Ահա կու գայ, 
կ՚ըսէ զօրքերու Տէրը։

1 «Aha yes im tesbans gŭ ghrgem, 
Vor im aṙchevs jampa badrasde: 
Tzer pndṙadz Derŭ, aysinkn 
ookhdin hreshdagŭ, voroo gŭ 
havnik, Hangardz ir dajarŭ bidi 
ka։ Aha goo ka, g՚ŭse zorkeroo 
Derŭ:

1 “Behold, I send My messenger, 
And he will prepare the way before 
Me. And the Lord, whom you 
seek, Will suddenly come to His 
temple, Even the Messenger of the 
covenant, In whom you delight. 
Behold, He is coming,” Says the 
LORD of hosts.
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2 Անոր գալուստին օրը ո՞վ կրնայ 
դիմանալ։ Անոր երեւնալուն ատենը 
ո՞վ կրնայ կայնիլ. Քանզի անիկա 
հալեցնողին՝ կրակին պէս Ու 
թափիչներուն օճառին պէս պիտի 
ըլլայ։ ֍

2 Anor kaloosdin orŭ o՞v grna 
timanal: Anor yerevnaloon 
adenŭ o՞v grna gaynil. Kanzi 
aniga haletsnoghin՝ gragin bes 
Oo tapichneroon ojaṙin bes bidi 
ŭlla։ ֍ 

2 “But who can endure the day of 
His coming? And who can stand 
when He appears? For He is like a 
refiner's fire And like launderers’ 
soap. ֍

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

Զօրհանապազ օրհնեցից զքեզ, եւ 
գովեցից զանուն քո յաւիտեան եւ 
յաւիտեանս յաւիտենից։ ֍

Zorhanabaz orhnetsits zkez, yev 
kovetsits zanoon ko havidyan yev 
havidyans havidenits: ֍ 

Every day we will bless you; and 
we will praise your name for ever 
and ever: ֍

Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն 
՚ի Կորնթացւոց երկրորդ թղթոյն ՚ի Կորնթացւոց երկրորդ թղթոյն 

6.16-7.1 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn 
՚i Gorntatsvots yergrort tghtooyn ՚i Gorntatsvots yergrort tghtooyn 

6.16-7.1 (ARWZ)

A Reading from the Second A Reading from the Second 
Epistle of Apostle Paul to the Epistle of Apostle Paul to the 
Corinthians Corinthians 6:16-7:1 (NKJV)

16 Ի՞նչ նմանութիւն կայ Աստուծոյ 
տաճարին եւ մեհեաններուն միջեւ։ 
Արդարեւ, մե՛նք ենք կենդանի 
Աստուծոյ տաճարը, ինչպէս Աստուած 
ինք ըսաւ.- «Անոնց մէջ պիտի բնակիմ 
եւ անոնց հետ պիտի ապրիմ։ Ես 
իրենց Աստուածը պիտի ըլլամ եւ 
անոնք՝ իմ ժողովուրդս»։

16 I՞nch nmanootyoon ga Asdoodzo 
dajarin yev mehyanneroon michev: 
Artarev, me՛nk yenk gentani 
Asdoodzo dajarŭ, inchbes Asdvadz 
ink ŭsav.- «Anonts mech bidi 
pnagim yev anonts hed bidi abrim: 
Yes irents Asdvadzŭ bidi ŭllam 
yev anonk՝ im jhoghovoorts»:

16 And what agreement has the 
temple of God with idols? For you 
are the temple of the living God. 
As God has said: “I will dwell in 
them And walk among them. I will 
be their God, And they shall be My 
people.”

17 Ահա թէ ինչո՛ւ Աստուած կը 
հրահանգէ մեզի.- «Անջատ եւ հեռո՛ւ 
կեցէք հեթանոսներէն. պիղծ բաներու 
մի՛ դպչիք, եւ ես ձեզ պիտի ընդունիմ։

17 Aha te incho՛o Asdvadz gŭ 
hrahanke mezi.- «Anchad yev 
heṙo՛o getsek hetanosneren. bighdz 
paneroo mi՛ tbchik, yev yes tzez 
bidi ŭntoonim:

17 Therefore “Come out from 
among them And be separate, says 
the Lord. Do not touch what is 
unclean, And I will receive you.”
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18 Ես ձեզի Հայր պիտի ըլլամ եւ 
դուք իմ տղաքս ու աղջիկներս պիտի 
ըլլաք,- կ’ըսէ ամենակալ Տէրը»։

18 Yes tzezi Hayr bidi ŭllam yev 
took im dghaks oo aghchigners bidi 
ŭllak,- g’ŭse amenagal Derŭ»:

18 “I will be a Father to you, 
And you shall be My sons and 
daughters, Says the LORD 
Almighty.”

1 Սիրելինե՛ր, այս խոստումները 
մեզի եղած են։ Ուստի հեռո՛ւ մնանք 
մարմնական եւ հոգեկան ամէն 
պղծութենէ, մենք մեզ կատարելապէս 
մաքրենք՝ Աստուծոյ երկիւղովը 
ապրելով։ ֍

1 Sireline՛r, ays khosdoomnerŭ 
mezi yeghadz yen: Oosdi heṙo՛o 
mnank marmnagan yev hokegan 
amen bghdzootene, menk mez 
gadarelabes makrenk՝ Asdoodzo 
yergyooghovŭ abrelov: ֍ 

1 Therefore, having these 
promises, beloved, let us cleanse 
ourselves from all filthiness of the 
flesh and spirit, perfecting holiness 
in the fear of God. ֍

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

Մեծ է Տէր եւ օրհնեալ է յոյժ, եւ 
մեծութեան նորա ոչ գոյ չափ։ ֍

Medz e Der yev orhnyal e hooyjh, 
yev medzootyan nora voch ko 
chap: ֍ 

Great is the LORD, and greatly 
to be praised; and his greatness is 
unsearchable: ֍

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

ըստ Ղուկասու ըստ Ղուկասու 1.39-56 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook Yergyooghatsootyamp lvarook 
srpo avedaranis Hisoosi srpo avedaranis Hisoosi 

Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo 
1.39-56 (ARWZ)

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 St. of Jesus Christ according to St. 

Luke Luke 1:39-56 (NKJV)

39 Նոյն օրերուն, Մարիամ 
ճամբայ ելլելով՝ աճապարանքով 
գնաց Յուդայի լեռնային շրջանի 
քաղաքներէն մէկը։

39 Nooyn oreroon, Mariam 
jampa yellelov՝ ajabarankov 
knats Hootayi leṙnayin shrchani 
kaghakneren megŭ:

39 Now Mary arose in those days 
and went into the hill country with 
haste, to a city of Judah,

40 Հոն Զաքարիայի տունը մտնելով՝ 
Եղիսաբէթի ողջոյն տուաւ։

40 Hon Zakariayi doonŭ mdnelov՝ 
Yeghisapeti voghchooyn dvav:

40 and entered the house of 
Zacharias and greeted Elizabeth.

41 Երբ Եղիսաբէթ Մարիամի ողջոյնը 
լսեց, իր որովայնին մէջ երեխան 
շարժեցաւ, եւ Եղիսաբէթ Սուրբ 
Հոգիով ներշնչուած՝

41 Yerp Yeghisapet Mariami 
voghchooynŭ lsets, ir vorovaynin 
mech yerekhan sharjhetsav, 
yev Yeghisapet Soorp Hokiov 
nershnchvadz՝

41 And it happened, when 
Elizabeth heard the greeting of 
Mary, that the babe leaped in her 
womb; and Elizabeth was filled 
with the Holy Spirit.
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42 բարձրաձայն ըսաւ.- Կիներուն 
մէջ օրհնեա՜լ ես դուն եւ օրհնեա՜լ է 
զաւակը որ կը կրես որովայնիդ մէջ։

42 partzratzayn ŭsav.- Gineroon 
mech orhnya՜l yes toon yev orhnya՜l 
e zavagŭ vor gŭ gres vorovaynit 
mech:

42 Then she spoke out with a loud 
voice and said, “Blessed are you 
among women, and blessed is the 
fruit of your womb!

43 Ի՜նչ երջանկութիւն, որ Տիրոջս 
մայրը ինծի կ’այցելէ.

43 I՜nch yerchangootyoon, vor 
Dirochs mayrŭ indzi g’aytsele.

43 “But why is this granted to me, 
that the mother of my Lord should 
come to me?

44 որովհետեւ երբ ողջոյնդ լսեցի, 
երեխաս ուրախութեամբ շարժեցաւ 
որովայնիս մէջ։

44 vorovhedev yerp voghchooynt 
lsetsi, yerekhas oorakhootyamp 
sharjhetsav vorovaynis mech:

44 “For indeed, as soon as the 
voice of your greeting sounded in 
my ears, the babe leaped in my 
womb for joy.

45 Երանի՜ քեզի որ հաւատացիր, 
որովհետեւ Աստուծոյ կողմէ քեզի 
ըսուածները պիտի կատարուին։

45 Yerani՜ kezi vor havadatsir, 
vorovhedev Asdoodzo goghme kezi 
ŭsvadznerŭ bidi gadarvin:

45 “Blessed is she who believed, for 
there will be a fulfillment of those 
things which were told her from 
the Lord.”

46 Մարիամ ըսաւ. «Տէրը պիտի 
գովաբանեմ.

46 Mariam ŭsav. «Derŭ bidi 
kovapanem.

46 And Mary said: “My soul 
magnifies the Lord,

47 Ահա հոգիս կ’ուրախանայ 
Աստուծմով, իմ Փրկիչովս,

47 Aha hokis g’oorakhana 
Asdoodzmov, im Prgichovs,

47 And my spirit has rejoiced in 
God my Savior.

48 որովհետեւ ան տեսաւ 
իրաղախինինհեզութիւնը։ Ասկէետք 
բոլոր սերունդները երանի պիտի տան 
ինծի,

48 vorovhedev an desav 
iraghakhininhezootyoonŭ: 
Asgeyedk polor seroontnerŭ yerani 
bidi dan indzi,

48 For He has regarded the lowly 
state of His maidservant; For 
behold, henceforth all generations 
will call me blessed.

49 քանի հզօրն Աստուած ինծի 
համար մեծամեծ գործեր կատարեց. 
սուրբ է անունը անոր։

49 kani hzorn Asdvadz indzi 
hamar medzamedz kordzer 
gadarets. soorp e anoonŭ anor:

49 For He who is mighty has done 
great things for me, And holy is 
His name.

50 Բոլոր ժամանակներուն մէջ 
ողորմութեամբ ան կը նայի 
աստուածավախ մարդոց վրայ։

50 Polor jhamanagneroon mech 
voghormootyamp an gŭ nayi 
asdvadzavakh martots vra։

50 And His mercy is on those 
who fear Him From generation to 
generation.
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51 Իր բազուկով ան զօրութիւն ցոյց 
տուաւ, ոչնչացուց հպարտները՝  
իրենց բոլոր խորհուրդներով։

51 Ir pazoogov an zorootyoon 
tsooyts dvav, vochnchatsoots 
hbardnerŭ՝  irents polor 
khorhoortnerov:

51 He has shown strength with 
His arm; He has scattered the 
proud in the imagination of their 
hearts.

52 Գահազրկեց արքաները եւ 
բարձրացուց խոնարհները։

52 Kahazrgets arkanerŭ yev 
partzratsoots khonarhnerŭ:

52 He has put down the mighty 
from their thrones, And exalted 
the lowly.

53 Անօթիները բարիքներով լիացուց, 
մինչ հարուստները դատարկաձեռն 
արձակեց։

53 Anotinerŭ pariknerov liatsoots, 
minch haroosdnerŭ tadargatzeṙn 
artzagets:

53 He has filled the hungry with 
good things, And the rich He has 
sent away empty.

54 Պաշտպան եղաւ իր ծառային՝ 
Իսրայէլի, հաւատարիմ մնալով իր 
ողորմութեան,

54 Bashdban yeghav ir dzaṙayin՝ 
Israyeli, havadarim mnalov ir 
voghormootyan,

54 He has helped His servant 
Israel, In remembrance of His 
mercy,

55 ինչպէս որ խոստացած էր մեր 
հայրերուն՝ Աբրահամի եւ անոր 
զաւակներուն»։

55 inchbes vor khosdatsadz er mer 
hayreroon՝ Aprahami yev anor 
zavagneroon»:

55 As He spoke to our fathers, To 
Abraham and to his seed forever.”

56 Մարիամ Եղիսաբէթի մօտ շուրջ 
երեք ամիս մնալէ ետք վերադարձաւ 
իր տունը։ ֍

56 Mariam Yeghisapeti mod 
shoorch yerek amis mnale yedk 
veratartzav ir doonŭ: ֍ 

56 And Mary remained with her 
about three months, and returned 
to her house. ֍
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Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜:

Ազգք եւ ազգք գովեսցեն զգործս քո, 
եւ զզօրութիւնս քո պատմեսցեն։ ֍

Azkk yev azkk kovestsen 
zkordzs ko, yev zzorootyoons ko 
badmestsen: ֍ 

One generation shall praise your 
works to another, and shall declare 
your mighty acts: ֍

Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ 
29.11-20 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya markaréé Ŭntertsvadzs hEsayya markaréé 
29.11-20 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah Isaiah 29:11-20 (NKJV)

11 Եւ ամենուն տեսիլքները կնքուած 
գրքի մը խօսքերուն պէս պիտի ըլլան 
ձեզի, Որ կարդալ գիտցողին կու 
տան Ու կ՚ըսեն. «Կ՚աղաչենք, ասիկա 
կարդա՛»։ Ու անիկա կ՚ըսէ. «Չեմ 
կրնար, վասն զի կնքուած է»։

11 Yev amenoon desilknerŭ 
gnkvadz krki mŭ khoskeroon 
bes bidi ŭllan tzezi, Vor gartal 
kidtsoghin goo dan Oo g՚ŭsen. 
«G՚aghachenk, asiga garta՛»: Oo 
aniga g՚ŭse. «Chem grnar, vasn zi 
gnkvadz e»:

11 The whole vision has become to 
you like the words of a book that 
is sealed, which men deliver to one 
who is literate, saying, “Read this, 
please.” And he says, “I cannot, for 
it is sealed.”

12 Այն գիրքը կարդալ չգիտցողին կու 
տան Ու կ՚ըսեն. «Կ՚աղաչենք, ասիկա 
կարդա՛»։ Ու անիկա կ՚ըսէ. «Կարդալ 
չեմ գիտեր»։

12 Ayn kirkŭ gartal chkidtsoghin 
goo dan Oo g՚ŭsen. «G՚aghachenk, 
asiga garta՛»: Oo aniga g՚ŭse. 
«Gartal chem kider»:

12 Then the book is delivered to 
one who is illiterate, saying, “Read 
this, please.” And he says, “I am 
not literate.”

13 Անոր համար Տէրը կ՚ըսէ. «Այս 
ժողովուրդը ինծի բերնովը կը 
մօտենայ Եւ զիս շրթունքներովը կը 
պատուէ, Բայց անոնց սիրտը ինծմէ 
հեռու է Ու ինծմէ ունեցած վախերնին 
Մարդոց սորվեցուցած պատուիրանք 
մըն է.

13 Anor hamar Derŭ g՚ŭse. «Ays 
jhoghovoortŭ indzi pernovŭ gŭ 
modena Yev zis shrtoonknerovŭ gŭ 
badve, Payts anonts sirdŭ indzme 
heṙoo e Oo indzme oonetsadz 
vakhernin Martots sorvetsootsadz 
badvirank mŭn e.

13 Therefore the Lord said: 
“Inasmuch as these people draw 
near with their mouths And honor 
Me with their lips, But have 
removed their hearts far from Me, 
And their fear toward Me is taught 
by the commandment of men,
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14 Անոր համար ահա ես այս 
ժողովուրդին մէջ Այսուհետեւ 
զարմանալի գործեր ու 
հրաշքներ պիտի ընեմ Եւ անոնց 
իմաստուններուն իմաստութիւնը 
պիտի կորսուի Ու հանճարեղներուն 
հանճարը բնաջինջ պիտի ըլլայ»։

14 Anor hamar aha yes ays 
jhoghovoortin mech Aysoohedev 
zarmanali kordzer oo hrashkner 
bidi ŭnem Yev anonts 
imasdoonneroon imasdootyoonŭ 
bidi gorsvi Oo hanjareghneroon 
hanjarŭ pnachinch bidi ŭlla»:

14 Therefore, behold, I will again 
do a marvelous work Among this 
people, A marvelous work and a 
wonder; For the wisdom of their 
wise men shall perish, And the 
understanding of their prudent 
men shall be hidden.”

15 Վա՜յ անոնց, որ խորունկ տեղ կը 
փնտռեն Իրենց խորհուրդը Տէրոջմէ 
պահելու համար Ու իրենց գործը 
մութին մէջ կ՚ընեն Ու կ՚ըսեն. «Մեզ ո՞վ 
կը տեսնէ ու մեզ ո՞վ կը ճանչնայ»։

15 Va՜y anonts, vor khoroong degh 
gŭ pndṙen Irents khorhoortŭ 
Derochme baheloo hamar Oo 
irents kordzŭ mootin mech g՚ŭnen 
Oo g՚ŭsen. «Mez o՞v gŭ desne oo 
mez o՞v gŭ janchna»:

15 Woe to those who seek deep 
to hide their counsel far from the 
LORD, And their works are in the 
dark; They say, “Who sees us?” 
and, “Who knows us?”

16 Դուք գործերը տակն ու վրայ 
կ՚ընէք։ Միթէ բրուտը կաւին տեղ կը 
դրուի՞. Քանզի կարելի՞ է, որ առարկան 
զինք շինողին համար ըսէ. «Անիկա 
զիս չշինեց»։ Ու ստեղծուածը՝ զինք 
ստեղծողին համար ըսէ. «Անիկա իր 
ըրածը չի գիտեր»։

16 Took kordzerŭ dagn oo vra 
g՚ŭnek: Mite proodŭ gavin degh gŭ 
trvi՞. Kanzi gareli՞ e, vor aṙargan 
zink shinoghin hamar ŭse. «Aniga 
zis chshinets»: Oo sdeghdzvadzŭ՝ 
zink sdeghdzoghin hamar ŭse. 
«Aniga ir ŭradzŭ chi kider»:

16 Surely you have things turned 
around! Shall the potter be 
esteemed as the clay; For shall 
the thing made say of him who 
made it, “He did not make me”? 
Or shall the thing formed say of 
him who formed it, “He has no 
understanding”?

17 Ահա շատ քիչ ժամանակէն 
Լիբանան պտղաբեր արտի պիտի 
դառնայ Ու պտղաբեր արտը անտառ 
պիտի սեպուի։

17 Aha shad kich jhamanagen 
Lipanan bdghaper ardi bidi taṙna 
Oo bdghaper ardŭ andaṙ bidi 
sebvi:

17 Is it not yet a very little while 
Till Lebanon shall be turned into a 
fruitful field, And the fruitful field 
be esteemed as a forest?

18 Այն օրը խուլերը գրքին խօսքերը 
պիտի լսեն, Կոյրերուն աչքերը մէգէն 
ու խաւարէն ազատուելով՝ պիտի 
տեսնեն։

18 Ayn orŭ khoolerŭ krkin 
khoskerŭ bidi lsen, Gooyreroon 
achkerŭ meken oo khavaren 
azadvelov՝ bidi desnen:

18 In that day the deaf shall hear 
the words of the book, And the 
eyes of the blind shall see out of 
obscurity and out of darkness.
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19 Խեղճերը Տէրոջմով իրենց 
ուրախութիւնը պիտի աւելցնեն, 
Չքաւոր մարդիկ Իսրայէլի Սուրբովը 
պիտի ցնծան,

19 Kheghjerŭ Derochmov irents 
oorakhootyoonŭ bidi aveltsnen, 
Chkavor martig Israyeli Soorpovŭ 
bidi tsndzan,

19 The humble also shall increase 
their joy in the LORD, And the 
poor among men shall rejoice In 
the Holy One of Israel.

20 Վասն զի բռնաւորը պիտի վերնայ 
Եւ ծաղր ընող պիտի չմնայ Ու ամէն 
անոնք, որոնք անօրէնութեան համար 
կը հսկեն՝ պիտի կորսուին. ֍

20 Vasn zi pṙnavorŭ bidi verna 
Yev dzaghr ŭnogh bidi chmna Oo 
amen anonk, voronk anorenootyan 
hamar gŭ hsgen՝ bidi gorsvin. ֍ 

20 For the terrible one is brought 
to nothing, The scornful one is 
consumed, And all who watch for 
iniquity are cut off— ֍

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

Զմեծ վայելչութիւն փառաց 
սրբութեան քո խօսեսցին, եւ 
զսքանչելիս քո պատմեսցեն։ ֍

Zmedz vayelchootyoon paṙats 
srpootyan ko khosestsin, yev 
zskanchelis ko badmestsen: ֍ 

We will speak of the glorious 
honor of your majesty, and of your 
wondrous works: ֍

Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն 
՚ի Փիլիպպեցւոց թղթոյն ՚ի Փիլիպպեցւոց թղթոյն 

4.8-23 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn 
՚i Pilibbetsvots tghtooyn ՚i Pilibbetsvots tghtooyn 

4.8-23 (ARWZ)

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

4:8-23 (NKJV)

8 Ի վերջոյ, եղբայրներ, խորհեցէք 
այն բաները՝ որոնք ճշմարիտ են, 
պարկեշտ, արդար, մաքուր, սիրելի, 
բարեհամբաւ, առաքինի եւ գովելի։

8 I vercho, yeghpayrner, 
khorhetsek ayn panerŭ՝ voronk 
jshmarid yen, bargeshd, artar, 
makoor, sireli, parehampav, 
aṙakini yev koveli:

8 Finally, brethren, whatever 
things are true, whatever things 
are noble, whatever things are 
just, whatever things are pure, 
whatever things are lovely, 
whatever things are of good report, 
if there is any virtue and if there is 
anything praiseworthy—meditate 
on these things.
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9 Եւ գործքո՛վ կատարեցէք այն՝ ինչ 
որ ինձմէ սորվեցաք եւ ընդունեցիք, 
ինձմէ լսեցիք եւ իմ վրաս տեսաք. եւ 
Աստուած, որ խաղաղութիւն կու տայ, 
ձեզի հետ պիտի ըլլայ։

9 Yev kordzko՛v gadaretsek ayn՝ 
inch vor intzme sorvetsak yev 
ŭntoonetsik, intzme lsetsik yev 
im vras desak. yev Asdvadz, vor 
khaghaghootyoon goo da, tzezi hed 
bidi ŭlla։

9 The things which you learned 
and received and heard and saw in 
me, these do, and the God of peace 
will be with you.

10 Մեծապէս ուրախացայ Տիրոջմով, 
որ վերջապէս ձեր միտքը ինկայ եւ 
ինձմով հետաքրքրուեցաք։ Գիտեմ 
որ նախապէս ալ կը հետաքրքրուէիք 
ինձմով, բայց զայն արտայայտելու 
առիթը չունէիք։

10 Medzabes oorakhatsa 
Dirochmov, vor verchabes 
tzer midkŭ inga yev intzmov 
hedakrkrvetsak: Kidem vor 
nakhabes al gŭ hedakrkrveik 
intzmov, payts zayn ardahaydeloo 
aṙitŭ chooneik:

10 But I rejoiced in the Lord 
greatly that now at last your 
care for me has flourished again; 
though you surely did care, but 
you lacked opportunity.

11 Ըսել չե՛մ ուզեր թէ բանի մը կարօտ 
եմ, որովհետեւ ես ունեցածովս գոհ 
ըլլալու վարժուած եմ։

11 Ŭsel che՛m oozer te pani 
mŭ garod yem, vorovhedev yes 
oonetsadzovs koh ŭllaloo varjhvadz 
yem:

11 Not that I speak in regard 
to need, for I have learned in 
whatever state I am, to be content:

12 Չքաւորութիւն ալ ճանչցայ, 
առատութիւն ալ տեսայ։ Վարժուեցայ 
ամէն տեսակի կացութիւններու եւ 
պայմաններու. թէ՛ կուշտ ըլլալու եւ 
թէ՛ անօթի մնալու, թէ՛ առատութեան 
եւ թէ՛ չքաւորութեան։

12 Chkavorootyoon al janchtsa, 
aṙadootyoon al desa։ Varjhvetsa 
amen desagi gatsootyoonneroo yev 
baymanneroo. te՛ gooshd ŭllaloo 
yev te՛ anoti mnaloo, te՛ aṙadootyan 
yev te՛ chkavorootyan:

12 I know how to be abased, and I 
know how to abound. Everywhere 
and in all things I have learned 
both to be full and to be hungry, 
both to abound and to suffer need.

13 Ամէն ինչ կրնամ տանիլ շնորհիւ 
Քրիստոսի, որ զիս զօրացուց։

13 Amen inch grnam danil 
shnorhiv Krisdosi, vor zis 
zoratsoots:

13 I can do all things through 
Christ who strengthens me.

14 Բայց լաւ ըրիք որ ինծի օգնեցիք 
նեղութեանս մէջ։

14 Payts lav ŭrik vor indzi 
oknetsik neghootyans mech:

14 Nevertheless you have done 
well that you shared in my 
distress.
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15 Դո՛ւք ալ գիտէք, ո՜վ 
Փիլիպպեցիներ, թէ սկիզբը երբ 
ես Մակեդոնիա եկայ Աւետարանը 
քարոզելու, ձեզմէ զատ ուրիշ ոեւէ 
եկեղեցի չմտածեց իր ստացած 
հոգեւոր բարիքներուն փոխարէն 
նիւթապէս ինծի օգնելու մասին.

15 To՛ok al kidek, o՜v Pilibbetsiner, 
te sgizpŭ yerp yes Magetonia yega 
Avedaranŭ karozeloo, tzezme 
zad oorish voyeve yegeghetsi 
chmdadzets ir sdatsadz hokevor 
parikneroon pokharen nyootabes 
indzi okneloo masin.

15 Now you Philippians know also 
that in the beginning of the gospel, 
when I departed from Macedonia, 
no church shared with me 
concerning giving and receiving 
but you only.

16 մինչ դուք մէկ-երկու անգամ 
մինչեւ իսկ Թեսաղոնիկէ ղրկեցիք ինչ 
որ ինծի պէտք էր։

16 minch took meg-yergoo ankam 
minchev isg Tesaghonige ghrgetsik 
inch vor indzi bedk er:

16 For even in Thessalonica you 
sent aid once and again for my 
necessities.

17 Ո՛չ թէ ձեր տուածին մասին կը 
մտածեմ, այլ այն վարձատրութեան՝ 
որ ձեր հաշւոյն պիտի աւելնայ։

17 Vo՛ch te tzer dvadzin masin gŭ 
mdadzem, ayl ayn vartzadrootyan՝ 
vor tzer hashvooyn bidi avelna։

17 Not that I seek the gift, but I 
seek the fruit that abounds to your 
account.

18 Որովհետեւ ես ամէն ինչ ունիմ եւ 
աւելիով ունիմ, եւ Եպաֆրոդիտոսի 
ձեռքով ստացայ ձեր առատ 
նուէրները, որոնք ոեւէ խունկէ աւելի 
անուշահոտ եւ ոեւէ զոհէ աւելի 
ընդունելի են Աստուծոյ, իր կամքին 
համաձայն ըլլալով։

18 Vorovhedev yes amen inch 
oonim yev aveliov oonim, yev 
Yebafrotidosi tzeṙkov sdatsa tzer 
aṙad nvernerŭ, voronk voyeve 
khoonge aveli anooshahod yev 
voyeve zohe aveli ŭntooneli yen 
Asdoodzo, ir gamkin hamatzayn 
ŭllalov:

18 Indeed I have all and abound. 
I am full, having received from 
Epaphroditus the things sent from 
you, a sweet-smelling aroma, an 
acceptable sacrifice, well pleasing 
to God.

19 Թող ամենառատն Աստուած ի՛նք 
փառաւորապէս հոգայ ձեր բոլոր 
պէտքերը, Քրիստոս Յիսուսի ձեռքով։

19 Togh amenaṙadn Asdvadz 
i՛nk paṙavorabes hoka tzer polor 
bedkerŭ, Krisdos Hisoosi tzeṙkov:

19 And my God shall supply all 
your need according to His riches 
in glory by Christ Jesus.

20 Յաւիտեանս յաւիտենից փա՜ռք 
Աստուծոյ, մեր Հօրը։ Ամէն։

20 Havidyans havidenits pa՜ṙk 
Asdoodzo, mer Horŭ: Amen:

20 Now to our God and Father be 
glory forever and ever. Amen.
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21 Ողջոյն տուէք Քրիստոս Յիսուսի 
միացած բոլոր հաւատացեալներուն։ 
Իմ հետս եղող եղբայրները կը 
բարեւեն ձեզ։

21 Voghchooyn dvek Krisdos 
Hisoosi miatsadz polor 
havadatsyalneroon: Im heds 
yeghogh yeghpayrnerŭ gŭ pareven 
tzez:

21 Greet every saint in Christ 
Jesus. The brethren who are with 
me greet you.

22 Ձեզ կը բարեւեն նաեւ այստեղի 
բոլոր հաւատացեալները, մանաւանդ 
կայսրին ծառայութեան մէջ 
եղողները։ 

22 Tzez gŭ pareven nayev 
aysdeghi polor havadatsyalnerŭ, 
manavant gaysrin dzaṙayootyan 
mech yeghoghnerŭ: 

22 All the saints greet you, 
but especially those who are of 
Caesar's household.

23 Տէր Յիսուս Քրիստոս իր շնորհքը 
պարգեւէ ձեր բոլորին։ Ամէն։ ֍

23 Der Hisoos Krisdos ir shnorhkŭ 
barkeve tzer polorin: Amen: ֍

23 The grace of our Lord Jesus 
Christ be with you all. Amen. ֍

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

Յարեաւ Աստուած, եւ ցրուեցան 
ամենայն թշնամիք Նորա, փախեան 
ատելիք Նորա յերեսաց Նորա։ ֍

Haryav Asdvadz, yev tsrvetsan 
amenayn tshnamik Nora, pakhyan 
adelik Nora heresats Nora: ֍ 

The Lord arose and all his enemies 
were scattered; his foes fled from 
his face: ֍

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

ըստ Ղուկասու ըստ Ղուկասու 11.1-13 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook Yergyooghatsootyamp lvarook 
srpo avedaranis Hisoosi srpo avedaranis Hisoosi 

Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo 
11.1-13 (ARWZ)

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 St. of Jesus Christ according to St. 

Luke Luke 11:1-13 (NKJV)

1 Պատահեցաւ որ Յիսուս տեղմը 
կ’աղօթէր։Երբ աղօթելը վերջացուց, 
իր աշակերտներէն մէկը ըսաւ.- 
Տէ՛ր, մեզի աղօթել սորվեցուր, 
ինչպէս որ Յովհաննէս Մկրտիչ իր 
աշակերտներուն սորվեցուց։

1 Badahetsav vor Hisoos 
deghmŭ g’aghoter։Yerp aghotelŭ 
verchatsoots, ir ashagerdneren 
megŭ ŭsav.- De՛r, mezi aghotel 
sorvetsoor, inchbes vor Hovhannes 
Mgrdich ir ashagerdneroon 
sorvetsoots:

1 Now it came to pass, as He 
was praying in a certain place, 
when He ceased, that one of His 
disciples said to Him, “Lord, teach 
us to pray, as John also taught his 
disciples.”



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 16 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

2 Յիսուս ըսաւ.- Երբ կ’աղօթէք, ըսէք. 
«Հա՜յր մեր, սրբաբանուի՛ անունդ. թող 
գայ արքայութիւնդ։

2 Hisoos ŭsav.- Yerp g’aghotek, 
ŭsek. «Ha՜yr mer, srpapanvi՛ 
anoont. togh ka arkayootyoont:

2 So He said to them, “When you 
pray, say: Our Father in heaven, 
Hallowed be Your name. Your 
kingdom come. Your will be done 
On earth as it is in heaven.

3 Ամենօրեայ մեր հացը շնորհէ՛ մեզի 
օրէ օր։

3 Amenorya mer hatsŭ shnorhe՛ 
mezi ore or:

3 Give us day by day our daily 
bread.

4 Եւ ներէ՛ մեր մեղքերը, քանի մենք 
ալ կը ներենք անոնց՝ որոնք մեզի դէմ 
նոյնպէս յանցանք գործած են։ Եւ թոյլ 
մի՛ տար որ փորձութեան մէջ իյնանք»։

4 Yev nere՛ mer meghkerŭ, kani 
menk al gŭ nerenk anonts՝ voronk 
mezi tem nooynbes hantsank 
kordzadz yen: Yev tooyl mi՛ dar vor 
portzootyan mech iynank»:

4 And forgive us our sins, For 
we also forgive everyone who is 
indebted to us. And do not lead 
us into temptation, But deliver us 
from the evil one.”

5 Եւ ապա շարունակեց. Ենթադրենք 
որ ձեզմէ մէկը բարեկամ մը ունի, 
որուն կը դիմէ գիշեր ատեն եւ կ’ըսէ. 
«Բարեկա՛մ, ինծի երեք հաց փոխ 
տուր,

5 Yev aba sharoonagets. 
Yentatrenk vor tzezme megŭ 
paregam mŭ ooni, voroon gŭ time 
kisher aden yev g’ŭse. «Parega՛m, 
indzi yerek hats pokh door,

5 And He said to them, “Which of 
you shall have a friend, and go to 
him at midnight and say to him, 
‘Friend, lend me three loaves;

6 որովհետեւ ճամբորդ բարեկամ մը 
տունս իջեւանեցաւ եւ ես հրամցնելիք 
բան չունիմ»։

6 vorovhedev jamport paregam 
mŭ doons ichevanetsav yev yes 
hramtsnelik pan choonim»:

6 ‘for a friend of mine has come 
to me on his journey, and I have 
nothing to set before him’;

7 Անիկա ներսէն կը պատասխանէ, 
ըսելով. «Մի՛ յոգնեցներ զիս. դռները 
արդէն իսկ գոցած եմ եւ փոքրիկներս 
քովս անկողինին մէջ են. հետեւաբար 
չեմ կրնար ելլել տալ քեզի»։

7 Aniga nersen gŭ badaskhane, 
ŭselov. «Mi՛ hoknetsner zis. 
tṙnerŭ arten isg kotsadz yem yev 
pokrigners kovs angoghinin mech 
yen. hedevapar chem grnar yellel 
dal kezi»:

7 “and he will answer from within 
and say, ‘Do not trouble me; the 
door is now shut, and my children 
are with me in bed; I cannot rise 
and give to you’?
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8 Վստահ եղէք, որ նոյնիսկ եթէ 
բարեկամութեան սիրոյն չելլէ 
եւ անոր ուզածը չտայ, սակայն 
թախանձանքներուն տեղի տալով՝ 
պիտի կատարէ անոր խնդրանքը։

8 Vsdah yeghek, vor nooynisg yete 
paregamootyan sirooyn chelle 
yev anor oozadzŭ chda, sagayn 
takhantzankneroon deghi dalov՝ 
bidi gadare anor khntrankŭ:

8 “I say to you, though he will not 
rise and give to him because he 
is his friend, yet because of his 
persistence he will rise and give 
him as many as he needs.

9 Ես ալ ձեզի կ’ըսեմ.- Խնդրեցէ՛ք 
Աստուծմէ եւ պիտի տայ ձեզի, 
փնտռեցէ՛ք եւ պիտի գտնէք, 
բաղխեցէ՛ք եւ պիտի բացուի ձեզի։

9 Yes al tzezi g’ŭsem.- Khntretse՛k 
Asdoodzme yev bidi da tzezi, 
pndṙetse՛k yev bidi kdnek, 
paghkhetse՛k yev bidi patsvi tzezi:

9 “So I say to you, ask, and it will 
be given to you; seek, and you will 
find; knock, and it will be opened 
to you.

10 Որովհետեւ խնդրողը կը ստանայ, 
փնտռողը կը գտնէ եւ բաղխողին 
առջեւ դուռը պիտի բացուի։

10 Vorovhedev khntroghŭ gŭ 
sdana, pndṙoghŭ gŭ kdne yev 
paghkhoghin aṙchev tooṙŭ bidi 
patsvi:

10 “For everyone who asks 
receives, and he who seeks finds, 
and to him who knocks it will be 
opened.

11 Ձեր մէջ կա՞յ հայր մը, որուն 
զաւակը ձուկ ուզէ եւ ինք ձուկին 
փոխարէն օձ տայ անոր,

11 Tzer mech ga՞ hayr mŭ, voroon 
zavagŭ tzoog ooze yev ink tzoogin 
pokharen otz da anor,

11 “If a son asks for bread from 
any father among you, will he give 
him a stone? Or if he asks for a 
fish, will he give him a serpent 
instead of a fish?

12 եւ կամ կարիճ տայ՝ երբ զաւակը 
հաւկիթ խնդրէ։

12 yev gam garij da՝ yerp zavagŭ 
havgit khntre:

12 “Or if he asks for an egg, will he 
offer him a scorpion?

13 Արդ, եթէ դուք որ չար էք՝ գիտէք 
ձեր զաւակներուն լաւ պարգեւներ 
տալ, ձեր երկնաւոր Հայրը որքա՜ն 
աւելի լաւ պարգեւ մը՝ Սուրբ Հոգին 
պիտի տայ անոնց, որոնք իրեն կը 
դիմեն։ ֍

13 Art, yete took vor char ek՝ kidek 
tzer zavagneroon lav barkevner 
dal, tzer yergnavor Hayrŭ vorka՜n 
aveli lav barkev mŭ՝ Soorp Hokin 
bidi da anonts, voronk iren gŭ 
timen: ֍ 

13 “If you then, being evil, know 
how to give good gifts to your 
children, how much more will your 
heavenly Father give the Holy 
Spirit to those who ask Him!” ֍


