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

2021-12-05 2021-12-05 2021-12-05

Կիրակի Giragi Sunday

ԳԿ Kim Gen Kim Gen (Mode 6)

Բ. Կիւրակէ Յիսնակի 2. Gyoorage Hisnagi Second Sunday of the Fast of Advent

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

Քեզ վայելէ օրհնութիւն, Աստուա՛ծ, 
ի Սիոն, եւ Քեզ տացին աղօթք 
յԵրուսաղէմ (Սղ. ԿԴ)։ ֍

Kez vayele orhnootyoon, Asdva՛dz, 
i Sion, yev Kez datsin aghotk 
hEroosaghem (Sgh. 64): ֍

To you is befitting praise, O God, 
in Zion; and to you shall they 
shall offer prayers in Jerusalem. 
(Ps. 64) ֍

Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ 
36.22-37.11 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya markaree Ŭntertsvadzs hEsayya markaree 
36.22-37.11 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah Isaiah 36:22-37:11 (NKJV)

22 Քեղկիային որդին Եղիակիմ՝ 
պալատին հազարապետը եւ Սեբնա 
ատենադպիրն ու յիշատակներու 
դպիր Ասափին որդին Յովաք 
հանդերձնին պատռած՝ Եզեկիային 
գացին ու Ռափսակին խօսքերը անոր 
պատմեցին։

22 Keghgiayin vortin Yeghiagim՝ 
baladin hazarabedŭ yev Sepna 
adenatbirn oo hishadagneroo tbir 
Asapin vortin Hovak hantertznin 
badṙadz՝ Yezegiayin katsin 
oo Ṙapsagin khoskerŭ anor 
badmetsin:

22 Then Eliakim the son of 
Hilkiah, who was over the 
household, Shebna the scribe, 
and Joah the son of Asaph, the 
recorder, came to Hezekiah with 
their clothes torn, and told him the 
words of the Rabshakeh.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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1 Երբ Եզեկիա թագաւորը լսեց, իր 
հանդերձները պատռեց ու քուրձ 
հագաւ եւ Տէրոջը տունը մտաւ.

1 Yerp Yezegia takavorŭ lsets, ir 
hantertznerŭ badṙets oo koortz 
hakav yev Derochŭ doonŭ mdav.

1 And so it was, when King 
Hezekiah heard it, that he tore 
his clothes, covered himself with 
sackcloth, and went into the house 
of the LORD.

2 Պալատին հազարապետը՝ 
Եղիակիմ եւ Սեբնա ատենադպիրն 
ու քահանաներուն ծերերը քուրձեր 
հագած՝ Ամովսին որդիին Եսայի 
մարգարէին ղրկեց։

2 Baladin hazarabedŭ՝ Yeghiagim 
yev Sepna adenatbirn oo 
kahananeroon dzererŭ koortzer 
hakadz՝ Amovsin vortiin Yesayi 
markarein ghrgets:

2 Then he sent Eliakim, who 
was over the household, Shebna 
the scribe, and the elders of the 
priests, covered with sackcloth, 
to Isaiah the prophet, the son of 
Amoz.

3 Անոնք անոր ըսին. «Եզեկիան 
այսպէս կ՚ըսէ. ‘Այսօր նեղութեան, 
կշտամբանքի ու նախատինքի օր 
է. քանզի տղաքը մինչեւ ծնանելու 
վայրկեանը հասան, բայց ծնանելու 
ոյժ չկայ։

3 Anonk anor ŭsin. «Yezegian 
aysbes g՚ŭse. ‘Aysor neghootyan, 
gshdampanki oo nakhadinki or e. 
kanzi dghakŭ minchev dznaneloo 
vargyanŭ hasan, payts dznaneloo 
oojh chga։

3 And they said to him, “Thus 
says Hezekiah: ‘This day is a 
day of trouble and rebuke and 
blasphemy; for the children have 
come to birth, but there is no 
strength to bring them forth.

4 Կարելի է քու Տէր Աստուածդ 
Ռափսակին խօսքերը լսէ, որ իր 
տէրը, Ասորեստանի թագաւորը, 
ղրկեց կենդանի Աստուածը 
նախատելու համար ու քու Տէր 
Աստուածդ իր լսած խօսքերուն 
համար պիտի յանդիմանէ։ Ուրեմն 
մնացորդին համար աղօթք ըրէ՛’»։

4 Gareli e koo Der Asdvadzt 
Ṙapsagin khoskerŭ lse, vor ir derŭ, 
Asoresdani takavorŭ, ghrgets 
gentani Asdvadzŭ nakhadeloo 
hamar oo koo Der Asdvadzt ir 
lsadz khoskeroon hamar bidi 
hantimane: Ooremn mnatsortin 
hamar aghotk ŭre՛’»:

4 ‘It may be that the LORD your 
God will hear the words of the 
Rabshakeh, whom his master 
the king of Assyria has sent to 
reproach the living God, and will 
rebuke the words which the LORD 
your God has heard. Therefore lift 
up your prayer for the remnant 
that is left.’”

5 Եզեկիա թագաւորին ծառաները 
Եսայիին գացին։

5 Yezegia takavorin dzaṙanerŭ 
Yesayiin katsin:

5 So the servants of King Hezekiah 
came to Isaiah.
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6 Ու Եսայի անոնց ըսաւ. «Ձեր տիրոջը 
այսպէս ըսէք. Տէրը այսպէս կ՚ըսէ. 
‘Մի՛ վախնար այն լսած խօսքերէդ, 
որոնցմով Ասորեստանի թագաւորին 
ծառաները ինծի հայհոյեցին։

6 Oo Yesayi anonts ŭsav. «Tzer 
dirochŭ aysbes ŭsek. Derŭ aysbes 
g՚ŭse. ‘Mi՛ vakhnar ayn lsadz 
khoskeret, vorontsmov Asoresdani 
takavorin dzaṙanerŭ indzi 
hayhooyetsin:

6 And Isaiah said to them, “Thus 
you shall say to your master, 
‘Thus says the LORD: “Do not be 
afraid of the words which you have 
heard, with which the servants 
of the king of Assyria have 
blasphemed Me.

7 Ահա ես անոր վրայ ոգի մը կը ղրկեմ 
ու լուր մը լսելով՝ իր երկիրը պիտի 
դառնայ ու զանիկա իր երկրին մէջ 
սուրով պիտի կործանեմ’»։

7 Aha yes anor vra voki mŭ 
gŭ ghrgem oo loor mŭ lselov՝ 
ir yergirŭ bidi taṙna oo zaniga 
ir yergrin mech soorov bidi 
gordzanem’»:

7 “Surely I will send a spirit upon 
him, and he shall hear a rumor 
and return to his own land; and I 
will cause him to fall by the sword 
in his own land.”’”

8 Ռափսակ դարձաւ ու Ասորեստանի 
թագաւորը գտաւ, որ Լեբնային հետ 
կը պատերազմէր, վասն զի լսած էր 
որ Լաքիսէն չուեր է։

8 Ṙapsag tartzav oo Asoresdani 
takavorŭ kdav, vor Lepnayin hed 
gŭ baderazmer, vasn zi lsadz er 
vor Lakisen chver e:

8 Then the Rabshakeh returned, 
and found the king of Assyria 
warring against Libnah, for he 
heard that he had departed from 
Lachish.

9 Սենեքերիմ Եթովպիացիներուն 
Թարակա թագաւորին համար լսեց 
թէ կ՚ըսէին. «Ահա անիկա քեզի հետ 
պատերազմելու ելեր է»։ Երբ ասիկա 
լսեց, Եզեկիային դեսպաններ ղրկեց՝ 
ըսելով.

9 Senekerim Yetovbiatsineroon 
Taraga takavorin hamar lsets 
te g՚ŭsein. «Aha aniga kezi hed 
baderazmeloo yeler e»: Yerp 
asiga lsets, Yezegiayin tesbanner 
ghrgets՝ ŭselov.

9 And the king heard concerning 
Tirhakah king of Ethiopia, “He 
has come out to make war with 
you.” So when he heard it, he sent 
messengers to Hezekiah, saying,

10 «Յուդային Եզեկիա թագաւորին 
այսպէս խօսեցէք ու ըսէք. ‘Այն քու 
Աստուածդ, որուն դուն ապաւիներ 
ես, թող քեզ չխաբէ, որպէս 
զի Երուսաղէմը Ասորեստանի 
թագաւորին ձեռքը չտրուի։

10 «Hootayin Yezegia takavorin 
aysbes khosetsek oo ŭsek. ‘Ayn koo 
Asdvadzt, voroon toon abaviner 
yes, togh kez chkhape, vorbes 
zi Yeroosaghemŭ Asoresdani 
takavorin tzeṙkŭ chdrvi:

10 “Thus you shall speak to 
Hezekiah king of Judah, saying: 
‘Do not let your God in whom 
you trust deceive you, saying, 
“Jerusalem shall not be given into 
the hand of the king of Assyria.”
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11 Ահա դուն լսեցիր ինչ որ 
Ասորեստանի թագաւորները բոլոր 
երկիրներուն ըրին ու ի՛նչպէս զանոնք 
բոլորովին կործանեցին ու հիմա դո՞ւն 
պիտի ազատիս։ ֍

11 Aha toon lsetsir inch vor 
Asoresdani takavornerŭ polor 
yergirneroon ŭrin oo i՛nchbes 
zanonk polorovin gordzanetsin oo 
hima to՞on bidi azadis: ֍

11 ‘Look! You have heard what the 
kings of Assyria have done to all 
lands by utterly destroying them; 
and shall you be delivered? ֍

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

Լո՛ւր աղօթից իմոց, զի առ Քեզ 
ամենայն մարմին եկեսցէ (Սղ. ԿԴ)։ ֍

Lo՛or aghotits imots, zi aṙ Kez 
amenayn marmin yegestse 
(Sgh. 64): ֍

Hear my prayers, for to you shall 
all flesh come. (Ps. 64) ֍

Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն ՚ի Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն ՚ի 
Թեսաղոնիկեցւոց առաջին թղթոյն Թեսաղոնիկեցւոց առաջին թղթոյն 

4.1-12 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn 
՚i Tesaghonigetsvots aṙachin ՚i Tesaghonigetsvots aṙachin 

tghtooyn tghtooyn 4.1-12 (ARWZ)

A Reading from the First A Reading from the First 
Epistle of Apostle Paul to the Epistle of Apostle Paul to the 
Thessalonians Thessalonians 4:1-12 (NKJV)

1 Վերջապէս, եղբայրնե՛ր, մենք ձեզի 
սորվեցուցինքթէ ի՛նչպէս պէտք է 
ապրիլ Աստուծոյ հաճելի ըլլալու 
համար։ Թէպէտ այդպէս կ’ապրիք 
արդէն, սակայն կը խնդրենք եւ 
Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով 
կը թելադրենք՝ որ շարունակէք 
յառաջանալ ներկայ ձեր ընթացքին 
մէջ։

1 Verchabes, yeghpayrne՛r, menk 
tzezi sorvetsootsinkte i՛nchbes bedk 
e abril Asdoodzo hajeli ŭllaloo 
hamar: Tebed aytbes g’abrik 
arten, sagayn gŭ khntrenk yev 
Der Hisoos Krisdosi anoonov 
gŭ telatrenk՝ vor sharoonagek 
haṙachanal nerga tzer ŭntatskin 
mech:

1 Finally then, brethren, we urge 
and exhort in the Lord Jesus that 
you should abound more and more, 
just as you received from us how 
you ought to walk and to please 
God;

2 Գիտէք թէ ի՛նչ պատուէրներ 
տուինք ձեզի Տէր Յիսուսի անունով,

2 Kidek te i՛nch badverner dvink 
tzezi Der Hisoosi anoonov,

2 for you know what 
commandments we gave you 
through the Lord Jesus.

3 որովհետեւ Աստուծոյ կամքն է՝ 
որ դուք սրբուիք եւ ամենեւին հեռու 
մնաք պոռնկութենէ։

3 vorovhedev Asdoodzo gamkn 
e՝ vor took srpvik yev amenevin 
heṙoo mnak boṙngootene:

3 For this is the will of God, your 
sanctification: that you should 
abstain from sexual immorality;
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4 Ձեզմէ իւրաքանչիւրը թող 
սրբութեամբ եւ պատուով 
ամուսնանայ։

4 Tzezme yoorakanchyoorŭ 
togh srpootyamp yev badvov 
amoosnana:

4 that each of you should know 
how to possess his own vessel in 
sanctification and honor,

5 Կրքոտ ցանկութիւններու 
անձնատուր մի՛ ըլլաք հեթանոսներուն 
պէս, որոնք զԱստուած չեն ճանչնար.

5 Grkod tsangootyoonneroo 
antznadoor mi՛ ŭllak 
hetanosneroon bes, voronk 
zAsdvadz chen janchnar.

5 not in passion of lust, like the 
Gentiles who do not know God;

6 կամ չըլլա՛յ որ մէկը եղբօր մը դէմ 
մեղանչէ՝ անոր կինը յափշտակելով, 
որովհետեւ այդ բոլորին համար Տէրը 
իր դատաստանին մէջ անողոք պիտի 
ըլլայ, ինչպէս սկիզբէն ըսինք ձեզի եւ 
ազդարարեցինք։

6 gam chŭlla՛ vor megŭ yeghpor 
mŭ tem meghanche՝ anor ginŭ 
hapshdagelov, vorovhedev ayt 
polorin hamar Derŭ ir tadasdanin 
mech anoghok bidi ŭlla, 
inchbes sgizpen ŭsink tzezi yev 
aztararetsink:

6 that no one should take 
advantage of and defraud his 
brother in this matter, because 
the Lord is the avenger of all such, 
as we also forewarned you and 
testified.

7 Միթէ Աստուած մեր պղծալից 
կեանքը շարունակելո՞ւ հրաւիրեց մեզ, 
թէ՝ սրբութեամբ ապրելու։ Անշուշտ 
թէ սրբութեամբ ապրելու։

7 Mite Asdvadz mer bghdzalits 
gyankŭ sharoonagelo՞o hravirets 
mez, te՝ srpootyamp abreloo: 
Anshooshd te srpootyamp abreloo:

7 For God did not call us to 
uncleanness, but in holiness.

8 Հետեւաբար, ով որ սրբութեան 
այս պատուէրը կ’արհամարհէ՝ մարդ 
մը անարգած չ’ըլլար, այլ՝ նոյնինքն 
զԱստուած, որ իր Սուրբ Հոգին կու 
տայ մեզի։

8 Hedevapar, ov vor srpootyan ays 
badverŭ g’arhamarhe՝ mart mŭ 
anarkadz ch’ŭllar, ayl՝ nooyninkn 
zAsdvadz, vor ir Soorp Hokin goo 
da mezi:

8 Therefore he who rejects this 
does not reject man, but God, who 
has also given us His Holy Spirit.

9 Գալով եղբայրսիրութեան, մեր 
գրելուն պէտք չունիք, որովհետեւ 
ինքնին դուք Աստուծմէ սորված էք 
իրար սիրել,

9 Kalov yeghpayrsirootyan, mer 
kreloon bedk choonik, vorovhedev 
inknin took Asdoodzme sorvadz ek 
irar sirel,

9 But concerning brotherly love 
you have no need that I should 
write to you, for you yourselves are 
taught by God to love one another;
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10 ինչպէս արդէն գործնապէս 
այդ սէրը ցոյց կու տաք ամբողջ 
Մակեդոնիայի բոլոր եղբայրներուն 
նկատմամբ։ Բայց դարձեալ, 
եղբայրնե՛ր, կը խնդրենք որ աւելի 
առատանաք ձեր սիրոյն մէջ,

10 inchbes arten kordznabes ayt 
serŭ tsooyts goo dak ampoghch 
Magetoniayi polor yeghpayrneroon 
ngadmamp: Payts tartzyal, 
yeghpayrne՛r, gŭ khntrenk vor 
aveli aṙadanak tzer sirooyn mech,

10 and indeed you do so toward 
all the brethren who are in all 
Macedonia. But we urge you, 
brethren, that you increase more 
and more;

11 ջանաք հանդարտ կեանք մը 
վարել, միայն ձեր գործին նայիլ եւ 
ձեր աշխատանքի վաստակով ապրիլ, 
ինչպէս որ պատուիրեցինք ձեզի,

11 chanak hantard gyank mŭ 
varel, miayn tzer kordzin nayil yev 
tzer ashkhadanki vasdagov abril, 
inchbes vor badviretsink tzezi,

11 that you also aspire to lead 
a quiet life, to mind your own 
business, and to work with your 
own hands, as we commanded you,

12 որպէսզի ձեր պարկեշտ ընթացքով 
յարգուիք չհաւատացողներէն եւ ոեւէ 
մէկուն կարօտ չմնաք։ ֍

12 vorbeszi tzer bargeshd 
ŭntatskov harkvik 
chhavadatsoghneren yev voyeve 
megoon garod chmnak: ֍

12 that you may walk properly 
toward those who are outside, and 
that you may lack nothing. ֍

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

Եկա՛յք եւ տեսէ՛ք զգործս Աստուծոյ, 
որպէս զի ահեղ են խորհրդով 
քան զամենայն որդւոց մարդկան 
(Սղ. ԿԵ.5)։ ֍

Yega՛yk yev dese՛k zkordzs 
Asdoodzo, vorbes zi ahegh yen 
khorhrtov kan zamenayn vortvots 
martgan (Sgh. 65.5): ֍

Come all, and see the works of 
God, for they are more awesome 
than all the works of man. 
(Ps. 65:5) ֍

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

ըստ Ղուկասու ըստ Ղուկասու 13.1-9 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook Yergyooghatsootyamp lvarook 
srpo avedaranis Hisoosi srpo avedaranis Hisoosi 

Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo 
13.1-9 (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 13:1-9 (NKJV)

1 Ոմանք եկան Յիսուսի եւ պատմեցին 
այն Գալիլեացիներուն մասին, որոնք 
Պիղատոսի կողմէ սպաննուեցան, երբ 
Աստուծոյ զոհ կը մատուցանէին։

1 Vomank yegan Hisoosi yev 
badmetsin ayn Kalilyatsineroon 
masin, voronk Bighadosi goghme 
sbannvetsan, yerp Asdoodzo zoh 
gŭ madootsanein:

1 There were present at that 
season some who told Him about 
the Galileans whose blood Pilate 
had mingled with their sacrifices.
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2 Յիսուս անոնց ըսաւ.- Կը կարծէ՞ք 
թէ սպաննուող Գալիլեացիները 
միւս բոլոր Գալիլեացիներէն աւելի 
մեղաւոր էին, որ այդպիսի վախճան 
մը ունեցան։

2 Hisoos anonts ŭsav.- Gŭ gardze՞k 
te sbannvogh Kalilyatsinerŭ 
myoos polor Kalilyatsineren aveli 
meghavor ein, vor aytbisi vakhjan 
mŭ oonetsan:

2 And Jesus answered and said to 
them, “Do you suppose that these 
Galileans were worse sinners than 
all other Galileans, because they 
suffered such things?

3 Ո՛չ։ Կ’ըսեմ ձեզի, որ եթէ 
չապաշխարէք՝դուք բոլորդ ալ 
նոյնպէս պիտի կորսուիք։

3 Vo՛ch: G’ŭsem tzezi, vor yete 
chabashkharek՝took polort al 
nooynbes bidi gorsvik:

3 “I tell you, no; but unless you 
repent you will all likewise perish.

4 Կամ ի՞նչ կը մտածէք այն 
տասնըութը մարդոց մասին, որոնց 
վրայ ինկաւ աշտարակը Սելովամի 
մէջ եւ սպաննեց զանոնք։ Անոնք 
աւելի՞ յանցաւոր էին քան Երուսաղէմի 
բոլոր բնակիչները։

4 Gam i՞nch gŭ mdadzek ayn 
dasnŭootŭ martots masin, voronts 
vra ingav ashdaragŭ Selovami 
mech yev sbannets zanonk: 
Anonk aveli՞ hantsavor ein kan 
Yeroosaghemi polor pnagichnerŭ:

4 “Or those eighteen on whom the 
tower in Siloam fell and killed 
them, do you think that they were 
worse sinners than all other men 
who dwelt in Jerusalem?

5 Ո՛չ։ Կ’ըսեմ ձեզի, որ եթէ 
չապաշխարէք՝ բոլորդ ալ նոյնպէս 
պիտի կորսուիք։

5 Vo՛ch: G’ŭsem tzezi, vor yete 
chabashkharek՝ polort al nooynbes 
bidi gorsvik:

5 “I tell you, no; but unless you 
repent you will all likewise perish.”

6 Անոնց հետեւալ առակը պատմեց.- 
Մարդ մը կար, որ իր այգիին մէջ 
թզենի մը տնկած էր։ Թուզ քաղելու 
գնաց, բայց թզենիին վրայ պտուղ 
չգտաւ։

6 Anonts hedeval aṙagŭ badmets.- 
Mart mŭ gar, vor ir aykiin mech 
tzeni mŭ dngadz er: Tooz kagheloo 
knats, payts tzeniin vra bdoogh 
chkdav:

6 He also spoke this parable: “A 
certain man had a fig tree planted 
in his vineyard, and he came 
seeking fruit on it and found none.

7 Այգեպանին ըսաւ.«Այս երրորդ 
տարին է որ կու գամ թուզ քաղելու, 
բայց չեմ գտներ։ Ուստի կտրէ՛ զայն, 
ինչո՞ւ անիմաստ կերպով տեղ գրաւէ»։

7 Aykebanin ŭsav.«Ays yerrort 
darin e vor goo kam tooz kagheloo, 
payts chem kdner: Oosdi gdre՛ 
zayn, incho՞o animasd gerbov degh 
krave»:

7 “Then he said to the keeper of 
his vineyard, ‘Look, for three years 
I have come seeking fruit on this 
fig tree and find none. Cut it down; 
why does it use up the ground?’
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8 Այգեպանը պատասխանեց. 
«Տէ՛ր, թող այս տարի ալ մնայ. ես 
իր շուրջի հողը կրկին կր փորեմ եւ 
պարարտացուցիչ կը դնեմ։

8 Aykebanŭ badaskhanets. «De՛r, 
togh ays dari al mna. yes ir 
shoorchi hoghŭ grgin gr porem yev 
barardatsootsich gŭ tnem:

8 “But he answered and said to 
him, ‘Sir, let it alone this year also, 
until I dig around it and fertilize 
it.

9 Այս ձեւով թերեւս պտուղ տայ. 
ապա թէ ոչ՝ գալ տարի կտրէ 
զայն»։ ֍

9 Ays tzevov terevs bdoogh da. aba 
te voch՝ kal dari gdre zayn»: ֍

9 ‘And if it bears fruit, well. But 
if not, after that you can cut it 
down.’” ֍


