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

2022-02-13 2022-02-13 2022-02-13

Կիրակի Giragi Sunday

ԲԿ Pen Gen Pen Gen

Ա. Կիւրակէ զկնի Առաջաւորաց պահոց 1. Gyoorage zgni Aṙachavorats bahots First Sunday after the Fast of the Arachavork

Շարական խնկարկութեանՇարական խնկարկութեան Sharagan khngargootyanSharagan khngargootyan Hymn of IncenseHymn of Incense

Յայս յարկ,, Hays harg,, In this court...

ԺամամուտԺամամուտ JhamamoodJhamamood IntroitIntroit

Միածի՛ն Որդի,, Miadzi՛n Vorti,, Only-begotten Son...

Փոխ Փոխ (Սղ. ՂԲ)(Սղ. ՂԲ) Pokh Pokh (Sgh. 92)(Sgh. 92) Antiphon Antiphon (Ps. 92)(Ps. 92)

Տէր թագաւորեաց, զվայելչութիւն 
զգեցաւ, զգեցաւ Տէր զզօրութիւն, 
ընդ մէջ Իւր էած։

Der takavoryats, zvayelchootyoon 
zketsav, zketsav Der zzorootyoon, 
ŭnt mech Yoor eadz:

The Lord reigns; he has clothed 
himself with majesty: the Lord is 
clothed, he has girded himself with 
strength.

Հաստատեաց զաշխարհ, զի մի՛ 
սասանեսցի. պատրաստ է աթոռ Քո ի 
սկզբանէ, յաւիտեանս Դու ես։

Hasdadyats zashkharh, zi mi՛ 
sasanestsi. badrasd e atoṙ Ko i 
sgzpane, havidyans Too yes:

For he has established the world, 
so that it could not be moved. Your 
throne is prepared. You are from 
the beginning to everlasting.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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Ամբարձան գետք, Տէ՛ր, եւ ամբարձին 
գետք զձայնս իւրեանց. եւ յարիցեն 
գետք ի գնացս իւրեանց։

Ampartzan kedk, De՛r, yev 
ampartzin kedk ztzayns yooryants. 
yev haritsen kedk i knatss 
yooryants:

The rivers have lifted up, O Lord, 
the rivers have lifted up their 
voices. The rivers shall rise in 
their courses.

Ի ձայնէ ջուրց բազմաց սքանչելի 
եղեն զբօսանք ծովու։

I tzayne choorts pazmats skancheli 
yeghen zposank dzovoo:

From the voice of many watesr, 
the waves of the sea became 
wonderful.

Սքանչելի ես Դու, Տէ՛ր, ի բարձունս. 
վկայութեանց Քոց մեք յոյժ 
հաւատացաք։

Skancheli yes Too, De՛r, i 
partzoons. vgayootyants Kots mek 
hooyjh havadatsak:

Lord, you on high are wonderful. 
We greatly trusted in your 
testimonies.

Տան Քում վայել է սրբութիւն, Տէ՛ր, 
ընդ երկայն աւուրս։ ֍

Dan Koom vayel e srpootyoon, De՛r, 
ŭnt yergayn avoors: ֍

Holiness becomes your house, 
Lord, for the length of days. ֍

Շարական Շարական (Յար. ԲԿ)(Յար. ԲԿ) Sharagan Sharagan (Har. Pen Gen)(Har. Pen Gen) Hymn Hymn (Res. Pen Gen)(Res. Pen Gen)

Օրհնութի՜ւն ի բարձունս 
Տնօրինեցելոյն ի Կուսէն՝ Թագաւորին 
մերոյ։ Ալէլուիա։ Ալէլուիա։

Orhnootyo՜on i partzoons 
Dnorinetselooyn i Goosen՝ 
Takavorin mero։ Alleluia: Alleluia:

Blessing in the highest to the 
Presentation by the Virgin of our 
King. Alleluia. Alleluia.

Օրհնութի՜ւն ի բարձունս անսասանելի 
եւ հաստատուն Յուսոյն մերոյ։ 
Ալէլուիա։ Ալէլուիա։

Orhnootyo՜on i partzoons 
ansasaneli yev hasdadoon 
Hoosooyn mero։ Alleluia: Alleluia:

Blessing in the highest to our 
unshakeable and firm Hope. 
Alleluia. Alleluia.

Օրհնութի՜ւն ի բարձունս 
անբաժանելի եւ միասնական 
Սուրբ Երրորդութեանն։ Ալէլուիա։ 
Ալէլուիա։ ֍

Orhnootyo՜on i partzoons 
anpajhaneli yev miasnagan 
Soorp Yerrortootyann: Alleluia: 
Alleluia: ֍

Blessing in the highest to the 
inseparable and united Holy 
Trinity. Alleluia. Alleluia. ֍
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Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜:

Քեզ վայելէ օրհնութիւն, Աստուա՛ծ, 
ի Սիոն, եւ Քեզ տացին աղօթք 
յԵրուսաղէմ։

Kez vayele orhnootyoon, Asdva՛dz, 
i Sion, yev Kez datsin aghotk 
hEroosaghem:

Praise becomes you, O God, in 
Sion; and to you they give prayers 
in Jerusalem.

Լո՛ւր աղօթից իմոց, զի առ Քեզ 
ամենայն մարմին եկեսցէ։

Lo՛or aghotits imots, zi aṙ Kez 
amenayn marmin yegestse:

Hear my prayer, for to you all flesh 
shall come.

Բանք անօրինաց զօրացան ի վերայ 
մեր. զամպարշտութիւնս մեր Դու 
քաւեսցես։

Pank anorinats zoratsan i vera 
mer. zambarshdootyoons mer Too 
kavestses:

The words of transgressors have 
overpowered us; but you shall 
pardon our sins.

Երանի՜ զոր ընտրեցեր եւ ընկալար, եւ 
բնակեսցէ ի գաւիթս Քո։

Yerani՜ zor ŭndretser yev ŭngalar, 
yev pnagestse i kavits Ko:

Blessed is he whom you have 
chosen and adopted; he shall dwell 
in your courts.

Լցցուք մեք ի բարութենէ տան 
Քո, սուրբ է տաճար Քո սքանչելի 
արդարութեամբ։

Ltstsook mek i parootene dan 
Ko, soorp e dajar Ko skancheli 
artarootyamp:

We shall be filled with the 
good things of your house; your 
temple is holy, wonderful in 
righteousness.

Լո՛ւր մեզ, Աստուա՛ծ փրկիչ մեր, յո՛յս 
ամենայն ծագաց երկրի եւ որ ի ծով 
հեռի,

Lo՛or mez, Asdva՛dz prgich mer, 
ho՛oys amenayn dzakats yergri yev 
vor i dzov heṙi,

Hear us, God our Saviour, hope 
of all the ends of the earth, and of 
them that are far away on the sea,

Ո պատրաստէ զլերինս զօրութեամբ 
Իւրով եւ զգեցեալ է զօրութիւն.

Vo badrasde zlerins zorootyamp 
Yoorov yev zketsyal e zorootyoon.

Who establishes the mountains in 
thy strength, girded about with 
power,

Ո խռովեցուցանէ զմեծութիւն ծովու 
եւ զձայն ալեաց նորա ցածուցանէ։

Vo khṙovetsootsane zmedzootyoon 
dzovoo yev ztzayn alyats nora 
tsadzootsane:

Who stirs the depth of the sea, and 
calms the sounds of its waves.

Խռովեսցին հեթանոսք, եւ երկիցեն 
բնակիչք երկրի ի նշանաց Քոց։

Khṙovestsin hetanosk, yev 
yergitsen pnagichk yergri i 
nshanats Kots:

The heathen shall be troubled, and 
they that inhabit the ends of the 
earth shall be afraid of your signs.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 4 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

Յելս առաւօտու եւ ընդ երեկոյս 
զուարճասցին. հայեցար յերկիր, 
արբուցեր զնա եւ բազում արարեր 
զմեծութիւն նորա։

Hels aṙavodoo yev ŭnt yeregooys 
zvarjastsin. hayetsar hergir, 
arpootser zna yev pazoom ararer 
zmedzootyoon nora:

The outgoings of morning and 
evening shall rejoice. You have 
visited the earth and saturated it; 
you have abundantly enriched it.

Գետն Աստուծոյ լի եղեւ 
ջուրբ. պատրաստ արարեր 
զկերակուր նորա, զի այսպէս է 
պատրաստութիւն։

Kedn Asdoodzo li yeghev choorp. 
badrasd ararer zgeragoor nora, zi 
aysbes e badrasdootyoon:

The river of God is filled with 
water. You have prepared their 
food, for thus is preparation.

Զակօս նորա արբուցեր եւ բազում 
արարեր զարմտիս նորա։

Zagos nora arpootser yev pazoom 
ararer zarmdis nora:

You saturated her furrows and 
greatly multiplied her fruits;

Ի ցօղել նորա զուարթ եղիցի բոյս 
նորա. օրհնեսցի պսակ տարւոյ 
քաղցրութեան Քո։

I tsoghel nora zvart yeghitsi 
pooys nora. orhnestsi bsag darvo 
kaghtsrootyan Ko:

The crop springing up shall rejoice 
in its drops. Let the crown of the 
year be blessed through your 
goodness.

Դաշտք Քո լցցին պարարտութեամբ, 
պարարտասցին գեղեցկութիւնք 
անապատի։

Tashdk Ko ltstsin barardootyamp, 
barardastsin keghetsgootyoonk 
anabadi:

Your plains shall be filled with 
fatness. The mountains of the 
wilderness shall be enriched.

Բլուրք ցնծութիւն զգեցցին, եւ 
զգեցցին խոյք մաքեաց։

Ploork tsndzootyoon zketstsin, yev 
zketstsin khooyk makyats:

The hills shall gird themselves 
with joy, and the rams of the flock 
shall be clothed with wool.

Հովիտք բազում արասցեն ցորեան, 
աղաղակեսցեն եւ օրհնեսցեն։ ֍

Hovidk pazoom arastsen tsoryan, 
aghaghagestsen yev orhnestsen: ֍

The valleys shall abound in corn; 
they shall cry aloud and sing 
hymns. ֍
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Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜:

Երանի՜ զոր ընտրեցեր եւ ընկալար, եւ 
բնակեսցէ ի գաւիթս Քո։ ֍

Yerani՜ zor ŭndretser yev ŭngalar, 
yev pnagestse i kavits Ko: ֍

Blessed is he whom you have 
chosen and adopted; he shall dwell 
in your courts.

Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ 
63.7-18 (ARWA)63.7-18 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya markaree Ŭntertsvadzs hEsayya markaree 
63.7-18 (ARWA)63.7-18 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah Isaiah 63.7-18 (NKJV)63.7-18 (NKJV)

7 Տէրոջը ողորմութիւնները, Տէրոջը 
գովութիւնները պիտի յիշեմ՝ Տէրոջը 
բոլոր մեզի շնորհածներուն համեմատ 
Եւ այն շատ բարիքներուն համեմատ 
Որոնք իր գթութիւնովը եւ առատ 
ողորմութիւնովը Իսրայէլի տանը 
ըրած է։

7 Derochŭ voghormootyoonnerŭ, 
Derochŭ kovootyoonnerŭ bidi 
hishem՝ Derochŭ polor mezi 
shnorhadzneroon hamemad Yev 
ayn shad parikneroon hamemad 
Voronk ir ktootyoonovŭ yev aṙad 
voghormootyoonovŭ Israyeli danŭ 
ŭradz e:

7 I will mention the 
lovingkindnesses of the LORD 
And the praises of the LORD, 
According to all that the LORD 
has bestowed on us, And the great 
goodness toward the house of 
Israel, Which He has bestowed 
on them according to His mercies, 
According to the multitude of His 
lovingkindnesses.

8 Քանզի ըսաւ. «Իրաւցընէ անոնք 
իմ ժողովուրդս են, Սուտ չելլելու 
որդիներ են»։ Անիկա անոնց փրկիչ 
եղաւ,

8 Kanzi ŭsav. «Iravtsŭne anonk im 
jhoghovoorts yen, Sood chelleloo 
vortiner yen»: Aniga anonts prgich 
yeghav,

8 For He said, “Surely they are My 
people, Children who will not lie.” 
So He became their Savior.

9 Անոնց բոլոր նեղութիւններուն 
ատենը նեղութիւն քաշեց, Իր 
ներկայութեան հրեշտակը զանոնք 
ազատեց, Իր սիրովն ու գթութիւնովը 
զանոնք փրկեց։ Զանոնք վերցուց ու 
անցեալ օրերուն մէջ զանոնք կրեց։

9 Anonts polor neghootyoonneroon 
adenŭ neghootyoon kashets, Ir 
nergayootyan hreshdagŭ zanonk 
azadets, Ir sirovn oo ktootyoonovŭ 
zanonk prgets: Zanonk vertsoots 
oo antsyal oreroon mech zanonk 
grets:

9 In all their affliction He was 
afflicted, And the Angel of His 
Presence saved them; In His love 
and in His pity He redeemed them; 
And He bore them and carried 
them All the days of old.
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10 Բայց անոնք ապստամբեցան ու 
անոր Սուրբ Հոգին բարկացուցին։ 
Անիկա ալ անոնց թշնամի դարձաւ Ու 
ինք անոնց հետ պատերազմ ըրաւ։

10 Payts anonk absdampetsan oo 
anor Soorp Hokin pargatsootsin: 
Aniga al anonts tshnami tartzav 
Oo ink anonts hed baderazm ŭrav:

10 But they rebelled and grieved 
His Holy Spirit; So He turned 
Himself against them as an 
enemy, And He fought against 
them.

11 Այն ատեն յիշեցին հին օրերը՝ 
Մովսէսը եւ անոր ժողովուրդը։ Ո՞ւր 
է անիկա, որ իր հօտին հովիւովը 
զանոնք ծովէն հանեց, Ո՞ւր է անիկա, 
որ անոնց մէջ իր Սուրբ Հոգին դրաւ,

11 Ayn aden hishetsin hin orerŭ՝ 
Movsesŭ yev anor jhoghovoortŭ: 
O՞or e aniga, vor ir hodin hovivovŭ 
zanonk dzoven hanets, O՞or e 
aniga, vor anonts mech ir Soorp 
Hokin trav,

11 Then he remembered the days 
of old, Moses and his people, 
saying: “Where is He who brought 
them up out of the sea With the 
shepherd of His flock? Where is 
He who put His Holy Spirit within 
them,

12 Իր փառաւոր բազուկը Մովսէսին 
աջ ձեռքին հետ պտըտցուց, Իրեն 
յաւիտենական անուն վաստկելու 
համար Անոնց առջեւէն ջուրերը 
պատռեց

12 Ir paṙavor pazoogŭ Movsesin 
ach tzeṙkin hed bdŭdtsoots, Iren 
havidenagan anoon vasdgeloo 
hamar Anonts aṙcheven choorerŭ 
badṙets

12 Who led them by the right hand 
of Moses, With His glorious arm, 
Dividing the water before them To 
make for Himself an everlasting 
name,

13 Զանոնք անդունդներէն առանց 
սահելու անցուց, Ինչպէս ձի մը 
անապատէն կ՚անցնի։

13 Zanonk antoontneren aṙants 
saheloo antsoots, Inchbes tzi mŭ 
anabaden g՚antsni:

13 Who led them through the deep, 
As a horse in the wilderness, That 
they might not stumble?”

14 Տէրոջը Հոգին զանիկա 
հանգստացուց, Հովիտը իջնող 
անասուններու պէս։ Դուն քու 
ժողովուրդիդ առաջնորդութիւն ըրիր, 
Որպէս զի քեզի փառաւոր անուն 
վաստկիս։

14 Derochŭ Hokin zaniga 
hanksdatsoots, Hovidŭ ichnogh 
anasoonneroo bes: Toon koo 
jhoghovoortit aṙachnortootyoon 
ŭrir, Vorbes zi kezi paṙavor anoon 
vasdgis:

14 As a beast goes down into the 
valley, And the Spirit of the LORD 
causes him to rest, So You lead 
Your people, To make Yourself a 
glorious name.
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15 Երկնքէն նայէ՛, Քու սուրբ ու 
փառաւոր բնակութենէդ տե՛ս։ Ո՞ւր 
է քու նախանձդ ու զօրութիւնդ։ 
Քու աղիքներուդ գալարուիլը 
եւ ինծի ըրած ողորմութիւններդ 
արգիլուեցա՞ն։

15 Yergnken naye՛, Koo soorp oo 
paṙavor pnagootenet de՛s: O՞or e 
koo nakhantzt oo zorootyoont: 
Koo aghikneroot kalarvilŭ yev 
indzi ŭradz voghormootyoonnert 
arkilvetsa՞n:

15 Look down from heaven, And 
see from Your habitation, holy 
and glorious. Where are Your zeal 
and Your strength, The yearning 
of Your heart and Your mercies 
toward me? Are they restrained?

16 Քանզի մեր Հայրը դուն ես, Թէեւ 
Աբրահամ մեզ չի գիտեր Ու Իսրայէլ 
մեզ չի ճանչնար. Դո՛ւն, ո՛վ Տէր, մեր 
Հայրն ես Ու սկիզբէն քու անունդ մեր 
Փրկիչն է։

16 Kanzi mer Hayrŭ toon yes, 
Teyev Apraham mez chi kider Oo 
Israyel mez chi janchnar. To՛on, 
o՛v Der, mer Hayrn yes Oo sgizpen 
koo anoont mer Prgichn e:

16 Doubtless You are our Father, 
Though Abraham was ignorant 
of us, And Israel does not 
acknowledge us. You, O LORD, are 
our Father; Our Redeemer from 
Everlasting is Your name.

17 Ո՛վ Տէր, ինչո՞ւ համար մեզ քու 
ճամբաներէդ կը մոլորեցնես, Ինչո՞ւ 
մեր սիրտը կը խստացնես, որ քեզմէ 
չվախնանք։ Քու ծառաներուդ սիրոյն 
համար, Քու ժառանգութեանդ 
ցեղերուն դարձիր։

17 O՛v Der, incho՞o hamar mez 
koo jampaneret gŭ moloretsnes, 
Incho՞o mer sirdŭ gŭ khsdatsnes, 
vor kezme chvakhnank: Koo 
dzaṙaneroot sirooyn hamar, Koo 
jhaṙankootyant tsegheroon tartzir:

17 O LORD, why have You 
made us stray from Your ways, 
And hardened our heart from 
Your fear? Return for Your 
servants’ sake, The tribes of Your 
inheritance.

18 Քու սուրբ ժողովուրդդ իրենց 
ժառանգութիւնը քիչ ատեն 
վայելեցին։ Մեր թշնամիները քու 
սրբարանդ ոտնակոխ ըրին։ ֍

18 Koo soorp jhoghovoortt irents 
jhaṙankootyoonŭ kich aden 
vayeletsin: Mer tshnaminerŭ koo 
srparant vodnagokh ŭrin: ֍

18 Your holy people have 
possessed it but a little while; Our 
adversaries have trodden down 
Your sanctuary. ֍
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Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜:

Լցցուք մեք ի բարութենէ տան 
Քո, սուրբ է տաճար Քո սքանչելի 
արդարութեամբ։ ֍

Ltstsook mek i parootene dan 
Ko, soorp e dajar Ko skancheli 
artarootyamp: ֍

We shall be filled with the good 
things of your house; your temple 
is holy. You are wonderful in 
righteousness.

Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն 
՚ի Տիմոթէոսի երկրորդ թղթոյն ՚ի Տիմոթէոսի երկրորդ թղթոյն 

3.1-12 (ARWZ)3.1-12 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn 
՚i Dimoteosi yergrort tghtooyn ՚i Dimoteosi yergrort tghtooyn 

3.1-12 (ARWZ)3.1-12 (ARWZ)

A Reading from the Second A Reading from the Second 
Epistle of Apostle Paul to Epistle of Apostle Paul to 
Timothy Timothy 3:1-12 (NKJV)3:1-12 (NKJV)

1 Սա՛ եւս գիտցիր, թէ վերջին օրերուն 
դժուար ժամանակներ պիտի գան,

1 Sa՛ yevs kidtsir, te verchin 
oreroon tjhvar jhamanagner bidi 
kan,

1 But know this, that in the last 
days perilous times will come:

2 որովհետեւ մարդիկ պիտի 
դառնան անձնասէր, դրամապաշտ, 
ամբարտաւան, հպարտ, հայհոյիչ, 
ծնողներուն անհնազանդ, ապերախտ, 
սրբութիւնները ոտնակոխող,

2 vorovhedev martig bidi 
taṙnan antznaser, tramabashd, 
ampardavan, hbard, hayhooyich, 
dznoghneroon anhnazant, 
aberakhd, srpootyoonnerŭ 
vodnagokhogh,

2 For men will be lovers of 
themselves, lovers of money, 
boasters, proud, blasphemers, 
disobedient to parents, 
unthankful, unholy,

3 տմարդի, անգութ, չարախօս, 
անհանդուրժող, դաժան, բարիին 
թշնամի,

3 dmarti, ankoot, charakhos, 
anhantoorjhogh, tajhan, pariin 
tshnami,

3 unloving, unforgiving, 
slanderers, without self-control, 
brutal, despisers of good,

4 մատնիչ, անպատկառ, գոռոզ, 
եւ աւելի հեշտանքը սիրող՝ քան 
զԱստուած։

4 madnich, anbadgaṙ, koṙoz, 
yev aveli heshdankŭ sirogh՝ kan 
zAsdvadz:

4 traitors, headstrong, haughty, 
lovers of pleasure rather than 
lovers of God,

5 Երեւութապէս աստուածապաշտ 
են անոնք, բայց խորքին մէջ չեն 
հաւատար աստուածպաշտութեան 
զօրութեան։ Զգուշացի՛ր անոնցմէ։

5 Yerevootabes asdvadzabashd 
yen anonk, payts khorkin mech 
chen havadar asdvadzbashdootyan 
zorootyan: Zkooshatsi՛r anontsme:

5 having a form of godliness but 
denying its power. And from such 
people turn away!
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6 Անոնց մէջ կան նաեւ այնպիսիներ, 
որոնք տունէ տուն կը մտնեն եւ 
իրենցմով կը հրապուրեն մեղքերով 
ծանրաբեռնուած եւ զանազան 
ցանկութիւններէ բռնուած 
թեթեւաբարոյ կիները,

6 Anonts mech gan nayev 
aynbisiner, voronk doone 
doon gŭ mdnen yev irentsmov 
gŭ hrabooren meghkerov 
dzanrapeṙnvadz yev zanazan 
tsangootyoonnere pṙnvadz 
tetevaparo ginerŭ,

6 For of this sort are those who 
creep into households and make 
captives of gullible women loaded 
down with sins, led away by 
various lusts,

7 որոնք միշտ կ’ուզեն գիտնալ, բայց 
երբեք ճշմարիտ գիտութեան չեն 
հասնիր։

7 voronk mishd g’oozen kidnal, 
payts yerpek jshmarid kidootyan 
chen hasnir:

7 always learning and never able 
to come to the knowledge of the 
truth.

8 Այնպէս ինչպէս Եանէս եւ Եամբրէս 
մոգերը Մովսէսի հակառակեցան, 
միտքով ապականած եւ 
հաւատքով սնանկ այս մարդիկն ալ 
ճշմարտութեան կը հակառակին։

8 Aynbes inchbes Yanes yev 
Yampres mokerŭ Movsesi 
hagaṙagetsan, midkov abaganadz 
yev havadkov snang ays martign 
al jshmardootyan gŭ hagaṙagin:

8 Now as Jannes and Jambres 
resisted Moses, so do these also 
resist the truth: men of corrupt 
minds, disapproved concerning the 
faith;

9 Բայց իրենց յաջողութիւնը 
երկար չի տեւեր, որովհետեւ իրենց 
անմտութիւնը շուտով յայտնի պիտի 
ըլլայ բոլորին, ճիշդ ինչպէս այն 
երկուքինը եղաւ։

9 Payts irents hachoghootyoonŭ 
yergar chi dever, vorovhedev irents 
anmdootyoonŭ shoodov haydni 
bidi ŭlla polorin, jisht inchbes ayn 
yergookinŭ yeghav:

9 but they will progress no further, 
for their folly will be manifest to 
all, as theirs also was.

10 Բայց դուն կառչած մնա իմ 
ուսուցումիս, կեանքի օրինակիս, 
յօժարութեանս, հաւատքիս, 
համբերատարութեանս, 
սիրոյս եւ յարատեւութեանս, 
որոնք ցուցաբերեցի՝ 
նոյնիսկ հալածանքներուս եւ 
չարչարանքներուս մէջ։

10 Payts toon gaṙchadz mna 
im oosootsoomis, gyanki 
orinagis, hojharootyans, 
havadkis, hamperadarootyans, 
sirooys yev haradevootyans, 
voronk tsootsaperetsi՝ 
nooynisg haladzankneroos yev 
charcharankneroos mech:

10 But you have carefully followed 
my doctrine, manner of life, 
purpose, faith, longsuffering, love, 
perseverance,
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11 Գիտես թէ ի՛նչ պատահեցաւ ինծի 
Անտիոքի, Իկոնիոնի եւ Լիստրայի մէջ. 
թէ ի՛նչպիսի հալածանքներ կրեցի, եւ 
այդ բոլորէն Տէրը զիս ազատեց։

11 Kides te i՛nch badahetsav indzi 
Andioki, Igonioni yev Lisdrayi 
mech. te i՛nchbisi haladzankner 
gretsi, yev ayt poloren Derŭ zis 
azadets:

11 persecutions, afflictions, which 
happened to me at Antioch, 
at Iconium, at Lystra—what 
persecutions I endured. And out of 
them all the Lord delivered me.

12 Նոյնպէս, բոլոր անոնք որոնք 
կ’ուզեն աստուածպաշտութեամբ 
Քրիստոս Յիսուսի միացած ապրիլ, 
անպայման հալածանքներու պիտի 
ենթարկուին։ ֍

12 Nooynbes, polor anonk voronk 
g’oozen asdvadzbashdootyamp 
Krisdos Hisoosi miatsadz abril, 
anbayman haladzankneroo bidi 
yentargvin: ֍

12 Yes, and all who desire to live 
godly in Christ Jesus will suffer 
persecution. ֍



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 11 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

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։ ֍

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: ֍

Arise, Lord, my God, in your 
judgment that you commanded, 
and the congregations of peoples 
shall compass about you. For their 
sakes the Lord shall return from 
on high and judge his people. ֍

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

ըստ Յովհաննու ըստ Յովհաննու 6.22-38 (ARWZ)6.22-38 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook Yergyooghatsootyamp lvarook 
srpo avedaranis Hisoosi srpo avedaranis Hisoosi 

Krisdosi vor ŭsd Hovhannoo Krisdosi vor ŭsd Hovhannoo 
6.22-38 (ARWZ)6.22-38 (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. 

John John 6:22-38 (NKJV)6:22-38 (NKJV)

22 Յաջորդ օր, ժողովուրդը՝ որ 
մնացած էր լիճին միւս կողմը, տեսաւ 
թէ հոն միայն մէկ նաւակ կար, որուն 
մէջ Յիսուսի աշակերտները մտան 
եւ առանձինն գացին. իսկ Յիսուս 
աշակերտներուն հետ նաւակ չմտաւ։

22 Hachort or, jhoghovoortŭ՝ 
vor mnatsadz er lijin myoos 
goghmŭ, desav te hon miayn meg 
navag gar, voroon mech Hisoosi 
ashagerdnerŭ mdan yev aṙantzinn 
katsin. isg Hisoos ashagerdneroon 
hed navag chmdav:

22 On the following day, when 
the people who were standing on 
the other side of the sea saw that 
there was no other boat there, 
except that one which His disciples 
had entered, and that Jesus had 
not entered the boat with His 
disciples, but His disciples had 
gone away alone—

23 Յետոյ Տիբերիայէն ուրիշ 
նաւակներ ալ եկան հոն, ուր Յիսուս 
Աստուծոյ գոհութիւն տալով 
բազմացուցած էր հացը եւ տուած 
ժողովուրդին, որպէսզի ուտեն։

23 Hedo Diperiayen oorish 
navagner al yegan hon, oor 
Hisoos Asdoodzo kohootyoon 
dalov pazmatsootsadz er hatsŭ 
yev dvadz jhoghovoortin, vorbeszi 
ooden:

23 however, other boats came from 
Tiberias, near the place where 
they ate bread after the Lord had 
given thanks—
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24 Ժողովուրդը տեսնելով թէ Յիսուս 
հոն չէր, ոչ ալ իր աշակերտները, 
նաւակները առին եւ Կափառնաում 
եկան Յիսուսը փնտռելու համար։

24 Jhoghovoortŭ desnelov te 
Hisoos hon cher, voch al ir 
ashagerdnerŭ, navagnerŭ aṙin 
yev Gapaṙnaoom yegan Hisoosŭ 
pndṙeloo hamar:

24 when the people therefore saw 
that Jesus was not there, nor His 
disciples, they also got into boats 
and came to Capernaum, seeking 
Jesus.

25 Երբ զինք գտան լիճին միւս կողմը, 
հարցուցին.- Վարդապե՛տ, ե՞րբ եկար 
հոս։

25 Yerp zink kdan lijin myoos 
goghmŭ, hartsootsin.- Vartabe՛d, 
ye՞rp yegar hos:

25 And when they found Him on 
the other side of the sea, they said 
to Him, “Rabbi, when did You 
come here?”

26 Յիսուս անոնց պատասխանեց.- 
Կ’ըսեմ ձեզի, վստահաբար դուք 
զիս կը փնտռէք՝ ո՛չ թէ որովհետեւ 
հրաշքներ տեսաք, այլ որովհետեւ այդ 
հացէն կերաք եւ կշտացաք։

26 Hisoos anonts badaskhanets.- 
G’ŭsem tzezi, vsdahapar took zis 
gŭ pndṙek՝ vo՛ch te vorovhedev 
hrashkner desak, ayl vorovhedev 
ayt hatsen gerak yev gshdatsak:

26 Jesus answered them and said, 
“Most assuredly, I say to you, you 
seek Me, not because you saw the 
signs, but because you ate of the 
loaves and were filled.

27 Փոխանակ կորստական ուտելիքը 
փնտռելու, ջանացէք ապահովել այն 
կերակուրը որ յաւիտենական կեանքի 
մէջ կը մնայ։ Այդ կերակուրը Մարդու 
Որդին պիտի տայ ձեզի, որովհետեւ 
Հայրն Աստուած իր հաւանութեան 
կնիքը դրաւ անոր վրայ։

27 Pokhanag gorsdagan oodelikŭ 
pndṙeloo, chanatsek abahovel ayn 
geragoorŭ vor havidenagan gyanki 
mech gŭ mna: Ayt geragoorŭ 
Martoo Vortin bidi da tzezi, 
vorovhedev Hayrn Asdvadz ir 
havanootyan gnikŭ trav anor vra:

27 “Do not labor for the food which 
perishes, but for the food which 
endures to everlasting life, which 
the Son of Man will give you, 
because God the Father has set 
His seal on Him.”

28 Անոնք հարցուցին.- Ի՞նչ ընենք, որ 
Աստուծոյ ուզածը կատարած ըլլանք։

28 Anonk hartsootsin.- I՞nch 
ŭnenk, vor Asdoodzo oozadzŭ 
gadaradz ŭllank:

28 Then they said to Him, “What 
shall we do, that we may work the 
works of God?”

29 Յիսուս անոնց պատասխանեց.- 
Աստուծոյ ուզած գործը այն է, որ 
հաւատաք անոր՝ որ ինք ղրկեց։

29 Hisoos anonts badaskhanets.- 
Asdoodzo oozadz kordzŭ ayn e, vor 
havadak anor՝ vor ink ghrgets:

29 Jesus answered and said to 
them, “This is the work of God, 
that you believe in Him whom He 
sent.”
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30 Անոնք ըսին.- Ի՞նչ հրաշք պիտի 
գործես, որպէսզի տեսնենք եւ քեզի 
հաւատանք. ի՞նչ պիտի ընես։

30 Anonk ŭsin.- I՞nch hrashk bidi 
kordzes, vorbeszi desnenk yev kezi 
havadank. i՞nch bidi ŭnes:

30 Therefore they said to Him, 
“What sign will You perform then, 
that we may see it and believe 
You? What work will You do?

31 Մեր հայրերը մանանան կերան 
անապատին մէջ, ինչպէս գրուած է. 
«Անոնց երկինքէն հաց տուաւ ուտելու 
համար»։

31 Mer hayrerŭ mananan geran 
anabadin mech, inchbes krvadz 
e. «Anonts yerginken hats dvav 
oodeloo hamar»:

31 “Our fathers ate the manna 
in the desert; as it is written, ‘He 
gave them bread from heaven to 
eat.’”

32 Յիսուս անոնց ըսաւ.- 
Ճշմարտութիւնը կ’ըսեմ ձեզի, թէ ինչ 
որ Մովսէս ձեզի տուաւ՝ երկինքէն 
իջած հացը չէր։ Հայրս է որ ձեզի կու 
տայ երկինքէն իջած ճշմարիտ հացը։

32 Hisoos anonts ŭsav.- 
Jshmardootyoonŭ g’ŭsem tzezi, 
te inch vor Movses tzezi dvav՝ 
yerginken ichadz hatsŭ cher: 
Hayrs e vor tzezi goo da yerginken 
ichadz jshmarid hatsŭ:

32 Then Jesus said to them, “Most 
assuredly, I say to you, Moses 
did not give you the bread from 
heaven, but My Father gives you 
the true bread from heaven.

33 Որովհետեւ Աստուծոյ տուած 
հացը ան է՝ որ երկինքէն կ’իջնէ եւ 
կեանք կու տայ աշխարհին։

33 Vorovhedev Asdoodzo dvadz 
hatsŭ an e՝ vor yerginken g’ichne 
yev gyank goo da ashkharhin:

33 “For the bread of God is He who 
comes down from heaven and gives 
life to the world.”

34 Անոնք ըսին.- Տէ՜ր, մի՛շտ տուր 
մեզի այդ հացը։

34 Anonk ŭsin.- De՜r, mi՛shd door 
mezi ayt hatsŭ:

34 Then they said to Him, “Lord, 
give us this bread always.”

35 Յիսուս ըսաւ անոնց.- Ես եմ 
կեանքի հացը։ Ան որ ինծի կու գայ՝ 
բնաւ պիտի չանօթենայ եւ ան որ 
ինծի կը հաւատայ՝ երբեք պիտի 
չծարաւնայ։

35 Hisoos ŭsav anonts.- Yes yem 
gyanki hatsŭ: An vor indzi goo 
ka՝ pnav bidi chanotena yev an 
vor indzi gŭ havada՝ yerpek bidi 
chdzaravna:

35 And Jesus said to them, “I am 
the bread of life. He who comes to 
Me shall never hunger, and he who 
believes in Me shall never thirst.

36 Բայց հիմա ըսի ձեզի, տեսաք ալ 
զիս, եւ տակաւին չէք հաւատար։

36 Payts hima ŭsi tzezi, desak al 
zis, yev dagavin chek havadar:

36 “But I said to you that you have 
seen Me and yet do not believe.
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37 Բոլոր անոնք որ Հայրը ինծի կու 
տայ՝ ինծի պիտի գան, եւ ես ինծի 
եկողը պիտի չմերժեմ.

37 Polor anonk vor Hayrŭ indzi 
goo da՝ indzi bidi kan, yev yes 
indzi yegoghŭ bidi chmerjhem.

37 “All that the Father gives Me 
will come to Me, and the one who 
comes to Me I will by no means 
cast out.

38 որովհետեւ ես երկինքէն իջայ՝ ո՛չ 
թէ իմ կամքս կատարելու, այլ կամքը 
անոր՝ որ զիս ղրկեց։ ֍

38 vorovhedev yes yerginken icha՝ 
vo՛ch te im gamks gadareloo, ayl 
gamkŭ anor՝ vor zis ghrgets: ֍

38 “For I have come down from 
heaven, not to do My own will, but 
the will of Him who sent Me. ֍


