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

2022‑02‑20 2022‑02‑20 2022‑02‑20

Կիրակի Giragi Sunday

ԲՁ Pen Tsa Pen Tsa

Բ. Կիւրակէ զկնի Առաջաւորաց պահոց P. Gyoorage zgni Aṙachavorats bahots Second 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) Pokh Pokh (Sgh. 92) Antiphon Antiphon (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. ԲՁ) Sharagan Sharagan (Har. Pen Tsa) Hymn Hymn (Res. Pen Tsa)

Թագաւորին յաւիտենից մատուսցուք 
զօրհներգութիւն, որ ի Կուսէն 
մարմնացաւ, հաստատեաց 
զաշխարհս ի հաւատս անսասանելի. 
փա՜ռք Նմա այժմ եւ յաւիտեան։

Takavorin havidenits madoostsook 
zorhnerkootyoon, vor i Goosen 
marmnatsav, hasdadyats 
zashkharhs i havads ansasaneli. 
pa՜ṙk Nma ayjhm yev havidyan:

To the eternal King, let us offer 
praise, who was incarnate of the 
Virgin and established the world 
in unshakable faith. Glory to him 
now and forever.

Որ կամաւ համբեր մահու խաչի 
Աստուած Բանն եւ եհեղ զարիւն Իւր 
սուրբ ի փրկութիւն տիեզերաց, փա՜ռք 
Նմա այժմ եւ յաւիտեան։

Vor gamav hamper mahoo khachi 
Asdvadz Pann yev yehegh zaryoon 
Yoor soorp i prgootyoon diezerats, 
pa՜ṙk Nma ayjhm yev havidyan:

Who willingly endured death on 
the Cross, the Word of God poured 
his Holy Blood for the salvation of 
the world. Glory to him now and 
forever.

Աստուածապէս յարուցեալ ի 
նորափոր ի վիմէն՝ լուսազարդեաց 
զԵկեղեցի Իւր սուրբ ի փառս եւ ի 
գովեստ անուան Իւրոյ. փա՜ռք Նմա 
այժմ եւ յաւիտեան։ ֍

Asdvadzabes harootsyal i norapor 
i vimen՝ loosazartyats zEgeghetsi 
Yoor soorp i paṙs yev i kovesd 
anvan Yooro. pa՜ṙk Nma ayjhm yev 
havidyan: ֍

As God, rising from the virgin 
tomb, he illuminated His holy 
Church to the glory and praise of 
His name. Glory to him now and 
forever. ֍
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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.
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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 
63.18‑64.12 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya markaréé Ŭntertsvadzs hEsayya markaréé 
63.18‑64.12 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah Isaiah 63:18‑64:12 (NKJV)

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.

19 Մենք այնպէս եղանք, Որպէս թէ 
դուն մեր վրայ չէիր տիրեր Եւ քու 
անունդ մեր վրայ չէր կանչուեր։

19 Menk aynbes yeghank, Vorbes 
te toon mer vra cheir direr Yev koo 
anoont mer vra cher ganchver:

19 We have become like those of 
old, over whom You never ruled, 
Those who were never called by 
Your name.

1 Երանի՜ թէ երկինքը ճեղքելով վար 
իջնէիր, Քու ներկայութենէդ լեռները 
հալէին։

1 Yerani՜ te yerginkŭ jeghkelov var 
ichneir, Koo nergayootenet leṙnerŭ 
halein:

1 Oh, that You would rend the 
heavens! That You would come 
down! That the mountains might 
shake at Your presence—

2 Խռիւները՝ բռնկցնող կրակի պէս, 
Ջուրերը՝ եռացնող կրակի պէս, Որ 
քու անունդ թշնամիներուդ յայտնէիր 
Ու ազգերը քու երեսէդ դողային

2 Khṙyoonerŭ՝ pṙngtsnogh gragi 
bes, Choorerŭ՝ yeṙatsnogh gragi 
bes, Vor koo anoont tshnamineroot 
haydneir Oo azkerŭ koo yereset 
toghayin

2 As fire burns brushwood, As 
fire causes water to boil— To 
make Your name known to Your 
adversaries, That the nations may 
tremble at Your presence!

3 Երբ այն սոսկալի բաները ըրիր, 
որոնց չէինք յուսար, Իջա՛ր եւ քու 
երեսէդ լեռները հալեցան։

3 Yerp ayn sosgali panerŭ ŭrir, 
voronts cheink hoosar, Icha՛r yev 
koo yereset leṙnerŭ haletsan:

3 When You did awesome things 
for which we did not look, You 
came down, The mountains shook 
at Your presence.
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4 Քանզի սկիզբէն ի վեր չլսուեցաւ ու 
ականջ չլսեց Եւ աչք չտեսաւ քեզմէ 
զատ ուրիշ Աստուած մը, Որ իրեն 
յուսացողներուն այսպիսի բաներ ընէ։

4 Kanzi sgizpen i ver chlsvetsav oo 
aganch chlsets Yev achk chdesav 
kezme zad oorish Asdvadz mŭ, 
Vor iren hoosatsoghneroon aysbisi 
paner ŭne:

4 For since the beginning of the 
world Men have not heard nor 
perceived by the ear, Nor has the 
eye seen any God besides You, 
Who acts for the one who waits for 
Him.

5 Անոնց հանդիպեցար, որոնք 
ուրախութեամբ արդարութիւն կ՚ընեն 
Եւ քու ճամբաներուդ մէջ քեզ կը 
յիշեն։ Ահա բարկացար, վասն զի 
մեղք գործեցինք Եւ անոնց մէջ երկար 
ատեն մնացինք. արդեօք պիտի 
փրկուի՞նք։

5 Anonts hantibetsar, voronk 
oorakhootyamp artarootyoon 
g՚ŭnen Yev koo jampaneroot mech 
kez gŭ hishen: Aha pargatsar, 
vasn zi meghk kordzetsink 
Yev anonts mech yergar aden 
mnatsink. artyok bidi prgvi՞nk:

5 You meet him who rejoices 
and does righteousness, Who 
remembers You in Your ways. 
You are indeed angry, for we 
have sinned— In these ways we 
continue; And we need to be saved.

6 Բայց ամէնքս պիղծ բանի պէս 
եղանք Ու մեր բոլոր արդար գործերը 
անմաքուր լաթի պէս են։ Ամէնքս 
տերեւի պէս կը թառամինք Ու մեր 
անօրէնութիւնները հովի պէս մեզ կը 
հեռացնեն։

6 Payts amenks bighdz pani 
bes yeghank Oo mer polor artar 
kordzerŭ anmakoor lati bes yen: 
Amenks derevi bes gŭ taṙamink 
Oo mer anorenootyoonnerŭ hovi 
bes mez gŭ heṙatsnen:

6 But we are all like an unclean 
thing, And all our righteousnesses 
are like filthy rags; We all fade as 
a leaf, And our iniquities, like the 
wind, Have taken us away.

7 Քու անունդ կանչող չկայ, Որ 
արթննայ ու քեզմէ ոյժ գտնէ, Քանզի 
քու երեսդ մեզմէ ծածկեցիր Ու մեր 
անօրէնութիւններուն պատճառով 
մեզ մաշեցուցիր։

7 Koo anoont ganchogh chga, Vor 
artnna oo kezme oojh kdne, Kanzi 
koo yerest mezme dzadzgetsir 
Oo mer anorenootyoonneroon 
badjaṙov mez mashetsootsir:

7 And there is no one who calls on 
Your name, Who stirs himself up 
to take hold of You; For You have 
hidden Your face from us, And 
have consumed us because of our 
iniquities.

8 Բայց հիմա, ո՛վ Տէր, դուն մեր 
Հայրն ես։ Մենք կաւ ենք ու դուն 
մեր Բրուտն ես։ Ամէնքս քու ձեռքիդ 
գործն ենք։

8 Payts hima, o՛v Der, toon mer 
Hayrn yes: Menk gav yenk oo 
toon mer Proodn yes: Amenks koo 
tzeṙkit kordzn yenk:

8 But now, O LORD, You are our 
Father; We are the clay, and You 
our potter; And all we are the work 
of Your hand.
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9 Շատ մի՛ բարկանար, ո՛վ Տէր Ու մեր 
անօրէնութիւնը յաւիտեան մի՛ յիշեր։ 
Ահա նայէ՛, կաղաչենք, ամէնքս քու 
ժողովուրդդ ենք։

9 Shad mi՛ parganar, o՛v Der Oo 
mer anorenootyoonŭ havidyan mi՛ 
hisher: Aha naye՛, gaghachenk, 
amenks koo jhoghovoortt yenk:

9 Do not be furious, O LORD, Nor 
remember iniquity forever; Indeed, 
please look—we all are Your 
people!

10 Սուրբ քաղաքներդ անապատ 
եղան, Սիօն անապատ եղաւ, 
Երուսաղէմ աւերակ եղաւ։

10 Soorp kaghaknert anabad 
yeghan, Sion anabad yeghav, 
Yeroosaghem averag yeghav:

10 Your holy cities are a 
wilderness, Zion is a wilderness, 
Jerusalem a desolation.

11 Մեր սուրբ ու փառաւոր տունը, 
Որուն մէջ մեր հայրերը քեզ 
կ՚օրհնէին, Հրոյ ճարակ եղաւ։ Մեր 
բոլոր ցանկալի տեղերը ամայացան։

11 Mer soorp oo paṙavor doonŭ, 
Voroon mech mer hayrerŭ kez 
g՚orhnein, Hro jarag yeghav: Mer 
polor tsangali degherŭ amayatsan:

11 Our holy and beautiful temple, 
Where our fathers praised You, Is 
burned up with fire; And all our 
pleasant things are laid waste.

12 Դեռ ինքզինքդ պիտի զսպե՞ս, ո՛վ 
Տէր, Տակաւին պիտի լռե՞ս ու մեզ 
խիստ շատ պիտի նեղե՞ս։ ֍

12 Teṙ inkzinkt bidi zsbe՞s, o՛v Der, 
Dagavin bidi lṙe՞s oo mez khisd 
shad bidi neghe՞s: ֍

12 Will You restrain Yourself 
because of these things, O LORD? 
Will You hold Your peace, and 
afflict us very severely? ֍
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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 ՚ի Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն ՚ի 
Տիտոսի թղթոյն Տիտոսի թղթոյն 1.1‑11 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn 
՚i Didosi tghtooyn ՚i Didosi tghtooyn 1.1‑11 (ARWZ)

A Reading from the Second A Reading from the Second 
Epistle of Apostle Paul to Titus Epistle of Apostle Paul to Titus 

1:1‑11 (NKJV)

1 Ես, Պօղոս, Աստուծոյ ծառան 
եւ Յիսուս Քրիստոսի առաքեալը, 
կոչուած եմ Աստուծոյ ընտրեալները 
բերելու հաւատքի եւ ճշմարտութեան 
ճանաչումին, այն ճշմարտութեան՝ որ 
աստուածպաշտութեամբ կը գտնուի,

1 Yes, Boghos, Asdoodzo dzaṙan 
yev Hisoos Krisdosi aṙakyalŭ, 
gochvadz yem Asdoodzo 
ŭndryalnerŭ pereloo havadki 
yev jshmardootyan janachoomin, 
ayn jshmardootyan՝ vor 
asdvadzbashdootyamp gŭ kdnvi,

1 Paul, a bondservant of God 
and an apostle of Jesus Christ, 
according to the faith of God's 
elect and the acknowledgment 
of the truth which accords with 
godliness,

2 որպէսզի յաւիտենական կեանքի 
յոյսը ունենան։ Յաւիտենական 
ժամանակներէն իսկ առաջ՝ անսուտն 
Աստուած ինք խոստացաւ այդ 
կեանքը,

2 vorbeszi havidenagan gyanki 
hooysŭ oonenan: Havidenagan 
jhamanagneren isg aṙach՝ ansoodn 
Asdvadz ink khosdatsav ayt 
gyankŭ,

2 in hope of eternal life which God, 
who cannot lie, promised before 
time began,

3 իսկ հիմա՝ յարմար ժամանակը 
հասած համարելով՝ այդ խոստումը 
յայտնեց իր Աւետարանով, որուն 
քարոզութեան կոչուեցայ մեր փրկիչ 
Աստուծոյն հրամանով։

3 isg hima՝ harmar jhamanagŭ 
hasadz hamarelov՝ ayt khosdoomŭ 
haydnets ir Avedaranov, voroon 
karozootyan gochvetsa mer prgich 
Asdoodzooyn hramanov:

3 but has in due time manifested 
His word through preaching, 
which was committed to me 
according to the commandment of 
God our Savior;
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4 Ո՛վ Տիտոս, մեր հասարակաց 
հաւատքի ճամբով իմ հարազատ 
որդիս, թող Հայրն Աստուած եւ մեր 
փրկիչը Քրիստոս Յիսուս շնորհք եւ 
խաղաղութիւն պարգեւեն քեզի։

4 O՛v Didos, mer hasaragats 
havadki jampov im harazad vortis, 
togh Hayrn Asdvadz yev mer 
prgichŭ Krisdos Hisoos shnorhk 
yev khaghaghootyoon barkeven 
kezi:

4 To Titus, a true son in our 
common faith: Grace, mercy, and 
peace from God the Father and the 
Lord Jesus Christ our Savior.

5 Քեզ Կրետէ թողուցի, որպէսզի 
եկեղեցիին պէտքերը հոգաս եւ 
զայն կազմակերպես՝ իւրաքանչիւր 
քաղաքի մէջ երէցներ կարգելով, 
ինչպէս որ քեզի պատուիրեցի։

5 Kez Grede toghootsi, vorbeszi 
yegeghetsiin bedkerŭ hokas 
yev zayn gazmagerbes՝ 
yoorakanchyoor kaghaki mech 
yeretsner garkelov, inchbes vor 
kezi badviretsi:

5 For this reason I left you in 
Crete, that you should set in order 
the things that are lacking, and 
appoint elders in every city as I 
commanded you—

6 Երիցութեան թեկնածուն պէտք է 
անմեղադրելի ըլլայ, մէկ կնոջ այր 
ըլլայ եւ հաւատացեալ զաւակներ 
ունենայ, որոնք անառակութեամբ 
եւ անհնազանդութեամբ 
ամբաստանուած չըլլան։

6 Yeritsootyan tegnadzoon bedk 
e anmeghatreli ŭlla, meg gnoch 
ayr ŭlla yev havadatsyal zavagner 
oonena, voronk anaṙagootyamp 
yev anhnazantootyamp 
ampasdanvadz chŭllan:

6 if a man is blameless, the 
husband of one wife, having 
faithful children not accused of 
dissipation or insubordination.

7 Արդարեւ, եպիսկոպոսը՝ 
որպէս Աստուծոյ տնտես՝ պէտք 
է անմեղադրելի ըլլայ։ Պէտք չէ 
յանդուգն, բարկացող, գինեմոլ, 
կռուազան կամ շահամոլ ըլլայ,

7 Artarev, yebisgobosŭ՝ 
vorbes Asdoodzo dndes՝ bedk 
e anmeghatreli ŭlla: Bedk che 
hantookn, pargatsogh, kinemol, 
gṙvazan gam shahamol ŭlla,

7 For a bishop must be blameless, 
as a steward of God, not 
self‑willed, not quick‑tempered, 
not given to wine, not violent, not 
greedy for money,

8 այլ՝ հիւրասէր, բարին սիրող, 
զուսպ, արդար, մաքուր եւ ժուժկալ։

8 ayl՝ hyooraser, parin sirogh, 
zoosb, artar, makoor yev jhoojhgal:

8 but hospitable, a lover of what 
is good, sober‑minded, just, holy, 
self‑controlled,
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9 Պէտք է ամրօրէն պահէ իր սորված 
վստահելի վարդապետութիւնը, 
որպէսզի կարենայ ուղիղ ուսուցումով 
յորդորել ուրիշները եւ յանդիմանել 
հակառակորդները։

9 Bedk e amroren bahe ir sorvadz 
vsdaheli vartabedootyoonŭ, 
vorbeszi garena ooghigh 
oosootsoomov hortorel oorishnerŭ 
yev hantimanel hagaṙagortnerŭ:

9 holding fast the faithful word as 
he has been taught, that he may 
be able, by sound doctrine, both 
to exhort and convict those who 
contradict.

10 Որովհետեւ բազմաթիւ 
անհնազանդներ, դատարկախօսներ 
եւ միտք պղտորողներ կան, 
մանաւանդ հրէութենէ 
դարձածներուն մէջ,

10 Vorovhedev pazmativ 
anhnazantner, tadargakhosner yev 
midk bghdoroghner gan, manavant 
hreootene tartzadzneroon mech,

10 For there are many 
insubordinate, both idle talkers 
and deceivers, especially those of 
the circumcision,

11 որոնց բերանը պէտք է փակել, 
որովհետեւ անոնք ամբողջ տուներ կը 
քանդեն, շահամոլութենէ տարուած 
ուսուցանելով բաներ, որ պէտք չէ 
ուսուցանել։ ֍

11 voronts peranŭ bedk e pagel, 
vorovhedev anonk ampoghch 
dooner gŭ kanten, shahamolootene 
darvadz oosootsanelov paner, vor 
bedk che oosootsanel: ֍

11 whose mouths must be stopped, 
who subvert whole households, 
teaching things which they ought 
not, for the sake of dishonest 
gain. ֍
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Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜:

Ծա՛փս հարէք, ամենա՛յն հեթանոսք, 
աղաղակեցէ՛ք առ Աստուած ի ձայն 
ցնծութեան (Սղ. ԽԶ)։ ֍

Dza՛ps harek, amena՛yn hetanosk, 
aghaghagetse՛k aṙ Asdvadz i tzayn 
tsndzootyan (Sgh. KhZ): ֍

Clap your hands, all you nations; 
Shout to God with the voice of 
rejoicing. (Ps. 46) ֍

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

ըստ Յովհաննու ըստ Յովհաննու 7.37‑52 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook Yergyooghatsootyamp lvarook 
srpo avedaranis Hisoosi srpo avedaranis Hisoosi 

Krisdosi vor ŭsd Hovhannoo Krisdosi vor ŭsd Hovhannoo 
7.37‑52 (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 7:37‑52 (NKJV)

37 Տօնին վերջին եւ հանդիսաւոր օրը, 
Յիսուս ոտքի կանգնած՝ բարձրաձայն 
կ’ըսէր.‑ Ով որ ծարաւ է՝ թող ինծի 
գայ եւ խմէ։

37 Donin verchin yev hantisavor 
orŭ, Hisoos vodki ganknadz՝ 
partzratzayn g’ŭser.‑ Ov vor 
dzarav e՝ togh indzi ka yev khme:

37 On the last day, that great day 
of the feast, Jesus stood and cried 
out, saying, “If anyone thirsts, let 
him come to Me and drink.

38 Ով որ ինծի կը հաւատայ, ինչպէս 
Սուրբ գիրքը կ’ըսէ՝ «Անոր սիրտէն 
կենսատու ջուրի գետեր պիտի 
բղխին»։

38 Ov vor indzi gŭ havada, 
inchbes Soorp kirkŭ g’ŭse՝ «Anor 
sirden gensadoo choori keder bidi 
pghkhin»:

38 “He who believes in Me, as the 
Scripture has said, out of his heart 
will flow rivers of living water.”

39 Յիսուս ասիկա կ’ըսէր Հոգիին 
համար, որ իրեն հաւատացողները 
պիտի ընդունէին. իսկ Հոգին 
տակաւին չէր տրուած, քանի Յիսուս 
փառաւորուած չէր։

39 Hisoos asiga g’ŭser Hokiin 
hamar, vor iren havadatsoghnerŭ 
bidi ŭntoonein. isg Hokin 
dagavin cher drvadz, kani Hisoos 
paṙavorvadz cher:

39 But this He spoke concerning 
the Spirit, whom those believing 
in Him would receive; for the Holy 
Spirit was not yet given, because 
Jesus was not yet glorified.

40 Ժողովուրդէն ոմանք երբ լսեցին 
այս խօսքերը, ըսին.‑ Ասիկա է 
ճշմարիտ մարգարէն։

40 Jhoghovoorten vomank yerp 
lsetsin ays khoskerŭ, ŭsin.‑ Asiga 
e jshmarid markaren:

40 Therefore many from the crowd, 
when they heard this saying, said, 
“Truly this is the Prophet.”

41 Ուրիշներ կ’ըսէին.‑ Քրիստոսն 
է։ Իսկ ոմանք ալ կ’ըսէին.‑ Միթէ 
Գալիլեայէ՞ն պիտի գայ Քրիստոսը։

41 Oorishner g’ŭsein.‑ Krisdosn 
e: Isg vomank al g’ŭsein.‑ Mite 
Kalilyae՞n bidi ka Krisdosŭ:

41 Others said, “This is the 
Christ.” But some said, “Will the 
Christ come out of Galilee?
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42 Սուրբ գիրքը չ’ը՞սեր՝ թէ Քրիստոս 
Դաւիթ թագաւորի սերունդէն 
պիտի ըլլայ եւ Դաւիթի քաղաքին՝ 
Բեթլեհէմի մէջ պիտի ծնի։

42 Soorp kirkŭ ch’ŭ՞ser՝ te Krisdos 
Tavit takavori seroonten bidi ŭlla 
yev Taviti kaghakin՝ Petlehemi 
mech bidi dzni:

42 “Has not the Scripture said 
that the Christ comes from the 
seed of David and from the town of 
Bethlehem, where David was?”

43 Եւ Յիսուսի պատճառով 
տարակարծութիւններ յառաջ եկան 
ժողովուրդին մէջ։

43 Yev Hisoosi badjaṙov 
daragardzootyoonner haṙach 
yegan jhoghovoortin mech:

43 So there was a division among 
the people because of Him.

44 Ոմանք ուզեցին ձերբակալել զինք, 
բայց ոչ ոք համարձակեցաւ ձեռք 
զարնել։

44 Vomank oozetsin tzerpagalel 
zink, payts voch vok 
hamartzagetsav tzeṙk zarnel:

44 Now some of them wanted to 
take Him, but no one laid hands on 
Him.

45 Երբ տաճարին պահակները 
վերադարձան, աւագ քահանաներն ու 
Փարիսեցիները հարցուցին անոնց.‑ 
Ինչո՞ւ զինք հոս չբերիք։

45 Yerp dajarin bahagnerŭ 
veratartzan, avak kahananern oo 
Parisetsinerŭ hartsootsin anonts.‑ 
Incho՞o zink hos chperik:

45 Then the officers came to the 
chief priests and Pharisees, who 
said to them, “Why have you not 
brought Him?”

46 Պահակները պատասխանեցին.‑ 
Այս մարդուն պէս խօսող երբեք չենք 
տեսած։

46 Bahagnerŭ badaskhanetsin.‑ 
Ays martoon bes khosogh yerpek 
chenk desadz:

46 The officers answered, “No man 
ever spoke like this Man!”

47 Փարիսեցիները ըսին.‑ Ի՞նչ, դո՞ւք 
ալ խաբուեցաք։

47 Parisetsinerŭ ŭsin.‑ I՞nch, to՞ok 
al khapvetsak:

47 Then the Pharisees answered 
them, “Are you also deceived?

48 Իշխանաւորներէն կամ 
Փարիսեցիներէն ոեւէ մէկը հաւատա՞ց 
անոր։

48 Ishkhanavorneren gam 
Parisetsineren voyeve megŭ 
havada՞ts anor:

48 “Have any of the rulers or the 
Pharisees believed in Him?

49 Մեր Օրէնքը չգիտցող տգէտ 
ամբոխը միայն հաւատաց։ Անոնք 
արդէն իսկ նզովուած են։

49 Mer Orenkŭ chkidtsogh dked 
ampokhŭ miayn havadats: Anonk 
arten isg nzovvadz yen:

49 “But this crowd that does not 
know the law is accursed.”

50 Նիկոդեմոս, Փարիսեցիներէն 
մէկը, որ նախապէս գիշերով եկած էր 
Յիսուսի մօտ, ըսաւ անոնց.‑

50 Nigotemos, Parisetsineren 
megŭ, vor nakhabes kisherov 
yegadz er Hisoosi mod, ŭsav 
anonts.‑

50 Nicodemus (he who came to 
Jesus by night, being one of them) 
said to them,
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51 Արդեօք մեր Օրէնքը մարդս 
կը դատէ՞ նախքան զինք լսելը եւ 
գիտնալը թէ ի՛նչ ըրած է։

51 Artyok mer Orenkŭ marts 
gŭ tade՞ nakhkan zink lselŭ yev 
kidnalŭ te i՛nch ŭradz e:

51 “Does our law judge a man 
before it hears him and knows 
what he is doing?”

52 Անոնք պատասխանեցին 
Նիկոդեմոսի.‑ Միթէ դո՞ւն ալ 
Գալիլեայէն ես. քննէ՛ Սուրբ գիրքերը 
եւ պիտի տեսնես, թէ Գալիլեայէն 
մարգարէ չ’ելլեր։ ֍

52 Anonk badaskhanetsin 
Nigotemosi.‑ Mite to՞on al 
Kalilyaen yes. knne՛ Soorp kirkerŭ 
yev bidi desnes, te Kalilyaen 
markare ch’eller: ֍

52 They answered and said to him, 
“Are you also from Galilee? Search 
and look, for no prophet has arisen 
out of Galilee.” ֍


