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2022‑02‑27 2022‑02‑27 2022‑02‑27

Կիրակի Giragi Sunday

ԴԿ Ta Gen Ta Gen

Բուն բարեկենդան Poon paregentan Eve of the Great Fast

ԺամամուտԺամամուտ JhamamoodJhamamood IntroitIntroit

Առաջի պատուական ամենայաղթ 
խաչի քո անկանիմք երկրպագելով 
եւ խնդրեմք զթողութիւն յանցանաց 
մերոց. քանզի սովաւ բարձեր 
զդատապարտութիւն ազգի 
մարդկան։ Եւ այժմ, վասն սրբոյ 
աստուածային քո նշանի՝ շնորհեա 
զերկնային զխաղաղութիւնդ 
ամենայն աշխարհի։ ֍

Aṙachi badvagan amenahaght 
khachi ko anganimk yergrbakelov 
yev khntremk ztoghootyoon 
hantsanats merots. kanzi sovav 
partzer ztadabardootyoon azki 
martgan: Yev ayjhm, vasn srpo 
asdvadzayin ko nshani՝ shnorhya 
zergnayin zkhaghaghootyoont 
amenayn ashkharhi: ֍

Before your precious and 
all‑conquering cross, we fall 
down worshipping and beseech 
forgiveness of our transgressions; 
for it is through the cross you 
removed the condemnation of 
mankind. And now, for the sake 
of your holy and divine sign, grant 
your heavenly peace to the whole 
world. ֍

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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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.

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. ֍
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Շարական Շարական (Մեծի պահոց 
Ա. կիւր. ԴԿ)

Sharagan Sharagan (Medzi bahots 
A. gyoor. TG)

Hymn Hymn (Great Fast First Sunday 
Ta Gen)

Բանն, որ ընդ Հօր յէութեան եւ 
համագոյ Սուրբ Հոգւոյն, զպատկերն 
իւրական՝ խառնեալ ընդ հողանիւթ 
բնութեանս, զոր զարդարեալ փառօք՝ 
եդ ի դրախտին փափկութեան։

Pann, vor ŭnt Hor heootyan 
yev hamako Soorp Hokvooyn, 
zbadgern yooragan՝ khaṙnyal 
ŭnt hoghanyoot pnootyans, zor 
zartaryal paṙok՝ yet i trakhdin 
papgootyan:

The Word with the Father in 
essence and co‑existing with 
the Holy Spirit, fused his own 
image with our earthly nature. So 
adorning it with glory, he placed it 
in the Garden of Delight.

Յորում ցնծայր զուարճացեալ 
անտխրական խնդութեամբ, 
քանզի զԱստուած տեսանէր միշտ 
խոնարհեալ ի դրախտին, յորմէ 
զլուսոյն ճառագայթ տպաւորէր ի 
յինքեան։

Horoom tsndzayr zvarjatsyal 
andkhragan khntootyamp, 
kanzi zAsdvadz desaner mishd 
khonarhyal i trakhdin, horme 
zloosooyn jaṙakayt dbavorer i 
hinkyan:

There, delighted, he rejoiced with 
boundless joy, for he saw God 
always humbled in the Garden, 
from Whom he imprinted on 
himself rays of the Light.

Վասն որոյ աղաչեա՛, մա՛յր Աստուծոյ 
Մարիամ, զՄիածին քո զՈրդին, 
զի շնորհեսցէ ըստ աւազակին 
ժառանգել վերստին մեզ զդրախտին 
վայելչութիւն։ ֍

Vasn voro aghachya՛, ma՛yr 
Asdoodzo Mariam, zMiadzin 
ko zOrtin, zi shnorhestse ŭsd 
avazagin jhaṙankel versdin mez 
ztrakhdin vayelchootyoon: ֍

Therefore, O Mother of God, 
Mary, petition your only‑begotten 
Son, to grant us, like the thief, to 
inherit again the majesty of the 
Garden. ֍
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Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ (Սղ. ԿԴ) Alleluia՜: Alleluia՜Alleluia՜: Alleluia՜: (Sgh. 64) Alleluia՜: Alleluia՜Alleluia՜: Alleluia՜: (Ps. 64)

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 
58.1‑14 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya markaréé Ŭntertsvadzs hEsayya markaréé 
58.1‑14 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah Isaiah 58:1‑14 (NKJV)

1 «Բարձրաձայն կանչէ եւ մի՛ խնայեր, 
Ձայնդ փողի պէս բարձրացուր Եւ 
իմ ժողովուրդիս՝ իրենց յանցանքը 
Ու Յակոբին տանը՝ իրենց մեղքերը 
յայտնէ։

1 «Partzratzayn ganche yev 
mi՛ khnayer, Tzaynt poghi bes 
partzratsoor Yev im jhoghovoortis՝ 
irents hantsankŭ Oo Hagopin 
danŭ՝ irents meghkerŭ haydne:

1 “Cry aloud, spare not; Lift up 
your voice like a trumpet; Tell My 
people their transgression, And 
the house of Jacob their sins.

2 Անոնք ամէն օր զիս կը փնտռեն 
Եւ իմ ճամբաներս գիտնալ կը 
փափաքին, Այնպիսի ազգի մը 
պէս, որ արդարութիւն կ՚ընէ Ու իր 
Աստուծոյն օրէնքները զանց չ՚ըներ։ 
Ինծի արդարութեան կանոնները 
կը հարցնեն, Աստուծոյ մօտենալ կը 
փափաքին,

2 Anonk amen or zis gŭ pndṙen 
Yev im jampaners kidnal gŭ 
papakin, Aynbisi azki mŭ bes, 
vor artarootyoon g՚ŭne Oo ir 
Asdoodzooyn orenknerŭ zants 
ch՚ŭner: Indzi artarootyan 
ganonnerŭ gŭ hartsnen, Asdoodzo 
modenal gŭ papakin,

2 Yet they seek Me daily, And 
delight to know My ways, As a 
nation that did righteousness, 
And did not forsake the ordinance 
of their God. They ask of Me the 
ordinances of justice; They take 
delight in approaching God.

3 Ու կ՚ըսեն՝ ‘Մենք ինչո՞ւ ծոմ 
պահեցինք եւ դուն չտեսար, 
Մեր անձերը չարչարեցինք 
ու դուն չգիտցար’։ Ահա ձեր 
ծոմապահութեան օրը ձեր 
բաղձանքը կը կատարէք Եւ ձեր 
բոլոր պահանջները խստութեամբ կը 
պահանջէք՝ ՝։

3 Oo g՚ŭsen՝ ‘Menk incho՞o dzom 
bahetsink yev toon chdesar, 
Mer antzerŭ charcharetsink 
oo toon chkidtsar’: Aha tzer 
dzomabahootyan orŭ tzer 
paghtzankŭ gŭ gadarek Yev tzer 
polor bahanchnerŭ khsdootyamp 
gŭ bahanchek՝ ՝:

3 ‘Why have we fasted,’ they say, 
‘and You have not seen? Why have 
we afflicted our souls, and You 
take no notice?’ “In fact, in the day 
of your fast you find pleasure, And 
exploit all your laborers.
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4 Ահա կռիւի ու վէճի Եւ չարութեան 
բռունցքով զարնելու համար ծոմ կը 
պահէք, Որ ձեր ձայնը բարձրերը լսել 
տաք։

4 Aha gṙivi oo veji Yev charootyan 
pṙoontskov zarneloo hamar 
dzom gŭ bahek, Vor tzer tzaynŭ 
partzrerŭ lsel dak:

4 Indeed you fast for strife and 
debate, And to strike with the fist 
of wickedness. You will not fast 
as you do this day, To make your 
voice heard on high.

5 Իմ ընդունած ծոմապահութիւնս Ու 
մարդու մը իր անձը խոնարհեցնելու 
օրը այսպէ՞ս կ՚ըլլայ. Իր գլուխը կնիւնի 
պէս ծռելով Եւ իր տակ քուրձ ու 
մոխիր տարածելո՞վ կ՚ըլլայ։ Ասիկա 
ծոմապահութիւն ու Տէրոջը ընդունելի 
օ՞ր պիտի անուանես։

5 Im ŭntoonadz dzomabahootyoons 
Oo martoo mŭ ir antzŭ 
khonarhetsneloo orŭ aysbe՞s g՚ŭlla. 
Ir klookhŭ gnyooni bes dzṙelov Yev 
ir dag koortz oo mokhir daradzelo՞v 
g՚ŭlla: Asiga dzomabahootyoon oo 
Derochŭ ŭntooneli o՞r bidi anvanes:

5 Is it a fast that I have chosen, 
A day for a man to afflict his 
soul? Is it to bow down his head 
like a bulrush, And to spread out 
sackcloth and ashes? Would you 
call this a fast, And an acceptable 
day to the LORD?

6 Իմ ընդունած ծոմապահութիւնս՝ 
Անիրաւութեան կապերը քակելը, 
Լուծին կապերը թուլցնելը, 
Հարստահարութիւն կրողները ազատ 
թողուլը, Ամէն լուծ կտրելը,

6 Im ŭntoonadz 
dzomabahootyoons՝ Aniravootyan 
gaberŭ kagelŭ, Loodzin gaberŭ 
tooltsnelŭ, Harsdaharootyoon 
groghnerŭ azad toghoolŭ, Amen 
loodz gdrelŭ,

6 “Is this not the fast that I have 
chosen: To loose the bonds of 
wickedness, To undo the heavy 
burdens, To let the oppressed go 
free, And that you break every 
yoke?

7 Հացդ անօթիին բաժնելը, 
Թափառական տնանկները տունդ 
ընդունիլը, Մերկ մը հագուեցնելը Ու 
մարմինդ անտեսելն է։

7 Hatst anotiin pajhnelŭ, 
Tapaṙagan dnangnerŭ doont 
ŭntoonilŭ, Merg mŭ hakvetsnelŭ 
Oo marmint andeseln e:

7 Is it not to share your bread with 
the hungry, And that you bring 
to your house the poor who are 
cast out; When you see the naked, 
that you cover him, And not hide 
yourself from your own flesh?

8 Այն ատեն քու լոյսդ առաւօտի պէս 
պիտի ծագի Ու բժշկութիւնդ շուտով 
պիտի յայտնուի։ Քու արդարութիւնդ 
քու առջեւէդ պիտի երթայ Ու 
Տէրոջը փառքը քու ետեւէդ պիտի 
պաշտպանէ։

8 Ayn aden koo looyst aṙavodi 
bes bidi dzaki Oo pjhshgootyoont 
shoodov bidi haydnvi: Koo 
artarootyoont koo aṙchevet bidi 
yerta Oo Derochŭ paṙkŭ koo 
yedevet bidi bashdbane:

8 Then your light shall break forth 
like the morning, Your healing 
shall spring forth speedily, And 
your righteousness shall go before 
you; The glory of the LORD shall 
be your rear guard.
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9 Այն ատեն պիտի կանչես եւ 
Տէրը պիտի պատասխանէ, Պիտի 
աղաղակես ու անիկա պիտի ըսէ. 
‘Ահա ես’։ Եթէ քու մէջէդ լուծը, 
Մատով ցուցնելն ու չար խօսքերը 
վերցնես,

9 Ayn aden bidi ganches yev Derŭ 
bidi badaskhane, Bidi aghaghages 
oo aniga bidi ŭse. ‘Aha yes’: 
Yete koo mechet loodzŭ, Madov 
tsootsneln oo char khoskerŭ 
vertsnes,

9 Then you shall call, and the 
LORD will answer; You shall cry, 
and He will say, ‘Here I am.’ “If 
you take away the yoke from your 
midst, The pointing of the finger, 
and speaking wickedness,

10 Եթէ անօթին յօժարութեամբ 
կերակրես՝ ՝ Եւ կարօտին հոգին 
կշտացնես, Այն ատեն քու լոյսդ 
խաւարի մէջ պիտի ծագի Ու քու 
խաւարդ կէսօրուան պէս պիտի ըլլայ։

10 Yete anotin hojharootyamp 
geragres՝ ՝ Yev garodin hokin 
gshdatsnes, Ayn aden koo looyst 
khavari mech bidi dzaki Oo koo 
khavart gesorvan bes bidi ŭlla:

10 If you extend your soul to the 
hungry And satisfy the afflicted 
soul, Then your light shall dawn in 
the darkness, And your darkness 
shall be as the noonday.

11 Տէրը միշտ քեզի առաջնորդութիւն 
պիտի ընէ, Քու հոգիդ երաշտութեան 
ատեն պիտի կշտացնէ, Ոսկորներդ 
պիտի զօրացնէ. Դուն ջրարբի 
պարտէզի պէս Աղբիւրի պէս պիտի 
ըլլաս, որուն ջուրը չի պակսիր։

11 Derŭ mishd kezi 
aṙachnortootyoon bidi ŭne, 
Koo hokit yerashdootyan aden 
bidi gshdatsne, Vosgornert bidi 
zoratsne. Toon chrarpi bardezi bes 
Aghpyoori bes bidi ŭllas, voroon 
choorŭ chi bagsir:

11 The LORD will guide you 
continually, And satisfy your soul 
in drought, And strengthen your 
bones; You shall be like a watered 
garden, And like a spring of water, 
whose waters do not fail.

12 Քեզմէ ծնածները հին աւերակները 
պիտի շինեն։ Նախկին դարերուն 
հիմերը պիտի վերականգնես։ Դուն 
փլածներ նորոգող Ու բնակութեան 
համար ճամբաներ շտկող պիտի 
կոչուիս։

12 Kezme dznadznerŭ hin 
averagnerŭ bidi shinen: Nakhgin 
tareroon himerŭ bidi veraganknes: 
Toon pladzner norokogh Oo 
pnagootyan hamar jampaner 
shdgogh bidi gochvis:

12 Those from among you Shall 
build the old waste places; You 
shall raise up the foundations 
of many generations; And you 
shall be called the Repairer of the 
Breach, The Restorer of Streets to 
Dwell In.
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13 Եթէ շաբաթը՝ իմ սուրբ օրս՝ 
Քու ցանկութիւնդ կատարելէ 
ոտքդ դարձնես Ու շաբաթը՝ 
քու զուարճութիւնդ Եւ Տէրոջը 
նուիրուած օրը պատուական 
անուանես, Զանիկա պատուես՝ 
քու ճամբաներուդ չհետեւելով, 
Քու ցանկութիւնդ չկատարելով ու 
պարապ խօսք չխօսելով,

13 Yete shapatŭ՝ im soorp ors՝ 
Koo tsangootyoont gadarele 
vodkt tartznes Oo shapatŭ՝ 
koo zvarjootyoont Yev Derochŭ 
nvirvadz orŭ badvagan anvanes, 
Zaniga badves՝ koo jampaneroot 
chhedevelov, Koo tsangootyoont 
chgadarelov oo barab khosk 
chkhoselov,

13 “If you turn away your foot from 
the Sabbath, From doing your 
pleasure on My holy day, And call 
the Sabbath a delight, The holy 
day of the LORD honorable, And 
shall honor Him, not doing your 
own ways, Nor finding your own 
pleasure, Nor speaking your own 
words,

14 Այն ատեն Տէրոջմով պիտի 
ուրախանաս։ Քեզ երկրին բարձր 
տեղերը պիտի հանեմ, Քու հօրդ 
Յակոբին ժառանգութիւնը քեզի 
պիտի կերցնեմ. Քանզի Տէրոջը 
բերանը խօսեցաւ»։ ֍

14 Ayn aden Derochmov bidi 
oorakhanas: Kez yergrin partzr 
degherŭ bidi hanem, Koo hort 
Hagopin jhaṙankootyoonŭ kezi bidi 
gertsnem. Kanzi Derochŭ peranŭ 
khosetsav»: ֍

14 Then you shall delight yourself 
in the LORD; And I will cause 
you to ride on the high hills of 
the earth, And feed you with the 
heritage of Jacob your father. 
The mouth of the LORD has 
spoken.” ֍
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Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ (Սղ. ՀԵ) Alleluia՜: Alleluia՜Alleluia՜: Alleluia՜: (Sgh. 75) Alleluia՜: Alleluia՜Alleluia՜: Alleluia՜: (Ps. 75)

Կցորդ. Ո՛ւխտս դիք եւ կատարեցէ՛ք 
Տեառն Աստուծոյ մերոյ ամենեքեան, 
որ շուրջ էք զՆովաւ։ ֍

Gtsort. O՛okhds tik yev gadaretse՛k 
Dyaṙn Asdoodzo mero amenekyan, 
vor shoorch ek zNovav: ֍

Response. 12 Vow, and let us all 
perfect our vows to the Lord our 
God; all that are round about 
him. ֍

Փոխ. Յայտնի է ի Հրէաստանի 
Աստուած, եւ յԻսրայէլ մեծ է անուն 
Նորա։

Pokh. Haydni e i Hreasdani 
Asdvadz, yev hIsrayel medz e 
anoon Nora:

Antiphon. 2 God is known in Judea: 
his name is great in Israel.

Եղեւ խաղաղութիւն տեղի Նորա, եւ 
բնակութիւն Նորա ի Սիոն։

Yeghev khaghaghootyoon deghi 
Nora, yev pnagootyoon Nora i 
Sion:

3 And his place has been in peace, 
and his dwelling‑place in Sion.

Անդ խորտակեաց Տէր զզօրութիւն 
աղեղան, զզէն, զսուր եւ 
զճակատամարտ։

Ant khordagyats Der zzorootyoon 
agheghan, zzen, zsoor yev 
zjagadamard:

4 There the Lord broke the power 
of the bow, the shield, and the 
sword, and the battle. Pause.

Լուսատու ես Դու սքանչելապէս 
լերանցն յաւիտենից։ Խռովեսցին 
ամենեքեան, որ անմիտ են սրտիւք. 
ննջեցին զքունս իւրեանց եւ ինչ ոչ 
գտին։

Loosadoo yes Too skanchelabes 
lerantsn havidenits: Khṙovestsin 
amenekyan, vor anmid yen srdivk. 
nnchetsin zkoons yooryants yev 
inch voch kdin:

5 Thou dost wonderfully shine 
forth from the everlasting 
mountains. 6 All the simple ones 
in heart were troubled; all the men 
of wealth have slept their sleep, 
and have found nothing in their 
hands.

Ամենայն արք ի մեծութեան ձեռաց 
իւրեանց ի սաստէ Քումմէ, Աստուա՛ծ 
Յակոբայ, ննջեցին, եւ ոյք հեծեալ էին 
ի ձիս։

Amenayn ark i medzootyan 
tzeṙats yooryants i sasde Koomme, 
Asdva՛dz Hagopa, nnchetsin, yev 
voyk hedzyal ein i tzis:

7 All men at thy rebuke, O God 
of Jacob, the riders on horses 
slumbered.
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Դու ահաւոր ես, եւ ո՞վ կարէ կալ 
առաջի Քո. որպէս երեւեցար Դու 
յերկնից, յայտնի եղեւ բարկութիւն 
Քո։

Too ahavor yes, yev o՞v gare gal 
aṙachi Ko. vorbes yerevetsar 
Too hergnits, haydni yeghev 
pargootyoon Ko:

8 You are awesome; and who shall 
withstand you, because of your 
anger?

Երկիր երկեաւ եւ սարսեաց ընդ 
յառնել Աստուծոյ ի դատաստան, 
ընդ ապրեցուցանել զամենայն հեզս 
երկրի։

Yergir yergyav yev sarsyats ŭnt 
haṙnel Asdoodzo i tadasdan, ŭnt 
abretsootsanel zamenayn hezs 
yergri:

9 You caused judgment to be heard 
from heaven; the earth feared, and 
was still, 10 when God arose to 
judgment, to save all the meek in 
heart. Pause.

Խորհուրդ մարդկան խոստովան 
առնին առ Քեզ, եւ ծածկեալք 
իմաստութեամբ օրհնեսցեն զՔեզ։

Khorhoort martgan khosdovan 
aṙnin aṙ Kez, yev dzadzgyalk 
imasdootyamp orhnestsen zKez:

11 For the inward thought of man 
shall give thanks to thee: and the 
memorial of his inward thought 
shall praise you.

Ո՛ւխտս դիք եւ կատարեցէ՛ք Տեառն 
Աստուծոյ մերոյ ամենեքեան, որ շուրջ 
էք զՆովաւ։

O՛okhds tik yev gadaretse՛k Dyaṙn 
Asdoodzo mero amenekyan, vor 
shoorch ek zNovav:

12 Vow, and let us all perfect our 
vows to the Lord our God; all that 
are round about him.

Մատուցէ՛ք պատարագս Ահաւորին, 
Ո քաղէ զհոգիս իշխանաց, ահաւոր 
է Նա քան զամենայն թագաւորս 
երկրի։ ֍

Madootse՛k badaraks Ahavorin, Vo 
kaghe zhokis ishkhanats, ahavor 
e Na kan zamenayn takavors 
yergri: ֍

13 Let us present offerings, to 
him that takes away the spirits of 
princes; he is more awesome than 
all the kings of the earth. ֍



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 12 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն 
՚ի Հռոմայեցւոց թղթոյն ՚ի Հռոմայեցւոց թղթոյն 
13.11‑14.23 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn 
՚i Hṙomayetsvots tghtooyn ՚i Hṙomayetsvots tghtooyn 

13.11‑14.23 (ARWZ)

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

13:11‑14:23 (NKJV)

11 Սիրոյ այս սկզբունքով ընթացէք, 
գիտնալով թէ ի՛նչ ժամանակի 
մէջ կ’ապրինք։ Ժամանակն է որ 
քունը թօթափենք եւ արթննանք, 
որովհետեւ հիմա փրկութիւնը աւելի 
մօտ է մեզի, քան այն ատեն՝ երբ 
հաւատացինք։

11 Siro ays sgzpoonkov ŭntatsek, 
kidnalov te i՛nch jhamanagi 
mech g’abrink: Jhamanagn e vor 
koonŭ totapenk yev artnnank, 
vorovhedev hima prgootyoonŭ 
aveli mod e mezi, kan ayn aden՝ 
yerp havadatsink:

11 And do this, knowing the time, 
that now it is high time to awake 
out of sleep; for now our salvation 
is nearer than when we first 
believed.

12 Գիշերը ահա կ’անցնի եւ ցերեկը 
մօտ է։ Ուստի խաւարի գործերէն 
հեռանանք եւ լոյսի զէնքերը մեր վրայ 
առնենք,

12 Kisherŭ aha g’antsni yev 
tseregŭ mod e: Oosdi khavari 
kordzeren heṙanank yev looysi 
zenkerŭ mer vra aṙnenk,

12 The night is far spent, the day 
is at hand. Therefore let us cast off 
the works of darkness, and let us 
put on the armor of light.

13 ապրելու համար այնպէս՝ ինչպէս 
վայել է լոյսի մէջ քալողներուն, 
փոխանակ անառակութեամբ, 
արբեցութեամբ, խառնակեցութեամբ 
ու պղծութեամբ, կամնախանձով ու 
հակառակութեամբ ապրելու։

13 abreloo hamar aynbes՝ 
inchbes vayel e looysi mech 
kaloghneroon, pokhanag 
anaṙagootyamp, arpetsootyamp, 
khaṙnagetsootyamp oo 
bghdzootyamp, gamnakhantzov oo 
hagaṙagootyamp abreloo:

13 Let us walk properly, as 
in the day, not in revelry and 
drunkenness, not in lewdness and 
lust, not in strife and envy.

14 Տէր Յիսուս Քրիստոսի նկարագիրը 
ձեր վրայ առէք, եւ մարմնի 
ցանկութիւնները կատարելու 
հետամուտ մի՛ ըլլաք։

14 Der Hisoos Krisdosi ngarakirŭ 
tzer vra aṙek, yev marmni 
tsangootyoonnerŭ gadareloo 
hedamood mi՛ ŭllak:

14 But put on the Lord Jesus 
Christ, and make no provision for 
the flesh, to fulfill its lusts.

1 Հաւատքի մէջ տկարացած մէկը 
ընդունեցէք՝ առանց իր խիղճը 
տանջող կասկածները քննադատելու։

1 Havadki mech dgaratsadz 
megŭ ŭntoonetsek՝ aṙants ir 
khighjŭ danchogh gasgadznerŭ 
knnatadeloo:

1 Receive one who is weak in the 
faith, but not to disputes over 
doubtful things.
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2 Օրինակ, մէկը կը հաւատայ՝ թէ 
ամէն ինչ կարելի է ուտել։ Ուրիշ 
մը, որ կասկած ունի այդ մասին, 
բանջարեղէն կ’ուտէ միայն։

2 Orinag, megŭ gŭ havada՝ te 
amen inch gareli e oodel: Oorish 
mŭ, vor gasgadz ooni ayt masin, 
panchareghen g’oode miayn:

2 For one believes he may eat all 
things, but he who is weak eats 
only vegetables.

3 Ամէն ինչ ուտողը թող չարհամարհէ 
չուտողը, իսկ չուտողը թող 
չքննադատէ ուտողը, որովհետեւ 
Աստուած զայն ընդուներ է։

3 Amen inch oodoghŭ togh 
charhamarhe choodoghŭ, isg 
choodoghŭ togh chknnatade 
oodoghŭ, vorovhedev Asdvadz zayn 
ŭntooner e:

3 Let not him who eats despise 
him who does not eat, and let not 
him who does not eat judge him 
who eats; for God has received 
him.

4 Ո՞վ ես դուն, որ Աստուծոյ ծառան 
կը դատես։ Տէրը ի՛նք միայն գիտէ՝ իր 
հաւատքին մէջ կանգո՞ւն է անիկա, 
թէ ինկած։ Բայց վստահ եղէք որ 
կանգուն պիտի մնայ, որովհետեւ 
Տէրը կրնայ զայն կանգուն պահել։

4 O՞v yes toon, vor Asdoodzo dzaṙan 
gŭ tades: Derŭ i՛nk miayn kide՝ ir 
havadkin mech ganko՞on e aniga, 
te ingadz: Payts vsdah yeghek vor 
gankoon bidi mna, vorovhedev 
Derŭ grna zayn gankoon bahel:

4 Who are you to judge another's 
servant? To his own master he 
stands or falls. Indeed, he will be 
made to stand, for God is able to 
make him stand.

5 Նոյնպէս, ոմանք կը խորհին՝ թէ 
զԱստուած պաշտելու համար այսինչ 
օրը աւելի կարեւոր է քան միւս օրը, 
մինչ ուրիշներու համար բոլոր օրերը 
նոյնն են։ Իւրաքանչիւրը թող իր 
համոզումը պահէ։

5 Nooynbes, vomank gŭ khorhin՝ 
te zAsdvadz bashdeloo hamar 
aysinch orŭ aveli garevor e kan 
myoos orŭ, minch oorishneroo 
hamar polor orerŭ nooynn 
yen: Yoorakanchyoorŭ togh ir 
hamozoomŭ bahe:

5 One person esteems one day 
above another; another esteems 
every day alike. Let each be fully 
convinced in his own mind.

6 Կը բաւէ որ թէ՛ յատուկ օր մը 
փնտռողը եւ թէ՛ օրերու միջեւ 
խտրութիւն չդնողը երկուքն ալ Տէրը 
պատուել կը խորհին։ Նոյնպէս ալ, թէ՛ 
ամէն ինչ ուտողը Տէրը կը պատուէ 
եւ թէ՛ չուտողը, երբ երկուքն ալ 
Աստուծոյ գոհութիւն կը յայտնեն։

6 Gŭ pave vor te՛ hadoog or mŭ 
pndṙoghŭ yev te՛ oreroo michev 
khdrootyoon chtnoghŭ yergookn al 
Derŭ badvel gŭ khorhin: Nooynbes 
al, te՛ amen inch oodoghŭ Derŭ 
gŭ badve yev te՛ choodoghŭ, yerp 
yergookn al Asdoodzo kohootyoon 
gŭ haydnen:

6 He who observes the day, 
observes it to the Lord; and he 
who does not observe the day, to 
the Lord he does not observe it. He 
who eats, eats to the Lord, for he 
gives God thanks; and he who does 
not eat, to the Lord he does not 
eat, and gives God thanks.
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7 Մեզմէ ոեւէ մէկը ինքն իր անձին 
համար չ’ապրիր, ո՛չ ալ ինքն իրեն 
համար կը մեռնի։

7 Mezme voyeve megŭ inkn ir 
antzin hamar ch’abrir, vo՛ch al 
inkn iren hamar gŭ meṙni:

7 For none of us lives to himself, 
and no one dies to himself.

8 Եթէ կ’ապրինք՝ Տիրոջ համար 
կ’ապրինք, եւ եթէ կը մեռնինք՝ Տիրոջ 
համար կը մեռնինք, որ կը նշանակէ 
թէ՝ ըլլա՛յ կեանքի եւ ըլլա՛յ մահուան 
մէջ՝ Տիրոջ կը պատկանինք։

8 Yete g’abrink՝ Diroch hamar 
g’abrink, yev yete gŭ meṙnink՝ 
Diroch hamar gŭ meṙnink, vor 
gŭ nshanage te՝ ŭlla՛ gyanki yev 
ŭlla՛ mahvan mech՝ Diroch gŭ 
badganink:

8 For if we live, we live to the 
Lord; and if we die, we die to the 
Lord. Therefore, whether we live 
or die, we are the Lord's.

9 Ատոր համար ալ Քրիստոս մեռաւ 
եւ վերակենդանացաւ, որպէսզի Տէրը 
ըլլայ բոլորին, թէ՛ ապրողներուն եւ 
թէ՛ մեռածներուն հաւասարապէս։

9 Ador hamar al Krisdos meṙav 
yev veragentanatsav, vorbeszi 
Derŭ ŭlla polorin, te՛ abroghneroon 
yev te՛ meṙadzneroon havasarabes:

9 For to this end Christ died and 
rose and lived again, that He 
might be Lord of both the dead and 
the living.

10 Ինչո՞ւ կը դատես ուրեմն եղբայրդ, 
կամ ինչո՞ւ զայն կ’արհամարհես։ 
Բոլորս ալ Քրիստոսի ատեանին 
դիմաց պիտի կանգնինք,

10 Incho՞o gŭ tades ooremn 
yeghpayrt, gam incho՞o zayn 
g’arhamarhes: Polors al Krisdosi 
adyanin timats bidi ganknink,

10 But why do you judge your 
brother? Or why do you show 
contempt for your brother? For we 
shall all stand before the judgment 
seat of Christ.

11 որովհետեւ մարգարէութեան մէջ 
գրուած է.‑ «Ես ինձմով կ’երդնում,‑ 
կ’ըսէ Տէրը,‑ որ ամէն ծունկ պիտի 
խոնարհի առջեւս եւ ամէն լեզու 
պիտի խոստովանի թէ ես եմ 
Աստուածը»։

11 vorovhedev markareootyan 
mech krvadz e.‑ «Yes intzmov 
g’ertnoom,‑ g’ŭse Derŭ,‑ vor amen 
dzoong bidi khonarhi aṙchevs yev 
amen lezoo bidi khosdovani te yes 
yem Asdvadzŭ»:

11 For it is written: “As I live, 
says the LORD, Every knee shall 
bow to Me, And every tongue shall 
confess to God.”

12 Քանի ուրեմն մեզմէ իւրաքանչիւրը 
իր անձին համար հաշիւ պիտի տայ 
Աստուծոյ,

12 Kani ooremn mezme 
yoorakanchyoorŭ ir antzin hamar 
hashiv bidi da Asdoodzo,

12 So then each of us shall give 
account of himself to God.
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13 այսուհետեւ դադրի՛նք իրար 
քննադատելէ, եւ փոխարէնը ջանանք 
մեր եղբայրներուն գայթակղութեան 
եւ մեղանչումին պատճառ չդառնալ։

13 aysoohedev tatri՛nk irar 
knnatadele, yev pokharenŭ 
chanank mer yeghpayrneroon 
kaytagghootyan yev 
meghanchoomin badjaṙ chtaṙnal:

13 Therefore let us not judge 
one another anymore, but rather 
resolve this, not to put a stumbling 
block or a cause to fall in our 
brother's way.

14 Յիսուս Քրիստոսով հետեւեալը 
ապահովապէս գիտեմ, թէ ինքնին 
պիղծ բան չկայ։ Բան մը պիղծ կ’ըլլայ 
ա՛յն մարդուն համար, որ զայն պիղծ 
կը համարէ։

14 Hisoos Krisdosov hedevyalŭ 
abahovabes kidem, te inknin 
bighdz pan chga: Pan mŭ bighdz 
g’ŭlla a՛yn martoon hamar, vor 
zayn bighdz gŭ hamare:

14 I know and am convinced by the 
Lord Jesus that there is nothing 
unclean of itself; but to him who 
considers anything to be unclean, 
to him it is unclean.

15 Եթէ գիտես թէ քու ուտելովդ 
եղբօրդ խղճմտանքը կը վիրաւորես, 
սիրով շարժած չես ըլլար՝ երբ ուտես։ 
Քու կերակուրովդ պատճառ մի՛ 
դառնար որ կորսուի եղբայրդ, որուն 
համար Քրիստոս իր կեանքը տուաւ։

15 Yete kides te koo oodelovt 
yeghport khghjmdankŭ gŭ 
viravores, sirov sharjhadz ches 
ŭllar՝ yerp oodes: Koo geragoorovt 
badjaṙ mi՛ taṙnar vor gorsvi 
yeghpayrt, voroon hamar Krisdos 
ir gyankŭ dvav:

15 Yet if your brother is grieved 
because of your food, you are no 
longer walking in love. Do not 
destroy with your food the one for 
whom Christ died.

16 Առիթ մի՛ տար որ բարի եւ 
ուղիղ սեպած բանդ հայհոյութեան 
պատճառ դառնայ։

16 Aṙit mi՛ dar vor pari yev ooghigh 
sebadz pant hayhooyootyan badjaṙ 
taṙna:

16 Therefore do not let your good 
be spoken of as evil;

17 Որովհետեւ Աստուծոյ 
արքայութիւնը կերակուր կամ 
ըմպելիք չէ, այլ՝ արդարութիւն, 
խաղաղութիւն եւ խնդութիւն, Սուրբ 
Հոգիէն տրուած։

17 Vorovhedev Asdoodzo 
arkayootyoonŭ geragoor gam 
ŭmbelik che, ayl՝ artarootyoon, 
khaghaghootyoon yev khntootyoon, 
Soorp Hokien drvadz:

17 for the kingdom of God is 
not eating and drinking, but 
righteousness and peace and joy in 
the Holy Spirit.

18 Եւ ով որ ասոնցմով կը ծառայէ 
Քրիստոսի, անիկա Աստուծոյ հաճելի 
եւ մարդոց գովելի կ’ըլլայ։

18 Yev ov vor asontsmov gŭ 
dzaṙaye Krisdosi, aniga Asdoodzo 
hajeli yev martots koveli g’ŭlla:

18 For he who serves Christ in 
these things is acceptable to God 
and approved by men.
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19 Արդ, այսուհետեւ խաղաղութիւն 
փնտռենք եւ աշխատինք իրարու 
հաւատքը ամրապնդել։

19 Art, aysoohedev 
khaghaghootyoon pndṙenk yev 
ashkhadink iraroo havadkŭ 
amrabntel:

19 Therefore let us pursue the 
things which make for peace and 
the things by which one may edify 
another.

20 Չըլլա՛յ որ կերակուրի պատճառով 
Աստուծոյ գործը քանդես։ Ամէն բան 
ինքնին մաքուր է. բայց սխալ է բան 
մը ուտել, երբ ատիկա ուրիշ մը կը 
գայթակղեցնէ։

20 Chŭlla՛ vor geragoori badjaṙov 
Asdoodzo kordzŭ kantes: Amen 
pan inknin makoor e. payts skhal 
e pan mŭ oodel, yerp adiga oorish 
mŭ gŭ kaytagghetsne:

20 Do not destroy the work of God 
for the sake of food. All things 
indeed are pure, but it is evil for 
the man who eats with offense.

21 Աւելի ճիշդ է՝ ո՛չ միս ուտել, ո՛չ 
գինի խմել, ո՛չ ալ ուրիշ ոեւէ բան 
ընել՝ որով եղբայրդ կը գլորի կամ կը 
գայթակղի կամ կը տկարանայ։

21 Aveli jisht e՝ vo՛ch mis oodel, 
vo՛ch kini khmel, vo՛ch al oorish 
voyeve pan ŭnel՝ vorov yeghpayrt 
gŭ klori gam gŭ kaytagghi gam gŭ 
dgarana:

21 It is good neither to eat meat 
nor drink wine nor do anything by 
which your brother stumbles or is 
offended or is made weak.

22 Այս մասին քու համոզումդ՝ 
քու եւ Աստուծոյ միջեւ թող 
մնայ։ Երանի՜ անոր որ ինքզինքը 
դատապարտութեան չ’ենթարկեր 
այնպիսի բաներով՝ որով իր ընկերոջ 
փորձութեան պատճառ կ’ըլլայ։

22 Ays masin koo hamozoomt՝ 
koo yev Asdoodzo michev togh 
mna: Yerani՜ anor vor inkzinkŭ 
tadabardootyan ch’entarger 
aynbisi panerov՝ vorov ir ŭngeroch 
portzootyan badjaṙ g’ŭlla:

22 Do you have faith? Have it to 
yourself before God. Happy is he 
who does not condemn himself in 
what he approves.

23 Միւս կողմէ, եթէ մէկը 
կասկած ունի իր կերածին 
անմաքրութեան մասին, Աստուծոյ 
դատապարտութեան ենթակայ է՝ 
եթէ ուտէ, որովհետեւ իր արարքը 
հաւատքի արդիւնք չէ։ Եւ ինչ որ 
հաւատքէն չի գար՝ մեղք է։ ֍

23 Myoos goghme, yete megŭ 
gasgadz ooni ir geradzin 
anmakrootyan masin, Asdoodzo 
tadabardootyan yentaga e՝ yete 
oode, vorovhedev ir ararkŭ 
havadki artyoonk che: Yev inch vor 
havadken chi kar՝ meghk e: ֍

23 But he who doubts is 
condemned if he eats, because 
he does not eat from faith; for 
whatever is not from faith is sin. ֍
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Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ (Սղ. ՂԹ) Alleluia՜: Alleluia՜Alleluia՜: Alleluia՜: (Sgh. 99) Alleluia՜: Alleluia՜Alleluia՜: Alleluia՜: (Ps. 99)

Աղաղակեցէ՛ք առ Տէր, ամենա՛յն 
երկիր, ծառայեցէ՛ք Տեառն 
ուրախութեամբ։

Aghaghagetse՛k aṙ Der, amena՛yn 
yergir, dzaṙayetse՛k Dyaṙn 
oorakhootyamp:

Make a shout to the Lord, all 
lands; serve the Lord with 
gladness.

Մտէ՛ք առաջի Նորա ցնծութեամբ, 
ծաներո՛ւք, զի Նա է Տէր Աստուած 
մեր։

Mde՛k aṙachi Nora tsndzootyamp, 
dzanero՛ok, zi Na e Der Asdvadz 
mer:

Enter into his presence with joy; 
know that he is the Lord our God.

Նա արար զմեզ, եւ ոչ մեք էաք, մեք՝ 
ժողովուրդք եւ խաշն արօտի Նորա։

Na arar zmez, yev voch mek eak, 
mek՝ jhoghovoortk yev khashn 
arodi Nora:

It is he who made us and we were 
not by ourselves; we are his people 
and the sheep of his pasture.

Մտէ՛ք ընդ դրունս Նորա 
խոստովանութեամբ եւ 
օրհնութեամբ՝ ի յարկս Նորա։

Mde՛k ŭnt troons Nora 
khosdovanootyamp yev 
orhnootyamp՝ i hargs Nora:

Enter into his gates with 
thanksgiving; and into his courts 
with praise.

Խոստովա՛ն եղերուք Տեառն եւ 
օրհնեցէ՛ք զանուն Նորա։

Khosdova՛n yegherook Dyaṙn yev 
orhnetse՛k zanoon Nora:

Be thankful to the Lord; and bless 
his name.

Քաղցր է Տէր, յաւիտեան է 
ողորմութիւն Նորա, ազգէ մինչեւ 
յազգ է ճշմարտութիւն Նորա։

Kaghtsr e Der, havidyan e 
voghormootyoon Nora, azke 
minchev hazk e jshmardootyoon 
Nora:

The Lord is gracious, his mercy is 
everlasting; and his truth endures 
from generation to generation.

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, Pa՜ṙk Hor yev Vortvo yev Hokvooyn 
Srpo,

Glory to the Father and to the Son 
and to the Holy Spirit,

Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս 
յաւիտենից։ Ամէն։ ֍

Ayjhm yev mishd yev havidyans 
havidenits: Amen: ֍

Now and always and unto the ages 
of ages. Amen. ֍
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Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ 
աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ 

ըստ Մատթէոս ըստ Մատթէոս 6.1‑21 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook Yergyooghatsootyamp lvarook 
srpo avedaranis Hisoosi Krisdosi srpo avedaranis Hisoosi Krisdosi 
vor ŭsd Madteos vor ŭsd Madteos 6.1‑21 (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. 

Matthew Matthew 6:1‑21 (NKJV)

1 Զգո՜յշ, Աստուծոյ հանդէպ ձեր 
պարտաւորութիւնները մարդոց 
ներկայութեան մի՛ կատարէք ցոյցի 
համար, որովհետեւ այդ պարագային 
վարձատրութիւն պիտի չստանաք 
ձեր երկնաւոր Հօրմէն։

1 Zko՜oysh, Asdoodzo hanteb tzer 
bardavorootyoonnerŭ martots 
nergayootyan mi՛ gadarek tsooytsi 
hamar, vorovhedev ayt barakayin 
vartzadrootyoon bidi chsdanak 
tzer yergnavor Hormen:

1 “Take heed that you do not do 
your charitable deeds before men, 
to be seen by them. Otherwise you 
have no reward from your Father 
in heaven.

2 Երբ ողորմութիւն կ’ուզես 
տալ, փող ու թմբուկով մի՛ ըներ՝ 
մարդոց ուշադրութիւնը գրաւելու 
համար, ինչպէս կեղծաւորները 
կ’ընեն ժողովարաններու մէջ եւ 
հրապարակներու վրայ՝ մարդոցմէ 
փառաւորուելու ակնկալութեամբ։ 
Վստա՛հ եղէք, միայն ատիկա է անոնց 
վարձատրութիւնը։

2 Yerp voghormootyoon g’oozes 
dal, pogh oo tmpoogov mi՛ ŭner՝ 
martots ooshatrootyoonŭ kraveloo 
hamar, inchbes geghdzavornerŭ 
g’ŭnen jhoghovaranneroo mech 
yev hrabaragneroo vra՝ martotsme 
paṙavorveloo agngalootyamp: 
Vsda՛h yeghek, miayn adiga e 
anonts vartzadrootyoonŭ:

2 “Therefore, when you do a 
charitable deed, do not sound 
a trumpet before you as the 
hypocrites do in the synagogues 
and in the streets, that they may 
have glory from men. Assuredly, I 
say to you, they have their reward.

3 Ընդհակառակը, երբ դուն 
ողորմութիւն կու տաս, ձախ ձեռքդ 
թող չգիտնա՛յ թէ ինչ կ’ընէ աջ ձեռքդ։

3 Ŭnthagaṙagŭ, yerp toon 
voghormootyoon goo das, tzakh 
tzeṙkt togh chkidna՛ te inch g’ŭne 
ach tzeṙkt:

3 “But when you do a charitable 
deed, do not let your left hand 
know what your right hand is 
doing,

4 Այսպիսով ողորմութիւնդ գաղտնի 
ըրած կ’ըլլաս, եւ քու երկնաւոր 
Հայրդ, որ անտեսանելի է եւ կը 
տեսնէ կատարածդ, քեզ պիտի 
վարձատրէ յայտնապէս։

4 Aysbisov voghormootyoont 
kaghdni ŭradz g’ŭllas, yev koo 
yergnavor Hayrt, vor andesaneli e 
yev gŭ desne gadaradzt, kez bidi 
vartzadre haydnabes:

4 “that your charitable deed may 
be in secret; and your Father who 
sees in secret will Himself reward 
you openly.
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5 Նմանապէս, երբ կ’աղօթես՝ 
կեղծաւորներուն մի՛ նմանիր, որոնք 
կը սիրեն ժողովարաններու մէջ 
եւ հրապարակներու անկիւնները 
կեցած աղօթել, որպէսզի մարդիկ 
իրենց աղօթելը տեսնեն։ Վստահ 
եղէք, միայն ատիկա է անոնց 
վարձատրութիւնը։

5 Nmanabes, yerp g’aghotes՝ 
geghdzavorneroon mi՛ nmanir, 
voronk gŭ siren jhoghovaranneroo 
mech yev hrabaragneroo 
angyoonnerŭ getsadz aghotel, 
vorbeszi martig irents aghotelŭ 
desnen: Vsdah yeghek, miayn 
adiga e anonts vartzadrootyoonŭ:

5 “And when you pray, you shall 
not be like the hypocrites. For 
they love to pray standing in the 
synagogues and on the corners of 
the streets, that they may be seen 
by men. Assuredly, I say to you, 
they have their reward.

6 Դուն երբ կ’աղօթես՝ մտի՛ր 
սենեակդ, գոցէ՛ դուռը եւ ծածուկ 
կերպով աղօթէ քու երկնաւոր Հօրդ։ 
Եւ Հայրդ որ անտեսանելի է ու կը 
տեսնէ կատարածդ, քեզի պիտի 
հատուցանէ յայտնապէս։

6 Toon yerp g’aghotes՝ mdi՛r 
senyagt, kotse՛ tooṙŭ yev dzadzoog 
gerbov aghote koo yergnavor 
Hort: Yev Hayrt vor andesaneli e 
oo gŭ desne gadaradzt, kezi bidi 
hadootsane haydnabes:

6 “But you, when you pray, go 
into your room, and when you 
have shut your door, pray to your 
Father who is in the secret place; 
and your Father who sees in secret 
will reward you openly.

7 Տակաւին, երբ կ’աղօթէք, մի՛ 
շատախօսէք հեթանոսներուն նման, 
որոնք կը կարծեն որ եթէ շատ 
խնդրեն՝ լսելի պիտի դառնան։

7 Dagavin, yerp g’aghotek, mi՛ 
shadakhosek hetanosneroon nman, 
voronk gŭ gardzen vor yete shad 
khntren՝ lseli bidi taṙnan:

7 “And when you pray, do not use 
vain repetitions as the heathen do. 
For they think that they will be 
heard for their many words.

8 Արդ, մի՛ նմանիք անոնց, որովհետեւ 
ձեր Հայրը գիտէ ինչ որ պէտք է ձեզի, 
նոյնիսկ երբ տակաւին իրմէ խնդրած 
չէք։

8 Art, mi՛ nmanik anonts, 
vorovhedev tzer Hayrŭ kide inch 
vor bedk e tzezi, nooynisg yerp 
dagavin irme khntradz chek:

8 “Therefore do not be like them. 
For your Father knows the things 
you have need of before you ask 
Him.

9 Ուրեմն այսպէս աղօթեցէք.‑ Հայր 
մեր երկնաւոր, սրբաբանուի՛ անունդ.

9 Ooremn aysbes aghotetsek.‑ 
Hayr mer yergnavor, srpapanvi՛ 
anoont.

9 “In this manner, therefore, pray: 
Our Father in heaven, Hallowed 
be Your name.

10 թող գայ արքայութիւնդ, թող 
կատարուի քու կամքդ, ինչպէս որ 
երկինքի մէջ՝ այնպէս ալ երկրի վրայ։

10 togh ka arkayootyoont, togh 
gadarvi koo gamkt, inchbes vor 
yerginki mech՝ aynbes al yergri 
vra:

10 Your kingdom come. Your 
will be done On earth as it is in 
heaven.
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11 Ամենօրեայ մեր հացը այսօր եւս 
մեզի տուր։

11 Amenorya mer hatsŭ aysor yevs 
mezi door:

11 Give us this day our daily 
bread.

12 Ներէ՛ մեր յանցանքները, ինչպէս 
որ մենք կը ներենք անոնց՝ որոնք 
մեզի դէմ նոյնպէս յանցանք գործած 
են։

12 Nere՛ mer hantsanknerŭ, 
inchbes vor menk gŭ nerenk 
anonts՝ voronk mezi tem nooynbes 
hantsank kordzadz yen:

12 And forgive us our debts, As we 
forgive our debtors.

13 Եւ թոյլ մի՛ տար որ փորձութեան 
մէջ իյնանք. այլ մեզ չարէն 
ազատէ՛։ Որովհետեւ քուկդ են միշտ 
արքայութիւնը, զօրութիւնը եւ 
փառքը. ամէն։

13 Yev tooyl mi՛ dar vor 
portzootyan mech iynank. ayl 
mez charen azade՛: Vorovhedev 
koogt yen mishd arkayootyoonŭ, 
zorootyoonŭ yev paṙkŭ. amen:

13 And do not lead us into 
temptation, But deliver us from 
the evil one. For Yours is the 
kingdom and the power and the 
glory forever. Amen.

14 Որովհետեւ եթէ մարդոց ներէք 
իրենց յանցանքները, ձեր երկնաւոր 
Հայրն ալ պիտի ներէ ձեզի։

14 Vorovhedev yete martots 
nerek irents hantsanknerŭ, tzer 
yergnavor Hayrn al bidi nere tzezi:

14 “For if you forgive men their 
trespasses, your heavenly Father 
will also forgive you.

15 Իսկ եթէ մարդոց չներէք իրենց 
յանցանքները, ձեր Հայրն ալ պիտի 
չներէ ձեր յանցանքները։

15 Isg yete martots chnerek irents 
hantsanknerŭ, tzer Hayrn al bidi 
chnere tzer hantsanknerŭ:

15 “But if you do not forgive men 
their trespasses, neither will your 
Father forgive your trespasses.

16 Երբ ծոմ կը պահէք, տրտումերես 
մի՛ ըլլաք կեղծաւորներուն նման, 
որոնք իրենց երեսը կը կախեն, 
որպէսզի մարդոց ցոյց տան թէ ծոմ 
կը պահեն։ Վստահ եղէք, միայն 
ատիկա է անոնց վարձատրութիւնը։

16 Yerp dzom gŭ bahek, 
drdoomeres mi՛ ŭllak 
geghdzavorneroon nman, voronk 
irents yeresŭ gŭ gakhen, vorbeszi 
martots tsooyts dan te dzom gŭ 
bahen: Vsdah yeghek, miayn adiga 
e anonts vartzadrootyoonŭ:

16 “Moreover, when you fast, do 
not be like the hypocrites, with 
a sad countenance. For they 
disfigure their faces that they 
may appear to men to be fasting. 
Assuredly, I say to you, they have 
their reward.

17 Ընդհակառակը, երբ դուն ծոմ կը 
պահես, օծէ՛ գլուխդ եւ լուա՛ երեսդ,

17 Ŭnthagaṙagŭ, yerp toon dzom 
gŭ bahes, odze՛ klookht yev lva՛ 
yerest,

17 “But you, when you fast, anoint 
your head and wash your face,
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18 որպէսզի մարդիկ չտեսնեն թէ 
ծոմ կը պահես, այլ՝ միայն Հայրը, 
որ անտեսանելի է. եւ Հայրդ, որ 
կը տեսնէ կատարածդ, քեզ պիտի 
վարձատրէ յայտնապէս։

18 vorbeszi martig chdesnen te 
dzom gŭ bahes, ayl՝ miayn Hayrŭ, 
vor andesaneli e. yev Hayrt, vor 
gŭ desne gadaradzt, kez bidi 
vartzadre haydnabes:

18 “so that you do not appear to 
men to be fasting, but to your 
Father who is in the secret place; 
and your Father who sees in secret 
will reward you openly.

19 Ձեր հարստութիւնը մի՛ դիզէք 
երկրի վրայ, ուր ցեցն ու ժանգը կը 
փճացնեն եւ կամ գողերը պատդ 
քանդելով ներս կը մտնեն ու կը 
գողնան զայն։

19 Tzer harsdootyoonŭ mi՛ tizek 
yergri vra, oor tsetsn oo jhankŭ gŭ 
pjatsnen yev gam kogherŭ badt 
kantelov ners gŭ mdnen oo gŭ 
koghnan zayn:

19 “Do not lay up for yourselves 
treasures on earth, where moth 
and rust destroy and where 
thieves break in and steal;

20 Այլ ձեր հարստութիւնը դիզեցէք 
երկինքի մէջ, ուր ցեցն ու ժանգը 
չեն կրնար փճացնել զայն, եւ ոչ ալ 
գողերը կրնան պատդ քանդելով ներս 
մտնել եւ գողնալ։

20 Ayl tzer harsdootyoonŭ tizetsek 
yerginki mech, oor tsetsn oo 
jhankŭ chen grnar pjatsnel zayn, 
yev voch al kogherŭ grnan badt 
kantelov ners mdnel yev koghnal:

20 “but lay up for yourselves 
treasures in heaven, where neither 
moth nor rust destroys and where 
thieves do not break in and steal.

21 Որովհետեւ ձեր հարստութիւնը 
ո՛ւր որ է, հոն կ’ըլլայ նաեւ ձեր 
սիրտը։ ֍

21 Vorovhedev tzer harsdootyoonŭ 
o՛or vor e, hon g’ŭlla nayev tzer 
sirdŭ: ֍

21 “For where your treasure is, 
there your heart will be also. ֍


