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2021-12-19 2021-12-19 2021-12-19

Կիրակի Giragi Sunday

ԲԿ Pen Gen Pen Gen

Դ. Կիւրակէ Յիսնակի 4. Gyoorage Hisnagi Fourth 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 
38.1-8 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya markaree Ŭntertsvadzs hEsayya markaree 
38.1-8 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah Isaiah 38:1-8 (NKJV)

1 Այն օրերը Եզեկիա մահուան 
աստիճան հիւանդացաւ։ Ամովսի 
որդին Եսայի մարգարէն անոր եկաւ 
ու անոր ըսաւ. «Տէրը այսպէս կ՚ըսէ. 
‘Տանդ համար պատուէր տուր, քանզի 
դուն մեռնելու ես ու պիտի չապրիս’»։

1 Ayn orerŭ Yezegia mahvan 
asdijan hivantatsav: Amovsi vortin 
Yesayi markaren anor yegav oo 
anor ŭsav. «Derŭ aysbes g՚ŭse. 
‘Dant hamar badver door, kanzi 
toon meṙneloo yes oo bidi chabris’»:

1 In those days Hezekiah was sick 
and near death. And Isaiah the 
prophet, the son of Amoz, went 
to him and said to him, “Thus 
says the LORD: ‘Set your house 
in order, for you shall die and not 
live.’”

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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2 Եզեկիա իր երեսը պատին դարձուց 
ու Տէրոջը աղօթք ըրաւ

2 Yezegia ir yeresŭ badin tartzoots 
oo Derochŭ aghotk ŭrav

2 Then Hezekiah turned his face 
toward the wall, and prayed to the 
LORD,

3 Ու ըսաւ. «Ո՛վ Տէր, կ՚աղաչեմ, 
քու առջեւդ ճշմարտութեամբ ու 
կատարեալ սրտով քալելս եւ քու 
աչքիդ առջեւ բարութիւն ընելս յիշէ» 
ու Եզեկիա մեծ լացով մը լացաւ։

3 Oo ŭsav. «O՛v Der, g՚aghachem, 
koo aṙchevt jshmardootyamp oo 
gadaryal srdov kalels yev koo 
achkit aṙchev parootyoon ŭnels 
hishe» oo Yezegia medz latsov mŭ 
latsav:

3 and said, “Remember now, O 
LORD, I pray, how I have walked 
before You in truth and with a 
loyal heart, and have done what is 
good in Your sight.” And Hezekiah 
wept bitterly.

4 Տէրոջը խօսքը եղաւ Եսայիին՝ 
ըսելով. «Գնա՛, Եզեկիային ըսէ՛.

4 Derochŭ khoskŭ yeghav 
Yesayiin՝ ŭselov. «Kna՛, Yezegiayin 
ŭse՛.

4 And the word of the LORD came 
to Isaiah, saying,

5 Քու հօրդ Տէր Աստուածը այսպէս 
կ՚ըսէ. ‘Քու աղօթքդ լսեցի, քու 
աչքիդ արցունքը տեսայ։ Ահա ես 
քու օրերուդ վրայ տասնըհինգ տարի 
պիտի աւելցնեմ

5 Koo hort Der Asdvadzŭ aysbes 
g՚ŭse. ‘Koo aghotkt lsetsi, koo 
achkit artsoonkŭ desa։ Aha yes koo 
oreroot vra dasnŭhink dari bidi 
aveltsnem

5 “Go and tell Hezekiah, ‘Thus 
says the LORD, the God of David 
your father: “I have heard your 
prayer, I have seen your tears; 
surely I will add to your days 
fifteen years.

6 Եւ քեզ ու այս քաղաքը 
Ասորեստանի թագաւորին ձեռքէն 
պիտի ազատեմ։

6 Yev kez oo ays kaghakŭ 
Asoresdani takavorin tzeṙken bidi 
azadem:

6 “I will deliver you and this 
city from the hand of the king of 
Assyria, and I will defend this 
city.”’

7 Այս քաղաքին պաշտպանութիւն 
պիտի ընեմ’։ Ասիկա քեզի Տէրոջմէն 
նշան ըլլայ թէ Տէրը այս իր ըսած 
խօսքը պիտի կատարէ.

7 Ays kaghakin bashdbanootyoon 
bidi ŭnem’: Asiga kezi Derochmen 
nshan ŭlla te Derŭ ays ir ŭsadz 
khoskŭ bidi gadare.

7 “And this is the sign to you from 
the LORD, that the LORD will do 
this thing which He has spoken:
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8 ‘Ահա ստուերը Աքազին 
արեւու ժամացոյցին վրայ իջած 
աստիճաններէն տասը աստիճան 
ետ պիտի դարձնեմ’» ու արեւը իջած 
աստիճաններէն տասը աստիճան ետ 
դարձաւ։ ֍

8 ‘Aha sdverŭ Akazin arevoo 
jhamatsooytsin vra ichadz 
asdijanneren dasŭ asdijan yed 
bidi tartznem’» oo arevŭ ichadz 
asdijanneren dasŭ asdijan yed 
tartzav: ֍

8 “Behold, I will bring the shadow 
on the sundial, which has gone 
down with the sun on the sundial 
of Ahaz, ten degrees backward.” 
So the sun returned ten degrees 
on the dial by which it had gone 
down. ֍

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 Ընթերցուածս Պօղոսի 
առաքելոյն յԵբրայեցւոց թղթոյն առաքելոյն յԵբրայեցւոց թղթոյն 

1.1-14 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn 
hEprayetsvots tghtooyn hEprayetsvots tghtooyn 

1.1-14 (ARWZ)

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

1:1-14 (NKJV)

1 Անցեալին բազմաթիւ անգամներ եւ 
բազմաթիւ կերպերով Աստուած մեր 
հայրերուն խօսեցաւ մարգարէներուն 
միջոցաւ,

1 Antsyalin pazmativ ankamner 
yev pazmativ gerberov Asdvadz 
mer hayreroon khosetsav 
markareneroon michotsav,

1 God, who at various times and in 
various ways spoke in time past to 
the fathers by the prophets,

2 իսկ այս վերջին օրերուն մեզի 
խօսեցաւ իր Որդիին միջոցաւ: 
Աստուած զինք ամէն բանի 
ժառանգորդ կարգեց եւ անոր 
միջոցաւ էր որ տիեզերքը ստեղծեց:

2 isg ays verchin oreroon mezi 
khosetsav ir Vortiin michotsav: 
Asdvadz zink amen pani 
jhaṙankort garkets yev anor 
michotsav er vor diezerkŭ 
sdeghdzets:

2 has in these last days spoken 
to us by His Son, whom He has 
appointed heir of all things, 
through whom also He made the 
worlds;
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3 Որդին, Հօրը փառքին լոյսը եւ անոր 
էութեան ճշգրիտ պատկերը, որ իր 
խօսքին զօրութեամբ տիեզերքը կը 
պահէ, իր անձով մեր մեղքերը սրբելէ 
ետք՝ երկինքի մէջ նստաւ Աստուծոյ՝ 
Գերագոյն Զօրութեան, աջ կողմը:

3 Vortin, Horŭ paṙkin looysŭ yev 
anor eootyan jshkrid badgerŭ, vor 
ir khoskin zorootyamp diezerkŭ 
gŭ bahe, ir antzov mer meghkerŭ 
srpele yedk՝ yerginki mech nsdav 
Asdoodzo՝ Kerakooyn Zorootyan, 
ach goghmŭ:

3 who being the brightness of His 
glory and the express image of His 
person, and upholding all things 
by the word of His power, when He 
had by Himself purged our sins, 
sat down at the right hand of the 
Majesty on high,

4 Անիկա շատ աւելի բարձր է 
հրեշտակներէն, ինչպէս Աստուծմէ 
իրեն տրուած գերազանց անունը ցոյց 
կու տայ.

4 Aniga shad aveli partzr 
e hreshdagneren, inchbes 
Asdoodzme iren drvadz kerazants 
anoonŭ tsooyts goo da.

4 having become so much better 
than the angels, as He has by 
inheritance obtained a more 
excellent name than they.

5 որովհետեւ ո՞ր մէկ հրեշտակին 
երբեւիցէ Աստուած ըսաւ. «Դուն իմ 
որդիս ես, այսօր քեզ ծնայ»: Կամ ո՞ր 
մէկ հրեշտակինըսաւ. «Ես անոր հայր 
պիտի ըլլամ եւ անիկա՝ ինծի որդի»:

5 vorovhedev vo՞r meg hreshdagin 
yerpevitse Asdvadz ŭsav. «Toon im 
vortis yes, aysor kez dzna»: Gam 
vo՞r meg hreshdaginŭsav. «Yes 
anor hayr bidi ŭllam yev aniga՝ 
indzi vorti»:

5 For to which of the angels did He 
ever say: “You are My Son, Today 
I have begotten You”? And again: 
“I will be to Him a Father, And He 
shall be to Me a Son”?

6 Դարձեալ, երբ իր անդրանիկ Որդին 
աշխարհ կը ղրկէր, ըսաւ. «Աստուծոյ 
բոլոր հրեշտակները թող պաշտեն 
զայն»:

6 Tartzyal, yerp ir antranig 
Vortin ashkharh gŭ ghrger, ŭsav. 
«Asdoodzo polor hreshdagnerŭ 
togh bashden zayn»:

6 But when He again brings the 
firstborn into the world, He says: 
“Let all the angels of God worship 
Him.”

7 Աստուած իր հրեշտակներուն 
մասին խօսած ատեն՝ կ’ըսէ.- 
«Աստուած իր հրեշտակները ստեղծեց 
որպէս պատգամաւոր հոգիներ, եւ 
իրեն ծառայողները՝ կրակի բոցի 
պէս»:

7 Asdvadz ir hreshdagneroon 
masin khosadz aden՝ g’ŭse.- 
«Asdvadz ir hreshdagnerŭ 
sdeghdzets vorbes badkamavor 
hokiner, yev iren dzaṙayoghnerŭ՝ 
gragi potsi bes»:

7 And of the angels He says: “Who 
makes His angels spirits And His 
ministers a flame of fire.”
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8 Մինչդեռ Որդիին կ’ըսէ.- «Քու 
աթոռդ, ո՛վ Աստուած, յաւիտենական 
է. արդարութեամբ կ’իշխես 
թագաւորութեանդ վրայ:

8 Minchteṙ Vortiin g’ŭse.- «Koo 
atoṙt, o՛v Asdvadz, havidenagan 
e. artarootyamp g’ishkhes 
takavorootyant vra:

8 But to the Son He says: “Your 
throne, O God, is forever and ever; 
A scepter of righteousness is the 
scepter of Your kingdom.

9 Արդարութիւնըկը սիրես եւ 
անիրաւութիւնը կ’ատես: Ահա թէ 
ինչու, ո՛վ Աստուած, քու Աստուածդ 
ուրախութեան իւղով օծեց քեզ, քու 
ընկերներէդ աւելի»:

9 Artarootyoonŭgŭ sires yev 
aniravootyoonŭ g’ades: Aha te 
inchoo, o՛v Asdvadz, koo Asdvadzt 
oorakhootyan yooghov odzets kez, 
koo ŭngerneret aveli»:

9 You have loved righteousness 
and hated lawlessness; Therefore 
God, Your God, has anointed You 
With the oil of gladness more than 
Your companions.”

10 Դարձեալ, ուրիշ տեղ մը Որդիին 
կ’ըսէ.- «Դուն, ո՛վ Տէր, սկիզբէն 
ստեղծեցիր երկիրը: եւ երկինքը քու 
ձեռագործդ է:

10 Tartzyal, oorish degh mŭ 
Vortiin g’ŭse.- «Toon, o՛v Der, 
sgizpen sdeghdzetsir yergirŭ: yev 
yerginkŭ koo tzeṙakordzt e:

10 And: “You, LORD, in the 
beginning laid the foundation of 
the earth, And the heavens are the 
work of Your hands.

11 Անոնք պիտի կորսուին. բայց դուն 
կաս եւ կը մնաս: Անոնք հագուստի 
պէս պիտի մաշին.

11 Anonk bidi gorsvin. payts toon 
gas yev gŭ mnas: Anonk hakoosdi 
bes bidi mashin.

11 They will perish, but You 
remain; And they will all grow old 
like a garment;

12 վերարկուի մը պէս պիտի ծալլես 
զանոնք եւ հագուստի մը պէս փոխես: 
Բայց դուն միշտ նոյնն ես եւ քու 
տարիներդ վերջ պիտի չունենան»:

12 verargooi mŭ bes bidi dzalles 
zanonk yev hakoosdi mŭ bes 
pokhes: Payts toon mishd nooynn 
yes yev koo darinert verch bidi 
choonenan»:

12 Like a cloak You will fold them 
up, And they will be changed. But 
You are the same, And Your years 
will not fail.”

13 Բայց հրեշտակներէն որո՞ւն ըսաւ 
երբեք.- «Աջ կողմս նստէ, մինչեւ 
թշնամիներդ ոտքերուդ տակ դնեմ 
որպէս պատուանդան»:

13 Payts hreshdagneren voro՞on 
ŭsav yerpek.- «Ach goghms nsde, 
minchev tshnaminert vodkeroot 
dag tnem vorbes badvantan»:

13 But to which of the angels has 
He ever said: “Sit at My right 
hand, Till I make Your enemies 
Your footstool”?



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 6 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

14 Չէ՞ որ հրեշտակները Աստուծոյ 
ծառայող հոգիներ են եւ իր կողմէ 
կը ղրկուին օգնելու համար 
անոնց՝ որոնք փրկութիւնը պիտի 
ժառանգեն: ֍

14 Che՞ vor hreshdagnerŭ Asdoodzo 
dzaṙayogh hokiner yen yev ir 
goghme gŭ ghrgvin okneloo hamar 
anonts՝ voronk prgootyoonŭ bidi 
jhaṙanken: ֍

14 Are they not all ministering 
spirits sent forth to minister for 
those who will inherit salvation? ֍

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

Արի՛, Տէր Աստուա՛ծ իմ, ի հրամանս 
Քո, զոր պատուիրեցեր, եւ ժողովք 
ժողովրդոց շուրջ եղիցին զՔեւ. 
վասն այսորիկ ի բարձո՛ւնս դարձ, 
Տէ՛ր. եւ Տէր դատի զժողովուրդս Իւր 
(Սղ. Է.7-9)։ ֍

Ari՛, Der Asdva՛dz im, i hramans 
Ko, zor badviretser, yev 
jhoghovk jhoghovrtots shoorch 
yeghitsin zKev. vasn aysorig i 
partzo՛ons tartz, De՛r. yev Der tadi 
zjhoghovoorts Yoor (Sgh. 7.7-9): ֍

Come, Lord, my God, to the 
judgment that you commanded, 
and the congregation of the people 
shall compass you about. For 
their sakes arise on high. And 
the Lord shall judge his people. 
(Ps. 7:7-9) ֍

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

ըստ Ղուկասու ըստ Ղուկասու 17.1-10 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook Yergyooghatsootyamp lvarook 
srpo avedaranis Hisoosi srpo avedaranis Hisoosi 

Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo 
17.1-10 (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 17:1-10 (NKJV)

1 Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ.- 
Գայթակղութիւններ անպայման 
որ պիտի պատահին, բայց վա՜յ այն 
մարդուն, որուն ձեռքով ուրիշներ 
գայթակղութեան մէջ կ’իյնան:

1 Hisoos ir ashagerdneroon ŭsav.- 
Kaytagghootyoonner anbayman 
vor bidi badahin, payts va՜y ayn 
martoon, voroon tzeṙkov oorishner 
kaytagghootyan mech g’iynan:

1 Then He said to the disciples, 
“It is impossible that no offenses 
should come, but woe to him 
through whom they do come!

2 Նախընտրելի պիտի ըլլար, որ իր 
վիզին ջաղացքի քար անցընէին եւ 
զինք ծովը նետէին, քան թէ այս 
փոքրիկներէն մէկը գայթակղեցնէր:

2 Nakhŭndreli bidi ŭllar, vor ir 
vizin chaghatski kar antsŭnein 
yev zink dzovŭ nedein, kan te ays 
pokrigneren megŭ kaytagghetsner:

2 “It would be better for him if a 
millstone were hung around his 
neck, and he were thrown into the 
sea, than that he should offend one 
of these little ones.
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3 Հետեւաբար, զգուշացէ՛ք: Եթէ 
եղբայրդ մեղք գործէ՝ յանդիմանէ՛ 
զինք, եւ եթէ զղջայ՝ ներէ՛ իրեն:

3 Hedevapar, zkooshatse՛k: 
Yete yeghpayrt meghk kordze՝ 
hantimane՛ zink, yev yete zghcha՝ 
nere՛ iren:

3 “Take heed to yourselves. If your 
brother sins against you, rebuke 
him; and if he repents, forgive him.

4 Նոյնիսկ եթէ մէկ օրուան մէջ եօթն 
անգամ քեզի դէմ մեղանչէ եւ եօթն 
անգամ քեզի գալով ըսէ՝ «Կը զղջամ», 
պէտք է ներես իրեն:

4 Nooynisg yete meg orvan mech 
yotn ankam kezi tem meghanche 
yev yotn ankam kezi kalov ŭse՝ 
«Gŭ zghcham», bedk e neres iren:

4 “And if he sins against you seven 
times in a day, and seven times 
in a day returns to you, saying, ‘I 
repent,’ you shall forgive him.”

5 Առաքեալները ըսին Տիրոջ.- 
Աւելցո՛ւր մեր հաւատքը:

5 Aṙakyalnerŭ ŭsin Diroch.- 
Aveltso՛or mer havadkŭ:

5 And the apostles said to the 
Lord, “Increase our faith.”

6 Տէրը ըսաւ.- Եթէ մանանեխի 
հատիկի մը չափ հաւատք ունենաք 
եւ ըսէք այս թթենիին. «Արմատախիլ 
եղիր եւ ծովուն մէջ տնկուէ», պիտի 
հնազանդի ձեզի:

6 Derŭ ŭsav.- Yete mananekhi 
hadigi mŭ chap havadk oonenak 
yev ŭsek ays tteniin. «Armadakhil 
yeghir yev dzovoon mech dngve», 
bidi hnazanti tzezi:

6 So the Lord said, “If you have 
faith as a mustard seed, you can 
say to this mulberry tree, ‘Be 
pulled up by the roots and be 
planted in the sea,’ and it would 
obey you.

7 Ենթադրենք որ ձեզմէ մէկը ծառայ 
մը ունի, որ հողագործ է կամ հովիւ: 
Երբ ծառան դաշտէն դառնայ եւ տուն 
մտնէ, տէրը իրեն կ’ըսէ՞.«Անմիջապէս 
գնա՛, ճաշդ կեր»: Բնականաբար ո՛չ:

7 Yentatrenk vor tzezme megŭ 
dzaṙa mŭ ooni, vor hoghakordz e 
gam hoviv: Yerp dzaṙan tashden 
taṙna yev doon mdne, derŭ iren 
g’ŭse՞.«Anmichabes kna՛, jasht ger»: 
Pnaganapar vo՛ch:

7 “And which of you, having a 
servant plowing or tending sheep, 
will say to him when he has come 
in from the field, ‘Come at once 
and sit down to eat’?

8 Ընդհակառակը, անոր կ’ըսէ. 
«Ընթրիքս պատրաստէ եւ գոգնոցդ 
կապելով սպասարկէ՛ ինծի, մինչեւ 
ընթրիքս վերջացնեմ, անկէ ետք 
կրնաս ուտել ու խմել»:

8 Ŭnthagaṙagŭ, anor g’ŭse. 
«Ŭntriks badrasde yev koknotst 
gabelov sbasarge՛ indzi, minchev 
ŭntriks verchatsnem, ange yedk 
grnas oodel oo khmel»:

8 “But will he not rather say to 
him, ‘Prepare something for my 
supper, and gird yourself and 
serve me till I have eaten and 
drunk, and afterward you will eat 
and drink’?
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9 Կը կարծէ՞ք որ տէրը իր ծառային 
երախտապարտ պէտք է ըլլայ իր 
հրահանգները կատարելուն համար: 
Չեմ կարծեր:

9 Gŭ gardze՞k vor derŭ ir dzaṙayin 
yerakhdabard bedk e ŭlla ir 
hrahanknerŭ gadareloon hamar: 
Chem gardzer:

9 “Does he thank that servant 
because he did the things that 
were commanded him? I think not.

10 Դուք ալ նոյնպէս, երբ կը 
կատարէք ինչ որ հրամայուած է 
ձեզի, ըսէք. «Անպիտան ծառաներ 
ենք, ինչ որ պարտաւոր էինք ընել՝ 
կատարեցինք»: ֍

10 Took al nooynbes, yerp gŭ 
gadarek inch vor hramayvadz e 
tzezi, ŭsek. «Anbidan dzaṙaner 
yenk, inch vor bardavor eink ŭnel՝ 
gadaretsink»: ֍

10 “So likewise you, when you 
have done all those things which 
you are commanded, say, ‘We are 
unprofitable servants. We have 
done what was our duty to do.’” ֍


