
ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 1 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

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

2021-12-25 2021-12-25 2021-12-25

Շաբաթ Shapat Saturday

ԱԿ Ayp Gen Ayp Gen

ԼԴ. օր Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան Պահոց 
~ Սրբոյն Ստեփաննոսի Նախավկային եւ առաջին 

մարտիրոսին

34. or Dznntyan yev Asdvadzahaydnootyan 
Bahots ~ Srpooyn Sdepannosi Nakhavgayin yev 

aṙachin mardirosin

Day 34 of the Fast of Nativity and Theophany ~ 
Stephen the First Deacon and First Martyr

Ընթերցուածս ՚ի Գործոց առաքելոց Ընթերցուածս ՚ի Գործոց առաքելոց 
6.8-8.2 (ARWA)6.8-8.2 (ARWA)

Ŭntertsvadzs ՚i Kordzots Ŭntertsvadzs ՚i Kordzots 
aṙakelots 6.8-8.2 (ARWA)aṙakelots 6.8-8.2 (ARWA)

A Reading from the Acts of the A Reading from the Acts of the 
Apostles 6:8-8:2 (NKJV)Apostles 6:8-8:2 (NKJV)

8 Ստեփանոս Աստուծոյ շնորհքով եւ 
զօրութեամբ լեցուն մարդ մըն էր, որ 
ժողովուրդին մէջ մեծամեծ հրաշքներ 
եւ նշաններ կը կատարէր ցոյց կու 
տար։

8 Sdepanos Asdoodzo shnorhkov 
yev zorootyamp letsoon mart 
mŭn er, vor jhoghovoortin mech 
medzamedz hrashkner yev 
nshanner gŭ gadarer tsooyts goo 
dar:

8 And Stephen, full of faith and 
power, did great wonders and 
signs among the people.

9 Այդ իսկ պատճառով, 
Լիպիացիներու, Կիրենացիներու, 
Աղեքսանդրացիներու, Կիլիկեցիներու 
եւ Ասիացիներու ժողովարանէն կարգ 
մը Հրեաներ եկան Ստեփանոսի հետ 
վիճաբանելու։

9 Ayt isg badjaṙov, 
Libiatsineroo, Girenatsineroo, 
Agheksantratsineroo, 
Giligetsineroo yev Asiatsineroo 
jhoghovaranen gark mŭ Hryaner 
yegan Sdepanosi hed vijapaneloo:

9 Then there arose some from 
what is called the Synagogue 
of the Freedmen (Cyrenians, 
Alexandrians, and those from 
Cilicia and Asia), disputing with 
Stephen.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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10 Սակայն չէին կրնար դէմ դնել 
անոր իմաստուն եւ Սուրբ Հոգիէն 
ներշնչուած խօսքերուն։

10 Sagayn chein grnar tem tnel 
anor imasdoon yev Soorp Hokien 
nershnchvadz khoskeroon:

10 And they were not able to resist 
the wisdom and the Spirit by 
which he spoke.

11 Այն ատեն քանի մը հոգի 
կաշառեցին, որպէսզի անոնք 
վկայութիւն տան, ըսելով.- Անձամբ 
լսեցինք, որ այս մարդը Մովսէսի եւ 
Աստուծոյ դէմ հայհոյալից խօսքեր 
կ’ընէր։

11 Ayn aden kani mŭ hoki 
gashaṙetsin, vorbeszi anonk 
vgayootyoon dan, ŭselov.- Antzamp 
lsetsink, vor ays martŭ Movsesi 
yev Asdoodzo tem hayhooyalits 
khosker g’ŭner:

11 Then they secretly induced men 
to say, “We have heard him speak 
blasphemous words against Moses 
and God.”

12 Այս ձեւով գրգռեցին ժողովուրդը, 
երէցները եւ Օրէնքի ուսուցիչները, եւ 
Ստեփանոսի վրայ յարձակելով՝ զայն 
բռնեցին Ատեան բերին։

12 Ays tzevov krkṙetsin 
jhoghovoortŭ, yeretsnerŭ yev 
Orenki oosootsichnerŭ, yev 
Sdepanosi vra hartzagelov՝ zayn 
pṙnetsin Adyan perin:

12 And they stirred up the people, 
the elders, and the scribes; and 
they came upon him, seized him, 
and brought him to the council.

13 Ապա մէջտեղ բերին սուտ 
վկաները, որոնք կ’ըսէին.- Այս մարդը 
անդադար հայհոյալից խօսքեր 
կ’ընէ այս սրբավայրին եւ Աստուծոյ 
Օրէնքին դէմ։

13 Aba mechdegh perin sood 
vganerŭ, voronk g’ŭsein.- Ays 
martŭ antatar hayhooyalits 
khosker g’ŭne ays srpavayrin yev 
Asdoodzo Orenkin tem:

13 They also set up false witnesses 
who said, “This man does not 
cease to speak blasphemous words 
against this holy place and the 
law;

14 Անձամբ լսեցինք որ կ’ըսէր՝ թէ 
Նազովրեցի Յիսուսը պիտի քանդէ 
այս տաճարը եւ պիտի փոխէ այն 
աւանդութիւնները որ Մովսէս մեզի 
տուաւ։

14 Antzamp lsetsink vor g’ŭser՝ 
te Nazovretsi Hisoosŭ bidi kante 
ays dajarŭ yev bidi pokhe ayn 
avantootyoonnerŭ vor Movses mezi 
dvav:

14 “for we have heard him say that 
this Jesus of Nazareth will destroy 
this place and change the customs 
which Moses delivered to us.”

15 Ատեանին մէջ նստողները իրենց 
հայեացքը Ստեփանոսի դարձուցին 
եւ տեսան անոր դէմքը, որ հրեշտակի 
դէմքի կը նմանէր։

15 Adyanin mech nsdoghnerŭ 
irents hayyatskŭ Sdepanosi 
tartzootsin yev desan anor temkŭ, 
vor hreshdagi temki gŭ nmaner:

15 And all who sat in the council, 
looking steadfastly at him, saw his 
face as the face of an angel.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 3 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

1 Քահանայապետը հարցուց 
Ստեփանոսի.- Իրա՞ւ են ըսուածները։

1 Kahanayabedŭ hartsoots 
Sdepanosi.- Ira՞v yen ŭsvadznerŭ:

1 Then the high priest said, “Are 
these things so?”

2 Եւ անիկա պատասխանեց.- 
Եղբայրներ եւ հայրեր, մտի՛կ ըրէք 
ինծի։ Երբ Աբրահամ, մեր հայրը, 
տակաւին Միջագետք կ’ապրէր 
նախքան Խառան բնակիլը, Աստուած, 
որուն կը պատկանի փառքը, երեւցաւ 
անոր եւ ըսաւ.

2 Yev aniga badaskhanets.- 
Yeghpayrner yev hayrer, mdi՛g 
ŭrek indzi: Yerp Apraham, mer 
hayrŭ, dagavin Michakedk 
g’abrer nakhkan Khaṙan pnagilŭ, 
Asdvadz, voroon gŭ badgani paṙkŭ, 
yerevtsav anor yev ŭsav.

2 And he said, “Brethren and 
fathers, listen: The God of glory 
appeared to our father Abraham 
when he was in Mesopotamia, 
before he dwelt in Haran,

3 «Ե՛լ քու երկրէդ, ձգէ՛ քու 
ազգականներդ եւ եկուր բնակէ 
այնտեղ՝ որ ցոյց պիտի տամ քեզի»։

3 «Ye՛l koo yergret, tzke՛ koo 
azkagannert yev yegoor pnage 
ayndegh՝ vor tsooyts bidi dam 
kezi»:

3 “and said to him, ‘Get out of your 
country and from your relatives, 
and come to a land that I will show 
you.’

4 Այն ատեն Աբրահամ 
Քաղդէացիներու երկրէն ելաւ 
եւ եկաւ Խառան բնակեցաւ. իսկ 
Աբրահամի հօր մահուընէն ետք, 
Աստուած զայն հոնկէ ալ հանեց եւ 
փոխադրեց այս երկիրը, ուր հիմա 
դուք կը բնակիք։

4 Ayn aden Apraham 
Kaghteatsineroo yergren yelav 
yev yegav Khaṙan pnagetsav. isg 
Aprahami hor mahvŭnen yedk, 
Asdvadz zayn honge al hanets yev 
pokhatrets ays yergirŭ, oor hima 
took gŭ pnagik:

4 “Then he came out of the land of 
the Chaldeans and dwelt in Haran. 
And from there, when his father 
was dead, He moved him to this 
land in which you now dwell.

5 Այս երկրին մէջ թիզ մը հող իսկ 
ժառանգութիւն չտուաւ Աբրահամի. 
սակայն այս երկիրը որպէս 
բնակավայր խոստացաւ տալ իրեն 
եւ իրմէ ետք իր սերունդին, երբ դեռ 
Աբրահամ զաւակ չունէր։

5 Ays yergrin mech tiz mŭ hogh 
isg jhaṙankootyoon chdvav 
Aprahami. sagayn ays yergirŭ 
vorbes pnagavayr khosdatsav dal 
iren yev irme yedk ir seroontin, 
yerp teṙ Apraham zavag chooner:

5 “And God gave him no 
inheritance in it, not even enough 
to set his foot on. But even 
when Abraham had no child, He 
promised to give it to him for a 
possession, and to his descendants 
after him.
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6 Աստուած այսպէս ըսաւ. «Քու 
սերունդդ պանդուխտ պիտի 
ըլլայ օտար երկրի մը մէջ. պիտի 
ստրկացնեն եւ պիտի չարչարեն զայն, 
չորս հարիւր տարի։

6 Asdvadz aysbes ŭsav. «Koo 
seroontt bantookhd bidi ŭlla odar 
yergri mŭ mech. bidi sdrgatsnen 
yev bidi charcharen zayn, chors 
haryoor dari:

6 “But God spoke in this way: that 
his descendants would dwell in a 
foreign land, and that they would 
bring them into bondage and 
oppress them four hundred years.

7 Բայց ես ինքս պիտի դատեմ այն 
ազգը, որուն ստրուկ պիտի ըլլան 
անոնք,- կ’ըսէ Աստուած,- որմէ ետք 
պիտի ելլեն հոնկէ եւ այստեղ պիտի 
գան զիս պաշտելու համար»։

7 Payts yes inks bidi tadem ayn 
azkŭ, voroon sdroog bidi ŭllan 
anonk,- g’ŭse Asdvadz,- vorme 
yedk bidi yellen honge yev aysdegh 
bidi kan zis bashdeloo hamar»:

7 ‘And the nation to whom they 
will be in bondage I will judge,’ 
said God, ‘and after that they shall 
come out and serve Me in this 
place.’

8 Աստուած թլփատութեան 
պատուէրը տուաւ Աբրահամին, 
որպէս ուխտի նշան։ Այնուհետեւ 
Աբրահամ Իսահակը ծնաւ եւ 
ութերորդ օրը զայն թլփատեց։ 
Իսահակ Յակոբը ծնաւ ու 
թլփատեց, եւ Յակոբ՝ տասներկու 
նահապետները։

8 Asdvadz tlpadootyan badverŭ 
dvav Aprahamin, vorbes ookhdi 
nshan: Aynoohedev Apraham 
Isahagŭ dznav yev ooterort orŭ 
zayn tlpadets: Isahag Hagopŭ 
dznav oo tlpadets, yev Hagop՝ 
dasnergoo nahabednerŭ:

8 “Then He gave him the covenant 
of circumcision; and so Abraham 
begot Isaac and circumcised him 
on the eighth day; and Isaac begot 
Jacob, and Jacob begot the twelve 
patriarchs.

9 Յովսէփի եղբայրները իրեն 
նախանձելով՝ զայն Եգիպտոս գացող 
կարաւանին ծախեցին։ Սակայն 
Աստուած անոր հետ էր.

9 Hovsepi yeghpayrnerŭ iren 
nakhantzelov՝ zayn Yekibdos 
katsogh garavanin dzakhetsin: 
Sagayn Asdvadz anor hed er.

9 “And the patriarchs, becoming 
envious, sold Joseph into Egypt. 
But God was with him

10 զայն փրկեց բոլոր 
նեղութիւններէն, Եգիպտոսի 
թագաւորին՝ փարաւոնի աչքին զայն 
բարձրացուց իր իմաստութեամբ, եւ 
Եգիպտոսի ու փարաւոնի տան վրայ 
իշխան կարգեց։

10 zayn prgets polor 
neghootyoonneren, Yekibdosi 
takavorin՝ paravoni achkin zayn 
partzratsoots ir imasdootyamp, 
yev Yekibdosi oo paravoni dan vra 
ishkhan garkets:

10 “and delivered him out of all 
his troubles, and gave him favor 
and wisdom in the presence of 
Pharaoh, king of Egypt; and he 
made him governor over Egypt and 
all his house.
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11 Ապա երաշտ եղաւ ամբողջ 
Եգիպտոսի եւ Քանաանի մէջ. սաստիկ 
սով տիրեց եւ մեր հայրերը ուտելիք 
չէին գտներ։

11 Aba yerashd yeghav ampoghch 
Yekibdosi yev Kanaani mech. 
sasdig sov direts yev mer hayrerŭ 
oodelik chein kdner:

11 “Now a famine and great 
trouble came over all the land 
of Egypt and Canaan, and our 
fathers found no sustenance.

12 Յակոբ երբ լսեց թէ Եգիպտոսի 
մէջ ուտելիք կարելի է ճարել, հոն 
ղրկեց իր զաւակները. ասիկա մեր 
հայրերուն առաջին այցելութիւնն էր 
Եգիպտոս։

12 Hagop yerp lsets te Yekibdosi 
mech oodelik gareli e jarel, hon 
ghrgets ir zavagnerŭ. asiga mer 
hayreroon aṙachin aytselootyoonn 
er Yekibdos:

12 “But when Jacob heard that 
there was grain in Egypt, he sent 
out our fathers first.

13 Երկրորդ անգամին, Յովսէփ 
ինքզինք յայտնեց իր եղբայրներուն, 
եւ փարաւոնը ճանչցաւ անոր 
ազգատոհմը։

13 Yergrort ankamin, 
Hovsep inkzink haydnets ir 
yeghpayrneroon, yev paravonŭ 
janchtsav anor azkadohmŭ:

13 “And the second time Joseph 
was made known to his brothers, 
and Joseph's family became known 
to the Pharaoh.

14 Յովսէփ մարդ ղրկեց եւ բերել 
տուաւ իր հայրը՝ Յակոբը եւ 
ամբողջ գերդաստանը, ընդամէնը 
եօթանասուն հինգ հոգի։

14 Hovsep mart ghrgets yev 
perel dvav ir hayrŭ՝ Hagopŭ yev 
ampoghch kertasdanŭ, ŭntamenŭ 
yotanasoon hink hoki:

14 “Then Joseph sent and called 
his father Jacob and all his 
relatives to him, seventy-five 
people.

15 Յակոբ Եգիպտոս իջաւ եւ հոն ալ 
վախճանեցաւ, թէ՛ ինք եւ թէ՛ մեր 
հայրերը,

15 Hagop Yekibdos ichav yev hon 
al vakhjanetsav, te՛ ink yev te՛ mer 
hayrerŭ,

15 “So Jacob went down to Egypt; 
and he died, he and our fathers.

16 եւ բոլորին ալ մարմինները Սիւքեմ 
փոխադրուեցան եւ դրուեցան այն 
քարայրին մէջ, որ Աբրահամ Սիւքեմի 
մէջ դրամով գնեց Համորի որդիներէն։

16 yev polorin al marminnerŭ 
Sivkem pokhatrvetsan yev 
trvetsan ayn karayrin mech, vor 
Apraham Sivkemi mech tramov 
knets Hamori vortineren:

16 “And they were carried back 
to Shechem and laid in the tomb 
that Abraham bought for a sum of 
money from the sons of Hamor, the 
father of Shechem.
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17 Մեր ժողովուրդը աճեցաւ եւ 
բազմացաւ Եգիպտոսի մէջ, մինչեւ 
մօտեցաւ այն ժամանակը, երբ 
Աստուած Աբրահամին տուած իր 
խոստումը պիտի կատարէր։

17 Mer jhoghovoortŭ ajetsav 
yev pazmatsav Yekibdosi 
mech, minchev modetsav ayn 
jhamanagŭ, yerp Asdvadz 
Aprahamin dvadz ir khosdoomŭ 
bidi gadarer:

17 “But when the time of the 
promise drew near which God had 
sworn to Abraham, the people 
grew and multiplied in Egypt

18 Ապա Եգիպտոսի վրայ իշխեց 
արքայական ուրիշ տուն մը, 
որ Յովսէփի տան վայելած 
իրաւունքները չճանչցաւ։

18 Aba Yekibdosi vra ishkhets 
arkayagan oorish doon mŭ, 
vor Hovsepi dan vayeladz 
iravoonknerŭ chjanchtsav:

18 “till another king arose who did 
not know Joseph.

19 Նոր փարաւոնը մեր ազգին դէմ 
չարացաւ եւ մեր հայրերը չարչարեց՝ 
անոնց մանուկները գետը նետել 
տալով, որպէսզի մեռնին։

19 Nor paravonŭ mer azkin 
tem charatsav yev mer hayrerŭ 
charcharets՝ anonts manoognerŭ 
kedŭ nedel dalov, vorbeszi meṙnin:

19 “This man dealt treacherously 
with our people, and oppressed our 
forefathers, making them expose 
their babies, so that they might 
not live.

20 Այդ ժամանակ էր որ ծնաւ 
Մովսէս, Աստուծոյ աչքին շնորհալի 
մանուկ մը, որ նախ երեք ամիս իր 
հօրը տունը մեծցաւ,

20 Ayt jhamanag er vor dznav 
Movses, Asdoodzo achkin 
shnorhali manoog mŭ, vor 
nakh yerek amis ir horŭ doonŭ 
medztsav,

20 “At this time Moses was born, 
and was well pleasing to God; and 
he was brought up in his father's 
house for three months.

21 իսկ երբ գետը նետեցին՝ 
փարաւոնին աղջիկը զայն գտաւ, 
որդեգրեց եւ մեծցուց։

21 isg yerp kedŭ nedetsin՝ 
paravonin aghchigŭ zayn kdav, 
vortekrets yev medztsoots:

21 “But when he was set out, 
Pharaoh's daughter took him away 
and brought him up as her own 
son.

22 Մովսէս եգիպտական ամբողջ 
իմաստութեամբ կրթուեցաւ եւ 
ազդեցիկ եղաւ թէ՛ խօսքով եւ թէ՛ 
գործով։

22 Movses yekibdagan ampoghch 
imasdootyamp grtvetsav yev 
aztetsig yeghav te՛ khoskov yev te՛ 
kordzov:

22 “And Moses was learned in all 
the wisdom of the Egyptians, and 
was mighty in words and deeds.
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23 Երբ քառասուն տարիքը 
բոլորեց, որոշեց իր ազգակից 
Իսրայէլացիներուն վիճակով 
հետաքրքրուիլ։

23 Yerp kaṙasoon darikŭ 
polorets, voroshets ir azkagits 
Israyelatsineroon vijagov 
hedakrkrvil:

23 “Now when he was forty years 
old, it came into his heart to visit 
his brethren, the children of Israel.

24 Եւ տեսնելով որ անոնցմէ 
մին կ’անիրաւուի, զայրացաւ եւ 
անիրաւուածին վրէժը առաւ՝ 
սպաննելով Եգիպտացին։

24 Yev desnelov vor anontsme 
min g’aniravvi, zayratsav yev 
aniravvadzin vrejhŭ aṙav՝ 
sbannelov Yekibdatsin:

24 “And seeing one of them suffer 
wrong, he defended and avenged 
him who was oppressed, and 
struck down the Egyptian.

25 Կը խորհէր թէ իր ազգակիցները 
ասիկա իմանալով՝ պիտի հասկնան, 
թէ իր ձեռքով Աստուած պիտի փրկէ 
զիրենք. բայց անոնք չհասկցան։

25 Gŭ khorher te ir azkagitsnerŭ 
asiga imanalov՝ bidi hasgnan, te ir 
tzeṙkov Asdvadz bidi prge zirenk. 
payts anonk chhasgtsan:

25 “For he supposed that his 
brethren would have understood 
that God would deliver them by his 
hand, but they did not understand.

26 Յաջորդ օրը հանդիպեցաւ երկու 
ազգակիցներու, որոնք կը կռուէին, եւ 
փորձեց զանոնք հաշտեցնել, ըսելով. 
«Ո՛վ մարդիկ, իրարու եղբայրներ էք, 
ինչո՞ւ զիրար կ’անիրաւէք»։

26 Hachort orŭ hantibetsav yergoo 
azkagitsneroo, voronk gŭ gṙvein, 
yev portzets zanonk hashdetsnel, 
ŭselov. «O՛v martig, iraroo 
yeghpayrner ek, incho՞o zirar 
g’aniravek»:

26 “And the next day he appeared 
to two of them as they were 
fighting, and tried to reconcile 
them, saying, ‘Men, you are 
brethren; why do you wrong one 
another?’

27 Իսկ ան որ իր ընկերը 
կ’անիրաւէր՝ մէկ կողմ հրեց զինք, 
պատասխանելով. «Ո՞վ քեզ մեր վրայ 
իշխան եւ դատաւոր կարգեց։

27 Isg an vor ir ŭngerŭ 
g’aniraver՝ meg goghm hrets zink, 
badaskhanelov. «O՞v kez mer vra 
ishkhan yev tadavor garkets:

27 “But he who did his neighbor 
wrong pushed him away, saying, 
‘Who made you a ruler and a judge 
over us?

28 Զի՞ս ալ սպաննել կ’ուզես, ինչպէս 
երէկ սպաննեցիր Եգիպտացին»։

28 Zi՞s al sbannel g’oozes, inchbes 
yereg sbannetsir Yekibdatsin»:

28 ‘Do you want to kill me as you 
did the Egyptian yesterday?’

29 Այս պատասխանին վրայ Մովսէս 
փախաւ եւ որպէս պանդուխտ 
ապրեցաւ Մադիամ կոչուած երկրին 
մէջ, ուր երկու մանչ զաւակ ունեցաւ։

29 Ays badaskhanin vra Movses 
pakhav yev vorbes bantookhd 
abretsav Matiam gochvadz yergrin 
mech, oor yergoo manch zavag 
oonetsav:

29 “Then, at this saying, Moses 
fled and became a dweller in the 
land of Midian, where he had two 
sons.
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30 Քառասուն տարիներ ետք, ահա 
Տիրոջ հրեշտակը իրեն երեւցաւ 
անապատին մէջ, Սինա լերան 
մօտիկը, բոցավառ մորենիի մը մէջէն։

30 Kaṙasoon dariner yedk, aha 
Diroch hreshdagŭ iren yerevtsav 
anabadin mech, Sina leran 
modigŭ, potsavaṙ morenii mŭ 
mechen:

30 “And when forty years had 
passed, an Angel of the Lord 
appeared to him in a flame of fire 
in a bush, in the wilderness of 
Mount Sinai.

31 Մովսէս նախ զարմացաւ իր 
տեսածին վրայ. ապա երբ մօտեցաւ 
աւելի լաւ տեսնելու համար, Տիրոջ 
ձայնը ըսաւ.

31 Movses nakh zarmatsav ir 
desadzin vra. aba yerp modetsav 
aveli lav desneloo hamar, Diroch 
tzaynŭ ŭsav.

31 “When Moses saw it, he 
marveled at the sight; and as he 
drew near to observe, the voice of 
the Lord came to him,

32 «Ես քու հայրերուդ Աստուածն 
եմ. Աբրահամի, Իսահակի եւ Յակոբի 
Աստուածը»։ Մովսէս զարհուրած՝ չէր 
համարձակեր նայիլ։

32 «Yes koo hayreroot Asdvadzn 
yem. Aprahami, Isahagi yev 
Hagopi Asdvadzŭ»: Movses 
zarhooradz՝ cher hamartzager 
nayil:

32 “saying, ‘I am the God of your 
fathers—the God of Abraham, 
the God of Isaac, and the God of 
Jacob.’ And Moses trembled and 
dared not look.

33 Տէրը անոր հրամայեց. «Կօշիկներդ 
ոտքերէդ հանէ՛, որովհետեւ այն հողը՝ 
որուն վրայ կը կանգնիս՝ սուրբ է։

33 Derŭ anor hramayets. 
«Goshignert vodkeret hane՛, 
vorovhedev ayn hoghŭ՝ voroon vra 
gŭ ganknis՝ soorp e:

33 ‘Then the LORD said to him, 
“Take your sandals off your feet, 
for the place where you stand is 
holy ground.

34 Տեսայ Եգիպտոսի մէջ իմ 
ժողովուրդիս չարչարանքները, լսեցի 
անոնց հեծութեան ձայնը եւ ահա 
իջայ որ փրկեմ զանոնք։ Արդ, եկո՛ւր, 
քեզ Եգիպտոս պիտի ղրկեմ»։

34 Desa Yekibdosi mech im 
jhoghovoortis charcharanknerŭ, 
lsetsi anonts hedzootyan tzaynŭ 
yev aha icha vor prgem zanonk: 
Art, yego՛or, kez Yekibdos bidi 
ghrgem»:

34 “I have surely seen the 
oppression of My people who are in 
Egypt; I have heard their groaning 
and have come down to deliver 
them. And now come, I will send 
you to Egypt.”’
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35 Այսպէս, այն Մովսէսը որ 
մերժեցին, ըսելով՝ «Ո՞վ քեզ մեր 
վրայ իշխան եւ դատաւոր կարգեց», 
Աստուած զայն որպէս իշխան 
եւ փրկիչ ղրկեց այն հրեշտակին 
միջոցաւ, որ Մովսէսի երեւցաւ 
մորենիին մէջէն։

35 Aysbes, ayn Movsesŭ vor 
merjhetsin, ŭselov՝ «O՞v kez mer 
vra ishkhan yev tadavor garkets», 
Asdvadz zayn vorbes ishkhan yev 
prgich ghrgets ayn hreshdagin 
michotsav, vor Movsesi yerevtsav 
moreniin mechen:

35 “This Moses whom they 
rejected, saying, ‘Who made you a 
ruler and a judge?’ is the one God 
sent to be a ruler and a deliverer 
by the hand of the Angel who 
appeared to him in the bush.

36 Մովսէս Եգիպտոսէն հանեց մեր 
ժողովուրդը, նշաններ եւ հրաշքներ 
կատարելով թէ՛ Եգիպտոսի մէջ, 
թէ՛ Կարմիր Ծովէն անցքին եւ 
թէ՛ անապատին մէջ քառասուն 
տարիներու ընթացքին։

36 Movses Yekibdosen hanets 
mer jhoghovoortŭ, nshanner yev 
hrashkner gadarelov te՛ Yekibdosi 
mech, te՛ Garmir Dzoven antskin 
yev te՛ anabadin mech kaṙasoon 
darineroo ŭntatskin:

36 “He brought them out, after he 
had shown wonders and signs in 
the land of Egypt, and in the Red 
Sea, and in the wilderness forty 
years.

37 Նոյն Մովսէսն էր որ 
Իսրայէլացիներուն ըսաւ. «Ձեր մէջէն 
Աստուած ինծի պէս մարգարէ մը 
պիտի հանէ, անոր մտիկ ըրէք»։

37 Nooyn Movsesn er vor 
Israyelatsineroon ŭsav. «Tzer 
mechen Asdvadz indzi bes 
markare mŭ bidi hane, anor mdig 
ŭrek»:

37 “This is that Moses who said 
to the children of Israel, ‘The 
LORD your God will raise up for 
you a Prophet like me from your 
brethren. Him you shall hear.’

38 Մովսէսն էր որ անապատին մէջ 
հաւաքուած մեր ժողովուրդին համար 
միջնորդութիւն կ’ընէր մեր հայրերուն 
եւ հրեշտակին միջեւ, որ Սինա լերան 
վրայ անոր հետ խօսեցաւ։ Ան էր որ 
Աստուծոյ կենսատու պատգամները 
տուաւ մեզի։

38 Movsesn er vor anabadin mech 
havakvadz mer jhoghovoortin 
hamar michnortootyoon g’ŭner 
mer hayreroon yev hreshdagin 
michev, vor Sina leran vra anor 
hed khosetsav: An er vor Asdoodzo 
gensadoo badkamnerŭ dvav mezi:

38 “This is he who was in the 
congregation in the wilderness 
with the Angel who spoke to him 
on Mount Sinai, and with our 
fathers, the one who received the 
living oracles to give to us,

39 Սակայն մեր հայրերը 
չուզեցին Մովսէսի հնազանդիլ, 
այլ՝ անտեսեցին զինք եւ սկսան 
Եգիպտոսը փնտռել։

39 Sagayn mer hayrerŭ choozetsin 
Movsesi hnazantil, ayl՝ andesetsin 
zink yev sgsan Yekibdosŭ pndṙel:

39 “whom our fathers would not 
obey, but rejected. And in their 
hearts they turned back to Egypt,
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40 Ահարոնին ըսին. «Մեզի 
աստուածներ շինէ, որպէսզի մեզ 
առաջնորդեն. որովհետեւ չենք գիտեր 
թէ ի՛նչ եղաւ այդ Մովսէսը, որ մեզ 
Եգիպտոսէն հանեց»։

40 Aharonin ŭsin. «Mezi 
asdvadzner shine, vorbeszi mez 
aṙachnorten. vorovhedev chenk 
kider te i՛nch yeghav ayt Movsesŭ, 
vor mez Yekibdosen hanets»:

40 “saying to Aaron, ‘Make us gods 
to go before us; as for this Moses 
who brought us out of the land of 
Egypt, we do not know what has 
become of him.’

41 Նոյն այդ օրերուն հորթի 
կերպարանքով կուռք մը շինեցին, 
անոր զոհ մատուցանեցին եւ իրենց 
ձեռքով շինուած այդ կուռքով 
կ’ուրախանային։

41 Nooyn ayt oreroon horti 
gerbarankov gooṙk mŭ shinetsin, 
anor zoh madootsanetsin yev 
irents tzeṙkov shinvadz ayt 
gooṙkov g’oorakhanayin:

41 “And they made a calf in those 
days, offered sacrifices to the idol, 
and rejoiced in the works of their 
own hands.

42 Աստուած ալ երես դարձուց 
իրենցմէ եւ ձգեց որ երկնային 
մարմինները պաշտեն։ Այդ է 
պատճառը, որ մարգարէական 
գիրքը կ’ըսէ.- «Ո՜վ Իսրայէլացիներ, 
միթէ անապատին մէջ քառասուն 
տարի ձեր զոհերն ու նուէրները ինծի՞ 
մատուցանեցիք։

42 Asdvadz al yeres tartzoots 
irentsme yev tzkets vor yergnayin 
marminnerŭ bashden: Ayt e 
badjaṙŭ, vor markareagan kirkŭ 
g’ŭse.- «O՜v Israyelatsiner, mite 
anabadin mech kaṙasoon dari 
tzer zohern oo nvernerŭ indzi՞ 
madootsanetsik:

42 “Then God turned and gave 
them up to worship the host of 
heaven, as it is written in the 
book of the Prophets: ‘Did you 
offer Me slaughtered animals and 
sacrifices during forty years in the 
wilderness, O house of Israel?

43 Մողոքի վրանը եւ Ռեմֆանի՝ 
աստղ-աստուծոյն պատկերները 
շինեցիք եւ անոնց երկրպագութիւն 
ըրիք։ Այդ իսկ պատճառով ձեզ 
Բաբելոնէն ալ անդին պիտի 
աքսորեմ»։

43 Moghoki vranŭ yev 
Ṙemfani՝ asdgh-asdoodzooyn 
badgernerŭ shinetsik yev anonts 
yergrbakootyoon ŭrik: Ayt isg 
badjaṙov tzez Papelonen al antin 
bidi aksorem»:

43 You also took up the tabernacle 
of Moloch, And the star of your god 
Remphan, Images which you made 
to worship; And I will carry you 
away beyond Babylon.’

44 Գալով Վկայութեան Խորանին, 
մեր հայրերը զայն անապատին մէջ 
շինեցին այնպէս՝ ինչպէս Մովսէսի 
հետ խօսող հրեշտակը պատուիրեց, 
եւ այն օրինակով՝ որ Մովսէսի ցոյց 
տրուեցաւ։

44 Kalov Vgayootyan Khoranin, 
mer hayrerŭ zayn anabadin mech 
shinetsin aynbes՝ inchbes Movsesi 
hed khosogh hreshdagŭ badvirets, 
yev ayn orinagov՝ vor Movsesi 
tsooyts drvetsav:

44 “Our fathers had the tabernacle 
of witness in the wilderness, as He 
appointed, instructing Moses to 
make it according to the pattern 
that he had seen,
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45 Մեր հայրերը իրենց կարգին 
զայն ստացան իրենց հայրերէն եւ 
Յեսուի օրով իրենց հետ բերին այս 
երկիրը, որ գրաւեցին այն ազգերէն՝ 
որոնք Աստուծոյ օգնութեամբ դուրս 
քշուեցան մեր հայրերուն առջեւէն։ 
Այսպէս, Վկայութեան Խորանը 
հասաւ մինչեւ Դաւիթի օրերը։

45 Mer hayrerŭ irents garkin zayn 
sdatsan irents hayreren yev Hesvi 
orov irents hed perin ays yergirŭ, 
vor kravetsin ayn azkeren՝ 
voronk Asdoodzo oknootyamp 
toors kshvetsan mer hayreroon 
aṙcheven: Aysbes, Vgayootyan 
Khoranŭ hasav minchev Taviti 
orerŭ:

45 “which our fathers, having 
received it in turn, also brought 
with Joshua into the land 
possessed by the Gentiles, whom 
God drove out before the face of 
our fathers until the days of David,

46 Դաւիթ Աստուծոյ հաճութիւնը 
շահեցաւ եւ ուզեց յարմար վայր մը 
գտնել՝ Յակոբի Աստուծոյն տուն մը 
կանգնելու,

46 Tavit Asdoodzo hajootyoonŭ 
shahetsav yev oozets harmar vayr 
mŭ kdnel՝ Hagopi Asdoodzooyn 
doon mŭ gankneloo,

46 “who found favor before God 
and asked to find a dwelling for 
the God of Jacob.

47 Եւ Սողոմոն այս տաճարը շինեց 
Աստուծոյ համար։

47 Yev Soghomon ays dajarŭ 
shinets Asdoodzo hamar:

47 “But Solomon built Him a 
house.

48 Սակայն բարձրեալն Աստուած 
ձեռագործ տաճարներու մէջ չէ որ կը 
բնակի, ինչ որ մարգարէն ալ կ’ըսէ.-

48 Sagayn partzryaln Asdvadz 
tzeṙakordz dajarneroo mech che 
vor gŭ pnagi, inch vor markaren al 
g’ŭse.-

48 “However, the Most High does 
not dwell in temples made with 
hands, as the prophet says:

49 «Երկինքն է իմ աթոռս, իսկ 
երկիրը՝ ոտքերուս պատուանդանը։ 
Ի՞նչպիսի տուն պիտի շինէք ինծի 
համար,- կ’ըսէ Տէրը,- կամ ո՞ւր պիտի 
ըլլայ իմ հանգստավայրս.

49 «Yerginkn e im atoṙs, isg 
yergirŭ՝ vodkeroos badvantanŭ: 
I՞nchbisi doon bidi shinek indzi 
hamar,- g’ŭse Derŭ,- gam o՞or bidi 
ŭlla im hanksdavayrs.

49 ‘Heaven is My throne, And 
earth is My footstool. What house 
will you build for Me? says the 
LORD, Or what is the place of My 
rest?

50 Չէ՞ որ այս բոլորը իմ 
ստեղծածներս են»։

50 Che՞ vor ays polorŭ im 
sdeghdzadzners yen»:

50 Has My hand not made all 
these things?’
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51 Ի՜նչքան յամառ էք դուք, որ բնաւ 
չէք զղջար եւ Աստուծոյ կանչը չէք 
լսեր, եւ այսպէս միշտ Սուրբ Հոգիին 
կը հակառակիք, ինչպէս ձեր հայրերը 
կ’ընէին անցեալին։

51 I՜nchkan hamaṙ ek took, vor 
pnav chek zghchar yev Asdoodzo 
ganchŭ chek lser, yev aysbes 
mishd Soorp Hokiin gŭ hagaṙagik, 
inchbes tzer hayrerŭ g’ŭnein 
antsyalin:

51 “You stiff-necked and 
uncircumcised in heart and ears! 
You always resist the Holy Spirit; 
as your fathers did, so do you.

52 Եղա՞ւ մարգարէ մը որ ձեր հայրերը 
չհալածեցին։ Անոնք սպաննեցին 
բոլոր այն մարգարէները, որոնք 
կանուխէն պատմեցին Արդարին 
գալուն մասին. այն Արդարին, 
որ դուք ձեր ձեռքով մահուան 
դատապարտեցիք եւ սպաննեցիք։

52 Yegha՞v markare mŭ vor 
tzer hayrerŭ chhaladzetsin: 
Anonk sbannetsin polor ayn 
markarenerŭ, voronk ganookhen 
badmetsin Artarin kaloon masin. 
ayn Artarin, vor took tzer tzeṙkov 
mahvan tadabardetsik yev 
sbannetsik:

52 “Which of the prophets did 
your fathers not persecute? And 
they killed those who foretold 
the coming of the Just One, of 
whom you now have become the 
betrayers and murderers,

53 Կը պարծենաք որ հրեշտակներու 
ձեռքով ստացաք Օրէնքը, եւ սակայն 
բնաւ չկատարեցիք զայն։

53 Gŭ bardzenak vor 
hreshdagneroo tzeṙkov sdatsak 
Orenkŭ, yev sagayn pnav 
chgadaretsik zayn:

53 “who have received the law by 
the direction of angels and have 
not kept it.”

54 Այս խօսքերը լսելով, ներկաները 
ներքնապէս զայրացան եւ սկսան 
իրենց ակռաները կրճտել անոր դէմ։

54 Ays khoskerŭ lselov, nerganerŭ 
nerknabes zayratsan yev sgsan 
irents agṙanerŭ grjdel anor tem:

54 When they heard these things 
they were cut to the heart, and 
they gnashed at him with their 
teeth.

55 Մինչ Ստեփանոս, Սուրբ Հոգիով 
լեցուած, աչքերը երկինք բարձրացուց 
եւ տեսաւ զԱստուած իր ամբողջ 
փառքով, ինչպէս նաեւ Յիսուսը՝ 
Աստուծոյ աջին կանգնած,

55 Minch Sdepanos, Soorp 
Hokiov letsvadz, achkerŭ yergink 
partzratsoots yev desav zAsdvadz 
ir ampoghch paṙkov, inchbes 
nayev Hisoosŭ՝ Asdoodzo achin 
ganknadz,

55 But he, being full of the Holy 
Spirit, gazed into heaven and 
saw the glory of God, and Jesus 
standing at the right hand of God,
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56 եւ ըսաւ.- Ահա բացուած է 
երկինքը, եւ կը տեսնեմ Մարդու 
Որդին որ Աստուծոյ աջին կանգնած է։

56 yev ŭsav.- Aha patsvadz e 
yerginkŭ, yev gŭ desnem Martoo 
Vortin vor Asdoodzo achin 
ganknadz e:

56 and said, “Look! I see the 
heavens opened and the Son of 
Man standing at the right hand of 
God!”

57 Ատեան գտնուողները մեծ 
աղաղակ բարձրացուցին, գոցեցին 
իրենց ականջները եւ բոլորը միասին 
անոր վրայ յարձակեցան։

57 Adyan kdnvoghnerŭ medz 
aghaghag partzratsootsin, 
kotsetsin irents aganchnerŭ 
yev polorŭ miasin anor vra 
hartzagetsan:

57 Then they cried out with a loud 
voice, stopped their ears, and ran 
at him with one accord;

58 Յետոյ զայն քաղաքէն դուրս 
հանելով՝ սկսան քարկոծել։ Վկաները 
իրենց թիկնոցները կը յանձնէին 
երիտասարդի մը, որ Սօղոս կը 
կոչուէր։

58 Hedo zayn kaghaken toors 
hanelov՝ sgsan kargodzel: Vganerŭ 
irents tignotsnerŭ gŭ hantznein 
yeridasarti mŭ, vor Soghos gŭ 
gochver:

58 and they cast him out of the city 
and stoned him. And the witnesses 
laid down their clothes at the feet 
of a young man named Saul.

59 Մինչ անոնք կը քարկոծէին, 
Ստեփանոս այսպէս կ’աղօթէր.- Տէ՜ր 
Յիսուս, ընդունէ՛ իմ հոգիս։

59 Minch anonk gŭ kargodzein, 
Sdepanos aysbes g’aghoter.- De՜r 
Hisoos, ŭntoone՛ im hokis:

59 And they stoned Stephen as 
he was calling on God and saying, 
“Lord Jesus, receive my spirit.”

60 Յետոյ ծունկի եկաւ եւ 
բարձրաձայն աղաղակեց.- Տէ՜ր, ներէ՛ 
իրենց այս մեղքը։ Եւ հազիւ ըսած՝ 
մահուամբ աչքերը փակեց։

60 Hedo dzoongi yegav yev 
partzratzayn aghaghagets.- De՜r, 
nere՛ irents ays meghkŭ: Yev haziv 
ŭsadz՝ mahvamp achkerŭ pagets:

60 Then he knelt down and cried 
out with a loud voice, “Lord, do 
not charge them with this sin.” 
And when he had said this, he fell 
asleep.

1 Ստեփանոսի քարկոծումը 
պահանջողներէն մէկն ալ Սօղոսն 
էր։ Նոյն օրը Երուսաղէմի եկեղեցւոյ 
դէմ մեծ հալածանք սկսաւ, որուն 
հետեւանքով՝ բացի առաքեալներէն 
բոլոր միւսները ցրուեցան 
Հրէաստանի եւ Սամարիայի գիւղերը։

1 Sdepanosi kargodzoomŭ 
bahanchoghneren megn al Soghosn 
er: Nooyn orŭ Yeroosaghemi 
yegeghetsvo tem medz haladzank 
sgsav, voroon hedevankov՝ patsi 
aṙakyalneren polor myoosnerŭ 
tsrvetsan Hreasdani yev 
Samariayi kyoogherŭ:

1 Now Saul was consenting to 
his death. At that time a great 
persecution arose against the 
church which was at Jerusalem; 
and they were all scattered 
throughout the regions of Judea 
and Samaria, except the apostles.
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2 Իսկ քանի մը բարեպաշտներ 
Ստեփանոսի մարմինը տարին 
թաղեցին, մեծ կոծ ընելով անոր 
վրայ։ ֍

2 Isg kani mŭ parebashdner 
Sdepanosi marminŭ darin 
taghetsin, medz godz ŭnelov anor 
vra: ֍

2 And devout men carried Stephen 
to his burial, and made great 
lamentation over him. ֍

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

Հոգւով Սրբով զօրացեալ սուրբն 
Ստեփանոս եւ ընտրեալ յորովայնէ, 
ճշմարիտ վկայ, սիրող եւ առաքեալ 
Առաքողին՝ ի Քրիստոսէ ընկալար 
զուարթնոցն պսակ։ ֍

Hokvov Srpov zoratsyal soorpn 
Sdepanos yev ŭndryal horovayne, 
jshmarid vga, sirogh yev aṙakyal 
Aṙakoghin՝ i Krisdose ŭngalar 
zvartnotsn bsag: ֍

Strengthened by the Holy Spirit, 
St. Stephen, and chosen from the 
womb, a true witness, a loving and 
Apostle of the Word, received the 
crown of joy from Christ. ֍

Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Յովհաննու Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Յովհաննու 

12.24-26 (ARWZ)12.24-26 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani 
Hisoosi Krisdosi ŭsd Hovhannoo Hisoosi Krisdosi ŭsd Hovhannoo 

12.24-26 (ARWZ)12.24-26 (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 

12:24-26 (NKJV)12:24-26 (NKJV)

24 Վստահ գիտցէք, որ եթէ ցորենի 
հատիկը հողին մէջ չիյնայ եւ չմեռնի, 
ինք որպէս առանձին հատիկ կը 
մնայ, իսկ եթէ մեռնի՝ բազմաթիւ 
հատիկներ կու տայ։

24 Vsdah kidtsek, vor yete tsoreni 
hadigŭ hoghin mech chiyna yev 
chmeṙni, ink vorbes aṙantzin hadig 
gŭ mna, isg yete meṙni՝ pazmativ 
hadigner goo da:

24 “Most assuredly, I say to you, 
unless a grain of wheat falls into 
the ground and dies, it remains 
alone; but if it dies, it produces 
much grain.

25 Ով որ իր անձը կը սիրէ՝ կը 
կորսնցնէ զայն, իսկ ով որ իր անձը 
կ’անտեսէ այս աշխարհի վրայ՝ զայն 
յաւիտենական կեանքին համար 
պահած կ’ըլլայ։

25 Ov vor ir antzŭ gŭ sire՝ gŭ 
gorsntsne zayn, isg ov vor ir antzŭ 
g’andese ays ashkharhi vra՝ zayn 
havidenagan gyankin hamar 
bahadz g’ŭlla:

25 “He who loves his life will lose 
it, and he who hates his life in this 
world will keep it for eternal life.

26 Ով որ ուզէ ինծի ծառայել՝ պէտք 
է ինծի հետեւի, եւ ինծի ծառայողը 
պիտի ըլլայ հոն՝ ուր ես կը գտնուիմ։ 
Եւ Հայրս պիտի պատուէ ինծի 
ծառայողը։ ֍

26 Ov vor ooze indzi dzaṙayel՝ 
bedk e indzi hedevi, yev indzi 
dzaṙayoghŭ bidi ŭlla hon՝ oor yes 
gŭ kdnvim: Yev Hayrs bidi badve 
indzi dzaṙayoghŭ: ֍

26 “If anyone serves Me, let him 
follow Me; and where I am, there 
My servant will be also. If anyone 
serves Me, him My Father will 
honor. ֍


