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Daily Variables & ReadingsDaily Variables & Readings

2022‑03‑27 2022‑03‑27 2022‑03‑27

Կիրակի Giragi Sunday

ԲԿ Pen Gen Pen Gen

Ե. կիւրակէ մեծի պահոց (Տնտեսին) 5. gyoorage medzi bahots (Dndesin) Fifth Sunday of the Great Fast (Judge)

Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ 
Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ 

ըստ Մարկոսի ըստ Մարկոսի 13.1‑37 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook Yergyooghatsootyamp lvarook 
srpo Avedaranis Hisoosi Krisdosi srpo Avedaranis Hisoosi Krisdosi 
vor ŭsd Margosi vor ŭsd Margosi 13.1‑37 (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. 

Mark Mark 13:1‑37 (NKJV)

1 Մինչ Յիսուս տաճարէն դուրս 
կ’ելլէր, աշակերտներէն մէկը ըսաւ.‑ 
Վարդապե՛տ, տե՛ս, ի՜նչ գեղեցիկ 
քարեր են եւ ի՜նչ հոյակապ շինութիւն։

1 Minch Hisoos dajaren toors 
g’eller, ashagerdneren megŭ ŭsav.‑ 
Vartabe՛d, de՛s, i՜nch keghetsig 
karer yen yev i՜nch hooyagab 
shinootyoon:

1 Then as He went out of the 
temple, one of His disciples said to 
Him, “Teacher, see what manner 
of stones and what buildings are 
here!”

2 Յիսուս պատասխանեց.‑ Կը տեսնե՞ս 
այս բոլոր շինութիւնները, կ’ըսեմ 
ձեզի, որ ամէնքն ալ պիտի քանդուին, 
քար քարի վրայ պիտի չմնայ։

2 Hisoos badaskhanets.‑ Gŭ desne՞s 
ays polor shinootyoonnerŭ, g’ŭsem 
tzezi, vor amenkn al bidi kantvin, 
kar kari vra bidi chmna:

2 And Jesus answered and said 
to him, “Do you see these great 
buildings? Not one stone shall be 
left upon another, that shall not be 
thrown down.”

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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3 Եւ մինչ Յիսուս նստած էր 
Ձիթենեաց լերան վրայ, տաճարին 
դիմաց, Պետրոս, Յակոբոս, 
Յովհաննէս եւ Անդրէաս առանձինն 
հարցուցին Յիսուսի.‑

3 Yev minch Hisoos nsdadz er 
Tzitenyats leran vra, dajarin 
timats, Bedros, Hagopos, 
Hovhannes yev Antreas aṙantzinn 
hartsootsin Hisoosi.‑

3 Now as He sat on the Mount of 
Olives opposite the temple, Peter, 
James, John, and Andrew asked 
Him privately,

4 Ըսէ՛ մեզի, ե՞րբ պիտի պատահի 
ատիկա. ի՞նչ նշանով պիտի գիտնանք 
թէ ե՛րբ այդ բոլորը պիտի պատահին։

4 Ŭse՛ mezi, ye՞rp bidi badahi adiga. 
i՞nch nshanov bidi kidnank te ye՛rp 
ayt polorŭ bidi badahin:

4 “Tell us, when will these things 
be? And what will be the sign 
when all these things will be 
fulfilled?”

5 Յիսուս պատասխանեց.‑ Զգո՛յշ 
եղէք, չըլլա՛յ որ ոեւէ մէկը ձեզ խաբէ,

5 Hisoos badaskhanets.‑ Zko՛oysh 
yeghek, chŭlla՛ vor voyeve megŭ 
tzez khape,

5 And Jesus, answering them, 
began to say: “Take heed that no 
one deceives you.

6 որովհետեւ շատեր պիտի գան իմ 
անունովս եւ ըսեն՝ «Ես եմ Քրիստոսը» 
եւ պիտի մոլորեցնեն շատերը։

6 vorovhedev shader bidi kan 
im anoonovs yev ŭsen՝ «Yes yem 
Krisdosŭ» yev bidi moloretsnen 
shaderŭ:

6 “For many will come in My 
name, saying, ‘I am He,’ and will 
deceive many.

7 Մի՛ խռովիք, երբ լսէք 
պատերազմներու ձայները կամ 
պատերազմներու լուրերը, որովհետեւ 
պէտք է որ ատոնք պատահին։ Բայց 
ատիկա չի՛ նշանակեր թէ աշխարհի 
վախճանն է։

7 Mi՛ khṙovik, yerp lsek 
baderazmneroo tzaynerŭ 
gam baderazmneroo loorerŭ, 
vorovhedev bedk e vor adonk 
badahin: Payts adiga chi՛ 
nshanager te ashkharhi vakhjann 
e:

7 “But when you hear of wars and 
rumors of wars, do not be troubled; 
for such things must happen, but 
the end is not yet.
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8 Ազգեր իրարու դէմ պիտի 
կռուին եւ թագաւորութիւններ՝ 
թագաւորութիւններու դէմ։ 
Զանազան տեղեր երկրաշարժներ 
տեղի պիտի ունենան, սով, 
համաճարակ եւ խռովութիւններ։ 
Բայց այս բոլորը դեռ երկունքին 
սկիզբն են։

8 Azker iraroo tem bidi gṙvin 
yev takavorootyoonner՝ 
takavorootyoonneroo tem: Zanazan 
degher yergrasharjhner deghi 
bidi oonenan, sov, hamajarag yev 
khṙovootyoonner: Payts ays polorŭ 
teṙ yergoonkin sgizpn yen:

8 “For nation will rise against 
nation, and kingdom against 
kingdom. And there will be 
earthquakes in various places, 
and there will be famines and 
troubles. These are the beginnings 
of sorrows.

9 Պատրա՛ստ եղէք դուք, որովհետեւ 
ձեզ իսկ դատարան պիտի տանին 
եւ ժողովարաններու մէջ ծեծեն ձեզ։ 
Իմ պատճառովս՝ կառավարիչներու 
եւ թագաւորներու դիմաց պիտի 
կանգնիք, իմ մասիս վկայութիւն 
տալու համար անոնց։

9 Badra՛sd yeghek took, 
vorovhedev tzez isg tadaran bidi 
danin yev jhoghovaranneroo 
mech dzedzen tzez: Im badjaṙovs՝ 
gaṙavarichneroo yev takavorneroo 
timats bidi ganknik, im masis 
vgayootyoon daloo hamar anonts:

9 “But watch out for yourselves, 
for they will deliver you up to 
councils, and you will be beaten 
in the synagogues. You will be 
brought before rulers and kings for 
My sake, for a testimony to them.

10 Բայց նախ պէտք է որ 
Աւետարանը բոլոր ազգերուն 
քարոզուի։

10 Payts nakh bedk e vor 
Avedaranŭ polor azkeroon karozvi:

10 “And the gospel must first be 
preached to all the nations.

11 Բայց երբ ձերբակալեն ձեզ եւ 
դատարան յանձնեն, սկիզբէն մի՛ 
մտահոգուիք եւ մի՛ մտածէք թէ 
ի՛նչ պիտի ըսէք, այլ ինչ որ այդ 
ժամուն ձեզի տրուի՝ ատիկա՛ ըսէք, 
որովհետեւ խօսողը դուք պիտի 
չըլլաք, այլ՝ Սուրբ Հոգին։

11 Payts yerp tzerpagalen tzez 
yev tadaran hantznen, sgizpen 
mi՛ mdahokvik yev mi՛ mdadzek 
te i՛nch bidi ŭsek, ayl inch vor ayt 
jhamoon tzezi drvi՝ adiga՛ ŭsek, 
vorovhedev khosoghŭ took bidi 
chŭllak, ayl՝ Soorp Hokin:

11 “But when they arrest you 
and deliver you up, do not worry 
beforehand, or premeditate what 
you will speak. But whatever is 
given you in that hour, speak that; 
for it is not you who speak, but the 
Holy Spirit.

12 Եղբայրը իր եղբայրը պիտի 
սպաննէ, հայրը՝ իր զաւակը։ 
Զաւակներ իրենց ծնողներուն դէմ 
պիտի ելլեն եւ սպաննեն զանոնք։

12 Yeghpayrŭ ir yeghpayrŭ 
bidi sbanne, hayrŭ՝ ir zavagŭ: 
Zavagner irents dznoghneroon tem 
bidi yellen yev sbannen zanonk:

12 “Now brother will betray 
brother to death, and a father his 
child; and children will rise up 
against parents and cause them to 
be put to death.
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13 Ամէն մարդ ձեզ պիտի ատէ իմ 
պատճառովս։ Բայց ով որ մինչեւ 
վերջը դիմանայ՝ անիկա պիտի 
փրկուի։

13 Amen mart tzez bidi ade im 
badjaṙovs: Payts ov vor minchev 
verchŭ timana՝ aniga bidi prgvi:

13 “And you will be hated by all 
for My name's sake. But he who 
endures to the end shall be saved.

14 Երբ տեսնէք «Աւերուածին 
սրբապղծութիւնը», կանգնած հոն՝ 
ուր պէտք չէր կանգնէր (կարդացողը 
թող հասկնա՛յ), այն ատեն անոնք 
որոնք Հրէաստանի մէջ են՝ թող 
լեռները փախչին,

14 Yerp desnek «Avervadzin 
srpabghdzootyoonŭ», 
ganknadz hon՝ oor bedk cher 
gankner (gartatsoghŭ togh 
hasgna՛), ayn aden anonk voronk 
Hreasdani mech yen՝ togh leṙnerŭ 
pakhchin,

14 “So when you see the 
‘abomination of desolation,’ spoken 
of by Daniel the prophet, standing 
where it ought not” (let the reader 
understand), “then let those who 
are in Judea flee to the mountains.

15 ան որ տանիքն է՝ վար իջնելէ ետք 
թող տուն չմտնէ բան մը առնելու 
համար,

15 an vor danikn e՝ var ichnele 
yedk togh doon chmdne pan mŭ 
aṙneloo hamar,

15 “Let him who is on the housetop 
not go down into the house, nor 
enter to take anything out of his 
house.

16 ան որ արտն է՝ թող ետ չդառնայ 
իր վերարկուն առնելու համար։

16 an vor ardn e՝ togh yed chtaṙna 
ir verargoon aṙneloo hamar:

16 “And let him who is in the field 
not go back to get his clothes.

17 Այդ օրերուն՝ վա՛յ է եկեր յղիներուն 
եւ ստնտու կիներուն։

17 Ayt oreroon՝ va՛y e yeger 
hghineroon yev sdndoo gineroon:

17 “But woe to those who are 
pregnant and to those who are 
nursing babies in those days!

18 Աղօթեցէք որ ձեր փախուստը 
ձմեռ օրով չպատահի։

18 Aghotetsek vor tzer pakhoosdŭ 
tzmeṙ orov chbadahi:

18 “And pray that your flight may 
not be in winter.

19 Այն օրերը այնպիսի՛ նեղութեան 
օրեր պիտի ըլլան, որոնց նմանը 
աշխարհի ստեղծագործութեան 
սկիզբէն մինչեւ այսօր չէ պատահած 
եւ ոչ ալ պիտի պատահի։

19 Ayn orerŭ aynbisi՛ neghootyan 
orer bidi ŭllan, voronts nmanŭ 
ashkharhi sdeghdzakordzootyan 
sgizpen minchev aysor che 
badahadz yev voch al bidi badahi:

19 “For in those days there will be 
tribulation, such as has not been 
since the beginning of the creation 
which God created until this time, 
nor ever shall be.
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20 Եւ եթէ Աստուած իր 
ընտրեալներուն համար այդ օրերուն 
թիւը նուազեցուցած չըլլար՝ ո՛չ 
մէկը պիտի փրկուէր։ Բայց իր 
ընտրեալներուն համար Աստուած 
այդ օրերը նուազեցուց։

20 Yev yete Asdvadz ir 
ŭndryalneroon hamar ayt oreroon 
tivŭ nvazetsootsadz chŭllar՝ 
vo՛ch megŭ bidi prgver: Payts ir 
ŭndryalneroon hamar Asdvadz ayt 
orerŭ nvazetsoots:

20 “And unless the Lord had 
shortened those days, no flesh 
would be saved; but for the 
elect's sake, whom He chose, He 
shortened the days.

21 Այն ատեն, երբ մէկը ձեզի ըսէ՝ 
«Ահաւասիկ հոս է Քրիստոսը», կամ 
ըսէ՝ «Ահա հոն է», մի՛ հաւատաք,

21 Ayn aden, yerp megŭ tzezi ŭse՝ 
«Ahavasig hos e Krisdosŭ», gam 
ŭse՝ «Aha hon e», mi՛ havadak,

21 “Then if anyone says to you, 
‘Look, here is the Christ!’ or, ‘Look, 
He is there!’ do not believe it.

22 որովհետեւ սուտ քրիստոսներ եւ 
սուտ մարգարէներ պիտի յայտնուին 
եւ նշաններ ու հրաշքներ կատարելով՝ 
պիտի մոլորեցնեն, եթէ կարենան, 
նոյնիսկ Աստուծոյ ընտրեալները։

22 vorovhedev sood krisdosner yev 
sood markarener bidi haydnvin 
yev nshanner oo hrashkner 
gadarelov՝ bidi moloretsnen, 
yete garenan, nooynisg Asdoodzo 
ŭndryalnerŭ:

22 “For false christs and false 
prophets will rise and show signs 
and wonders to deceive, if possible, 
even the elect.

23 Բայց դուք զգո՛յշ եղէք։ Ահաւասիկ 
ամէն ինչ սկիզբէն ըսի ձեզի։

23 Payts took zko՛oysh yeghek: 
Ahavasig amen inch sgizpen ŭsi 
tzezi:

23 “But take heed; see, I have told 
you all things beforehand.

24 Այդ օրերուն, այդ նեղութենէն 
ետք՝ արեւը պիտի խաւարի եւ լուսինը 
այլեւս պիտի չփայլի.

24 Ayt oreroon, ayt neghootenen 
yedk՝ arevŭ bidi khavari yev 
loosinŭ aylevs bidi chpayli.

24 “But in those days, after 
that tribulation, the sun will be 
darkened, and the moon will not 
give its light;

25 երկինքէն աստղերը պիտի իյնան 
եւ երկնային մարմինները պիտի 
սասանին։

25 yerginken asdgherŭ bidi iynan 
yev yergnayin marminnerŭ bidi 
sasanin:

25 “the stars of heaven will fall, 
and the powers in the heavens will 
be shaken.

26 Այն ատեն պիտի տեսնեն Մարդու 
Որդին, որ կու գայ ամպերու վրայ՝ 
մեծ զօրութեամբ եւ փառքով։

26 Ayn aden bidi desnen Martoo 
Vortin, vor goo ka amberoo vra՝ 
medz zorootyamp yev paṙkov:

26 “Then they will see the Son of 
Man coming in the clouds with 
great power and glory.
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27 Այն ատեն իր հրեշտակները 
պիտի ղրկէ, որպէսզի աշխարհի չորս 
կողմերէն իր ընտրեալները հաւաքեն, 
աշխարհի մէկ ծայրէն մինչեւ միւս 
ծայրը։

27 Ayn aden ir hreshdagnerŭ 
bidi ghrge, vorbeszi ashkharhi 
chors goghmeren ir ŭndryalnerŭ 
havaken, ashkharhi meg dzayren 
minchev myoos dzayrŭ:

27 “And then He will send His 
angels, and gather together His 
elect from the four winds, from 
the farthest part of earth to the 
farthest part of heaven.

28 Թող թզենին ձեզի օրինակ ըլլայ։ 
Երբ անոր ճիւղերը հետզհետէ կը 
կակուղնան եւ տերեւ կ’արձակեն, 
գիտէք թէ ամառը մօտ է։

28 Togh tzenin tzezi orinag ŭlla: 
Yerp anor jyoogherŭ hedzhede gŭ 
gagooghnan yev derev g’artzagen, 
kidek te amaṙŭ mod e:

28 “Now learn this parable from 
the fig tree: When its branch 
has already become tender, and 
puts forth leaves, you know that 
summer is near.

29 Նոյնպէս ալ, երբ տեսնէք որ 
ըսածներս կը կատարուին, գիտցէք 
թէ Մարդու Որդիին գալուստը մօտ է 
եւ արդէն հասնելու վրայ։

29 Nooynbes al, yerp desnek vor 
ŭsadzners gŭ gadarvin, kidtsek te 
Martoo Vortiin kaloosdŭ mod e yev 
arten hasneloo vra:

29 “So you also, when you see 
these things happening, know that 
it is near—at the doors!

30 Վստահ եղէք, որ այս սերունդը 
չանցած՝ ասոնք բոլորը պիտի 
պատահին։

30 Vsdah yeghek, vor ays seroontŭ 
chantsadz՝ asonk polorŭ bidi 
badahin:

30 “Assuredly, I say to you, this 
generation will by no means pass 
away till all these things take 
place.

31 Նոյնիսկ եթէ երկինքն ու երկիրը 
անհետանան, խօսքերս պիտի 
չանհետանան։

31 Nooynisg yete yerginkn oo 
yergirŭ anhedanan, khoskers bidi 
chanhedanan:

31 “Heaven and earth will pass 
away, but My words will by no 
means pass away.

32 Սակայն ո՛չ ոք գիտէ թէ ե՛րբ պիտի 
գայ այդ օրը կամ ժամը. ո՛չ երկինքի 
հրեշտակները, ո՛չ իսկ Որդին, բայց՝ 
միայն Հայրը։

32 Sagayn vo՛ch vok kide te ye՛rp 
bidi ka ayt orŭ gam jhamŭ. vo՛ch 
yerginki hreshdagnerŭ, vo՛ch isg 
Vortin, payts՝ miayn Hayrŭ:

32 “But of that day and hour no 
one knows, not even the angels in 
heaven, nor the Son, but only the 
Father.

33 Զգո՛յշ եղէք, արթուն մնացէք եւ 
աղօթեցէ՛ք, որովհետեւ չէք գիտեր թէ 
ժամանակը ե՛րբ է։

33 Zko՛oysh yeghek, artoon 
mnatsek yev aghotetse՛k, 
vorovhedev chek kider te 
jhamanagŭ ye՛rp e:

33 “Take heed, watch and pray; for 
you do not know when the time is.
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34 Անիկա կը նմանի այն մարդուն, 
որ իր տունը կը ձգէ եւ ուրիշ երկիր 
կ’երթայ։ Չգացած՝ իր ծառաներէն 
իւրաքանչիւրին պարտականութիւն 
կու տայ եւ դռնապանին ալ կը 
պատուիրէ որ արթուն մնայ։

34 Aniga gŭ nmani ayn martoon, 
vor ir doonŭ gŭ tzke yev oorish 
yergir g’erta: Chkatsadz՝ ir 
dzaṙaneren yoorakanchyoorin 
bardaganootyoon goo da yev 
tṙnabanin al gŭ badvire vor artoon 
mna:

34 “It is like a man going to a far 
country, who left his house and 
gave authority to his servants, and 
to each his work, and commanded 
the doorkeeper to watch.

35 Ուրեմն, դուք ալ արթուն մնացէք, 
որովհետեւ չէք գիտեր թէ տանտէրը 
գիշերուան ո՛ր պահուն կու գայ, 
երեկոյեա՞ն, կէս‑գիշերի՞ն, հաւախօսի՞ն 
թէ առաւօտուն։

35 Ooremn, took al artoon 
mnatsek, vorovhedev chek kider 
te danderŭ kishervan vo՛r bahoon 
goo ka, yeregooyya՞n, ges‑kisheri՞n, 
havakhosi՞n te aṙavodoon:

35 “Watch therefore, for you do 
not know when the master of the 
house is coming—in the evening, 
at midnight, at the crowing of the 
rooster, or in the morning—

36 Որպէսզի չըլլա՛յ որ յանկարծ գայ 
եւ ձեզ քնացած գտնէ։

36 Vorbeszi chŭlla՛ vor hangardz 
ka yev tzez knatsadz kdne:

36 “lest, coming suddenly, he find 
you sleeping.

37 Արդ, ինչ որ ձեզի կ’ըսեմ, բոլորին 
կ’ըսեմ.‑ Արթո՛ւն կեցէք։ ֍

37 Art, inch vor tzezi g’ŭsem, 
polorin g’ŭsem.‑ Arto՛on getsek: ֍

37 “And what I say to you, I say to 
all: Watch!” ֍
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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. ֍

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 waters, 
the waves of the sea became 
wonderful.
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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 (Մեծի պահոց Ե. կիւր. 
ԲԿ)

Sharagan Sharagan (Medzi bahots Ye. 
gyoor. PG)

Hymn Hymn (Great Fast Fifth Sunday 
Pen Gen)

Որ պատուիրան ճըշմարտութեան 
աւանդեցեր եկեղեցւոյ քոյ Քրիստոս 
անսահման ժամանակաւ աղօթել 
միշտ առ Աստուած հոգւով եւ մըտօք։

Vor badviran jŭshmardootyan 
avantetser yegeghetsvo ko Krisdos 
ansahman jhamanagav aghotel 
mishd aṙ Asdvadz hokvov yev 
mŭdok:

O Christ, thou hast committed to 
thy church a true commandment: 
to pray to God continually and 
at all times with spirit and 
understanding.

Որ ըզբան քո օրինաց հաստատեցեր 
գործով մեզ օրինակ. հանելով 
ըզգիշերն ի գլուխ յաղօթսն Աստուծոյ 
բընութեամբ մերով տնօրինաբար 
որում կըրկնի ծունըր ամենայն։

Vor ŭzpan ko orinats hasdadetser 
kordzov mez orinag. hanelov 
ŭzkishern i klookh haghotsn 
Asdoodzo pŭnootyamp merov 
dnorinapar voroom gŭrgni dzoonŭr 
amenayn:

Thou didst establish the word 
of thy ordinance by deed for 
an example to us, by passing 
the night in prayer to God, in 
accordance with our nature by 
economy; to thee are all knees 
bent.

Վասն որոյ եւ մեք պաղատեսցուք 
առ քեզ Քրիստոս. շնորհեա մեզ 
յամենայն ժամ լինիլ քեզ յանդիման. 
մաքուր աղօթիւք ըստ անմարմնոցն 
որ յերկինս։

Vasn voro yev mek baghadestsook 
aṙ kez Krisdos. shnorhya 
mez hamenayn jham linil kez 
hantiman. makoor aghotivk ŭsd 
anmarmnotsn vor hergins:

Therefore we also beseech thee, 
O Christ, grant unto us to stand 
always before thee with pure 
prayers as do the uncorporeal 
angels in heaven.

Աղաչանօք Աստուածածնին 
անապական քում ծընողին, զիմանալի 
աչըս սըրտից մերոց. բացցես 
ողորմութեամբ հայիլ ի լոյս քո 
Քրիստոս։ ֍

Aghachanok Asdvadzadznin 
anabagan koom dzŭnoghin, 
zimanali achŭs sŭrdits merots. 
patstses voghormootyamp hayil i 
looys ko Krisdos: ֍

By the prayer of the Theotokos, 
thy immaculate Mother, open in 
thy mercy the spiritual eyes of our 
hearts, that we may behold thy 
light, O Christ. ֍
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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 
65։65։8‑25 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya markaree Ŭntertsvadzs hEsayya markaree 
65:8‑25 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah Isaiah 65:8‑25 (NKJV)

8 Տէրը այսպէս կ՚ըսէ. «Զոր օրինակ 
երբ ողկոյզի մը վրայ քաղցու գտնուի, 
կ՚ըսեն՝ ‘Ատիկա մի՛ կորսնցներ, Քանզի 
ատոր վրայ օրհնութիւն կայ’։ Ես 
ալ իմ ծառաներուս համար այնպէս 
պիտի ընեմ, Որպէս զի ամէնքը 
չկորսնցնեմ։

8 Derŭ aysbes g՚ŭse. «Zor 
orinag yerp voghgooyzi mŭ vra 
kaghtsoo kdnvi, g՚ŭsen՝ ‘Adiga 
mi՛ gorsntsner, Kanzi ador vra 
orhnootyoon gay’: Yes al im 
dzaṙaneroos hamar aynbes 
bidi ŭnem, Vorbes zi amenkŭ 
chgorsntsnem:

8 Thus says the LORD: “As the 
new wine is found in the cluster, 
And one says, ‘Do not destroy it, 
For a blessing is in it,’ So will I do 
for My servants’ sake, That I may 
not destroy them all.

9 Յակոբէն՝ սերունդ, Յուդայէն իմ 
լեռներուս ժառանգորդ պիտի հանեմ։ 
Իմ ընտրեալներս այն երկիրը պիտի 
ժառանգեն։ Իմ ծառաներս հոն պիտի 
բնակին։

9 Hagopen՝ seroont, Hootayen im 
leṙneroos jhaṙankort bidi hanem: 
Im ŭndryalners ayn yergirŭ bidi 
jhaṙanken: Im dzaṙaners hon bidi 
pnagin:

9 I will bring forth descendants 
from Jacob, And from Judah an 
heir of My mountains; My elect 
shall inherit it, And My servants 
shall dwell there.

10 Զիս փնտռող ժողովուրդիս համար 
Սարօն՝ հօտերու փարախ Եւ Աքովրի 
ձորը արջառներու մակաղատեղի 
պիտի ըլլայ։

10 Zis pndṙogh jhoghovoortis 
hamar Saron՝ hoderoo parakh 
Yev Akovri tzorŭ archaṙneroo 
magaghadeghi bidi ŭlla:

10 Sharon shall be a fold of flocks, 
And the Valley of Achor a place for 
herds to lie down, For My people 
who have sought Me.

11 Քանի որ դուք Տէրը թողուցիք Ու 
իմ սուրբ լեռս մոռցաք, Գաղ կուռքին՝ 
՝ սեղան պատրաստեցիք Ու Մենիին 
թափելու նուէր՝ ՝ լեցուցիք,

11 Kani vor took Derŭ toghootsik 
Oo im soorp leṙs moṙtsak, Kagh 
gooṙkin՝ ՝ seghan badrasdetsik Oo 
Meniin tapeloo nver՝ ՝ letsootsik,

11 “But you are those who forsake 
the LORD, Who forget My holy 
mountain, Who prepare a table 
for Gad, And who furnish a drink 
offering for Meni.
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12 Ես ալ ձեզ սուրի պիտի մատնեմ 
Եւ ամէնքդ պիտի ծռիք մորթուելու 
համար. Քանզի կանչեցի ու 
պատասխան չտուիք, Խօսեցայ 
ու մտիկ չըրիք, Հապա իմ առջեւս 
չարութիւն ըրիք Եւ ինծի հաճելի 
չեղածը ընտրեցիք»։

12 Yes al tzez soori bidi madnem 
Yev amenkt bidi dzṙik mortveloo 
hamar. Kanzi ganchetsi oo 
badaskhan chdvik, Khosetsa oo 
mdig chŭrik, Haba im aṙchevs 
charootyoon ŭrik Yev indzi hajeli 
cheghadzŭ ŭndretsik»:

12 Therefore I will number you for 
the sword, And you shall all bow 
down to the slaughter; Because, 
when I called, you did not answer; 
When I spoke, you did not hear, 
But did evil before My eyes, 
And chose that in which I do not 
delight.”

13 Անոր համար Տէր Եհովան այսպէս 
կ՚ըսէ. «Ահա իմ ծառաներս պիտի 
ուտեն, Բայց դուք անօթի պիտի 
մնաք։ Ահա իմ ծառաներս պիտի 
խմեն, Բայց դուք ծարաւ պիտի 
մնաք։ Ահա իմ ծառաներս պիտի 
ուրախանան, Բայց դուք պիտի 
ամչնաք։

13 Anor hamar Der Yehovan 
aysbes g՚ŭse. «Aha im dzaṙaners 
bidi ooden, Payts took anoti bidi 
mnak: Aha im dzaṙaners bidi 
khmen, Payts took dzarav bidi 
mnak: Aha im dzaṙaners bidi 
oorakhanan, Payts took bidi 
amchnak:

13 Therefore thus says the Lord 
GOD: “Behold, My servants shall 
eat, But you shall be hungry; 
Behold, My servants shall drink, 
But you shall be thirsty; Behold, 
My servants shall rejoice, But you 
shall be ashamed;

14 Ահա իմ ծառաներս սրտի 
ուրախութեամբ պիտի ցնծան, Բայց 
դուք սրտի ցաւէ պիտի աղաղակէք Եւ 
հոգիի ճնշումէ պիտի ոռնաք։

14 Aha im dzaṙaners srdi 
oorakhootyamp bidi tsndzan, Payts 
took srdi tsave bidi aghaghagek 
Yev hokii jnshoome bidi voṙnak:

14 Behold, My servants shall sing 
for joy of heart, But you shall cry 
for sorrow of heart, And wail for 
grief of spirit.

15 Ձեր անունը իմ ընտրածներուս 
անէծքի համար պիտի թողուք։ Տէր 
Եհովան քեզ պիտի մեռցնէ Ու իր 
ծառաները ուրիշ անունով պիտի 
կանչէ,

15 Tzer anoonŭ im ŭndradzneroos 
anedzki hamar bidi toghook: Der 
Yehovan kez bidi meṙtsne Oo ir 
dzaṙanerŭ oorish anoonov bidi 
ganche,

15 You shall leave your name as a 
curse to My chosen; For the Lord 
GOD will slay you, And call His 
servants by another name;
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16 Որպէս զի երկրի վրայ օրհնուողը 
Ճշմարիտ Աստուծմով օրհնուի 
Ու երկրի վրայ երդում ընողը 
Ճշմարիտ Աստուծմով երդում ընէ։ 
Քանզի առաջուան նեղութիւնները 
մոռցուեցան Ու անոնք իմ աչքերէս 
ծածկուեցան։

16 Vorbes zi yergri vra 
orhnvoghŭ Jshmarid Asdoodzmov 
orhnvi Oo yergri vra yertoom 
ŭnoghŭ Jshmarid Asdoodzmov 
yertoom ŭne: Kanzi aṙachvan 
neghootyoonnerŭ moṙtsvetsan Oo 
anonk im achkeres dzadzgvetsan:

16 So that he who blesses himself 
in the earth Shall bless himself 
in the God of truth; And he who 
swears in the earth Shall swear 
by the God of truth; Because the 
former troubles are forgotten, And 
because they are hidden from My 
eyes.

17 Քանզի ահա ես նոր երկինք 
ու նոր երկիր պիտի ստեղծեմ Եւ 
առաջինները պիտի չյիշուին ու 
մարդուս միտքը պիտի չգան։

17 Kanzi aha yes nor yergink oo 
nor yergir bidi sdeghdzem Yev 
aṙachinnerŭ bidi ch‑hishvin oo 
martoos midkŭ bidi chkan:

17 “For behold, I create new 
heavens and a new earth; And the 
former shall not be remembered or 
come to mind.

18 Բայց դուք իմ 
ստեղծագործութիւնովս Յաւիտեանս 
յաւիտենից ուրախացէ՛ք եւ ցնծացէ՛ք. 
Վասն զի ահա ես Երուսաղէմը՝ 
ցնծութեան համար Ու անոր 
ժողովուրդը ուրախութեան համար կը 
ստեղծեմ։

18 Payts took im 
sdeghdzakordzootyoonovs 
Havidyans havidenits oorakhatse՛k 
yev tsndzatse՛k. Vasn zi aha yes 
Yeroosaghemŭ՝ tsndzootyan 
hamar Oo anor jhoghovoortŭ 
oorakhootyan hamar gŭ 
sdeghdzem:

18 But be glad and rejoice forever 
in what I create; For behold, I 
create Jerusalem as a rejoicing, 
And her people a joy.

19 Երուսաղէմի վրայ պիտի ցնծամ 
Ու իմ ժողովուրդիս վրայ պիտի 
ուրախանամ։ Հոն անգամ մըն ալ լացի 
ձայն ու ողբի ձայն պիտի չլսուի։

19 Yeroosaghemi vra bidi tsndzam 
Oo im jhoghovoortis vra bidi 
oorakhanam: Hon ankam mŭn al 
latsi tzayn oo voghpi tzayn bidi 
chlsvi:

19 I will rejoice in Jerusalem, 
And joy in My people; The voice of 
weeping shall no longer be heard 
in her, Nor the voice of crying.
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20 Հոն անգամ մըն ալ՝ քիչ օր ապրող 
տղայ, Կամ օրերը չլեցուած ծեր պիտի 
չըլլայ, Քանզի երիտասարդը հարիւր 
տարեկան պիտի մեռնի Եւ հարիւր 
տարեկան մեղաւորը անէծքի պիտի 
հանդիպի։

20 Hon ankam mŭn al՝ kich 
or abrogh dgha, Gam orerŭ 
chletsvadz dzer bidi chŭlla, Kanzi 
yeridasartŭ haryoor daregan 
bidi meṙni Yev haryoor daregan 
meghavorŭ anedzki bidi hantibi:

20 “No more shall an infant from 
there live but a few days, Nor an 
old man who has not fulfilled his 
days; For the child shall die one 
hundred years old, But the sinner 
being one hundred years old shall 
be accursed.

21 Տուներ պիտի շինեն ու պիտի 
բնակին, Այգիներ պիտի տնկեն ու 
անոնց պտուղը պիտի ուտեն։

21 Dooner bidi shinen oo bidi 
pnagin, Aykiner bidi dngen oo 
anonts bdooghŭ bidi ooden:

21 They shall build houses and 
inhabit them; They shall plant 
vineyards and eat their fruit.

22 Անոնք պիտի չշինեն, որպէս զի 
ուրիշները բնակին, Անոնք պիտի 
չտնկեն, որպէս զի ուրիշները ուտեն. 
Վասն զի իմ ժողովուրդիս օրերը 
ծառի օրերու չափ պիտի ըլլան Եւ 
իմ ընտրածներս իրենց ձեռքերուն 
գործերը պիտի հինցնեն։

22 Anonk bidi chshinen, vorbes 
zi oorishnerŭ pnagin, Anonk bidi 
chdngen, vorbes zi oorishnerŭ 
ooden. Vasn zi im jhoghovoortis 
orerŭ dzaṙi oreroo chap bidi 
ŭllan Yev im ŭndradzners irents 
tzeṙkeroon kordzerŭ bidi hintsnen:

22 They shall not build and 
another inhabit; They shall not 
plant and another eat; For as the 
days of a tree, so shall be the days 
of My people, And My elect shall 
long enjoy the work of their hands.

23 Անոնք պարապ տեղ պիտի 
չաշխատին Ու դժբաղդութեան 
համար տղաքներ պիտի չծնանին. 
Քանզի անոնք Տէրոջը օրհնածներուն 
սերունդն են Ու իրենց հետ իրենց 
զաւակներն ալ։

23 Anonk barab degh bidi 
chashkhadin Oo tjhpaghtootyan 
hamar dghakner bidi chdznanin. 
Kanzi anonk Derochŭ 
orhnadzneroon seroontn yen Oo 
irents hed irents zavagnern al:

23 They shall not labor in vain, 
Nor bring forth children for 
trouble; For they shall be the 
descendants of the blessed of the 
LORD, And their offspring with 
them.

24 Անոնք դեռ չկանչած՝ պատասխան 
պիտի տամ, Մինչ կը խօսին՝ պիտի 
լսեմ։

24 Anonk teṙ chganchadz՝ 
badaskhan bidi dam, Minch gŭ 
khosin՝ bidi lsem:

24 “It shall come to pass That 
before they call, I will answer; And 
while they are still speaking, I will 
hear.
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25 Գայլն ու գառը մէկտեղ պիտի 
արածին։ Առիւծը արջառին պէս 
յարդ պիտի ուտէ։ Օձին կերակուրը 
հող պիտի ըլլայ։ Անոնք իմ սուրբ 
լերանս մէջ պիտի չվնասեն Ու պիտի 
չապականեն», կ՚ըսէ Տէրը։ ֍

25 Kayln oo kaṙŭ megdegh bidi 
aradzin: Aṙyoodzŭ archaṙin bes 
hart bidi oode: Otzin geragoorŭ 
hogh bidi ŭlla: Anonk im soorp 
lerans mech bidi chvnasen Oo bidi 
chabaganen», g՚ŭse Derŭ: ֍

25 The wolf and the lamb shall 
feed together, The lion shall eat 
straw like the ox, And dust shall 
be the serpent's food. They shall 
not hurt nor destroy in all My holy 
mountain,” Says the LORD. ֍
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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 You 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 your rebuke, O God 
of Jacob, the riders on horses 
slumbered.

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?
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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. ֍

Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն 
՚ի Փիլիպպեցւոց թղթոյն ՚ի Փիլիպպեցւոց թղթոյն 

3.1‑4.9 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn 
՚i Pilibbetsvots tghtooyn ՚i Pilibbetsvots tghtooyn 

3.1‑4.9 (ARWZ)

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

3:1‑4:9 (NKJV)

1 Հետեւաբար, եղբայրնե՛րս, Տիրոջմով 
ուրախացէք։ Նոյն բաները գրելը 
ինծի համար ձանձրոյթ չէ, բայց ձեզ 
ճշմարտութեան մէջ կը հաստատէ։

1 Hedevapar, yeghpayrne՛rs, 
Dirochmov oorakhatsek: Nooyn 
panerŭ krelŭ indzi hamar 
tzantzrooyt che, payts tzez 
jshmardootyan mech gŭ hasdade:

1 Finally, my brethren, rejoice in 
the Lord. For me to write the same 
things to you is not tedious, but for 
you it is safe.

2 Զգուշացէք այն մարդոցմէ, այն 
շուներէն, որոնք չարիք կը սերմանեն՝ 
ստիպելով որ թլփատուիք։

2 Zkooshatsek ayn martotsme, 
ayn shooneren, voronk charik gŭ 
sermanen՝ sdibelov vor tlpadvik:

2 Beware of dogs, beware of evil 
workers, beware of the mutilation!
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3 Իսկական թլփատուածները մե՛նք 
ենք, որովհետեւ Աստուծոյ Հոգիով 
լեցուած պաշտամունք կը կատարենք 
եւ միայն Քրիստոս Յիսուսի միացած 
ըլլալով կը պարծենանք, եւ ո՛չ թէ 
Օրէնքին գործադրութեամբ կամ 
Աբրահամի մարմնաւոր զաւակը 
ըլլալով։

3 Isgagan tlpadvadznerŭ me՛nk 
yenk, vorovhedev Asdoodzo 
Hokiov letsvadz bashdamoonk 
gŭ gadarenk yev miayn Krisdos 
Hisoosi miatsadz ŭllalov gŭ 
bardzenank, yev vo՛ch te Orenkin 
kordzatrootyamp gam Aprahami 
marmnavor zavagŭ ŭllalov:

3 For we are the circumcision, who 
worship God in the Spirit, rejoice 
in Christ Jesus, and have no 
confidence in the flesh,

4 Եթէ ատոնք բաւարար ըլլային 
փրկուելու համար, ինծի ոչինչ պիտի 
պակսէր. եւ եթէ ոեւէ մէկը կը կարծէ 
թէ մարմնական այդ կապին կրնայ 
վստահիլ, ես աւելիով կրնամ,

4 Yete adonk pavarar ŭllayin 
prgveloo hamar, indzi vochinch 
bidi bagser. yev yete voyeve megŭ 
gŭ gardze te marmnagan ayt gabin 
grna vsdahil, yes aveliov grnam,

4 though I also might have 
confidence in the flesh. If anyone 
else thinks he may have confidence 
in the flesh, I more so:

5 քանի ութօրեայ թլփատուած 
Իսրայէլացի մըն եմ, Բենիամինի 
ցեղէն, զտարիւն Եբրայեցի եւ 
օրինապահ Փարիսեցի։

5 kani ootorya tlpadvadz 
Israyelatsi mŭn yem, Peniamini 
tseghen, zdaryoon Yeprayetsi yev 
orinabah Parisetsi:

5 circumcised the eighth day, of 
the stock of Israel, of the tribe 
of Benjamin, a Hebrew of the 
Hebrews; concerning the law, a 
Pharisee;

6 Ա՛յնքան նախանձախնդիր էի, որ 
Քրիստոսի եկեղեցին կը հալածէի. եւ 
արդար էի այնքան՝ որքան Օրէնքին 
անթերի գործադրութիւնը կրնար 
տալ։

6 A՛ynkan nakhantzakhntir ei, vor 
Krisdosi yegeghetsin gŭ haladzei. 
yev artar ei aynkan՝ vorkan 
Orenkin anteri kordzatrootyoonŭ 
grnar dal:

6 concerning zeal, persecuting 
the church; concerning the 
righteousness which is in the law, 
blameless.

7 Սակայն այս բոլորը, որ ժամանակ 
մը առաւելութիւն կը սեպէի, հիմա 
վնաս կը համարեմ՝ Քրիստոսի սիրոյն 
համար։

7 Sagayn ays polorŭ, vor jhamanag 
mŭ aṙavelootyoon gŭ sebei, hima 
vnas gŭ hamarem՝ Krisdosi 
sirooyn hamar:

7 But what things were gain to 
me, these I have counted loss for 
Christ.
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8 Եւ իրաւ, ամէն ինչ վնաս կը 
համարեմ՝ համեմատած այն 
գերազանց շահին հետ, որ մեր Տէրը՝ 
Յիսուս Քրիստոսը ճանչնալն է։ Այդ 
գիտութիւնը ունենալու համար՝ ամէն 
ինչ թողուցի, ոչնչութիւն սեպելով, 
որպէսզի Քրիստոսը շահիմ,

8 Yev irav, amen inch vnas gŭ 
hamarem՝ hamemadadz ayn 
kerazants shahin hed, vor mer 
Derŭ՝ Hisoos Krisdosŭ janchnaln 
e: Ayt kidootyoonŭ oonenaloo 
hamar՝ amen inch toghootsi, 
vochnchootyoon sebelov, vorbeszi 
Krisdosŭ shahim,

8 Yet indeed I also count all 
things loss for the excellence of 
the knowledge of Christ Jesus my 
Lord, for whom I have suffered the 
loss of all things, and count them 
as rubbish, that I may gain Christ

9 եւ կատարելապէս անոր միանամ։ 
Այնպէս որ, իմ արդարութիւնս այլեւս 
Օրէնքի գործադրութենէն չի՛ գար, 
այլ՝ Քրիստոսի հանդէպ ունեցած 
հաւատքէս, եւ այդ արդարութիւնը 
Աստուծմէ եկած արդարութիւնն է, 
հիմնուած՝ հաւատքի վրայ։

9 yev gadarelabes anor mianam: 
Aynbes vor, im artarootyoons 
aylevs Orenki kordzatrootenen chi՛ 
kar, ayl՝ Krisdosi hanteb oonetsadz 
havadkes, yev ayt artarootyoonŭ 
Asdoodzme yegadz artarootyoonn 
e, himnvadz՝ havadki vra:

9 and be found in Him, not having 
my own righteousness, which 
is from the law, but that which 
is through faith in Christ, the 
righteousness which is from God 
by faith;

10 Հիմա միակ փափաքս է՝ 
ճանչնալ Քրիստոսը, անոր 
յարութեան զօրութիւնը, եւ անոր 
չարչարանքներուն մասնակից 
դառնալ՝ անոր մահուան օրինակը իմ 
վրաս առնելով,

10 Hima miag papaks e՝ 
janchnal Krisdosŭ, anor 
harootyan zorootyoonŭ, yev anor 
charcharankneroon masnagits 
taṙnal՝ anor mahvan orinagŭ im 
vras aṙnelov,

10 that I may know Him and the 
power of His resurrection, and the 
fellowship of His sufferings, being 
conformed to His death,

11 որպէսզի ես ալ արժանի ըլլամ 
մեռելներէն յարութիւն առնելու։

11 vorbeszi yes al arjhani ŭllam 
meṙelneren harootyoon aṙneloo:

11 if, by any means, I may attain 
to the resurrection from the dead.

12 Չեմ ըսեր թէ արդէն յաջողած եւ 
կատարելութեան հասած եմ, բայց 
հասնելու կը ձգտիմ, որովհետեւ ճիշդ 
ատոր համար Քրիստոս Յիսուս զիս 
պահեց։

12 Chem ŭser te arten hachoghadz 
yev gadarelootyan hasadz yem, 
payts hasneloo gŭ tzkdim, 
vorovhedev jisht ador hamar 
Krisdos Hisoos zis bahets:

12 Not that I have already 
attained, or am already perfected; 
but I press on, that I may lay hold 
of that for which Christ Jesus has 
also laid hold of me.
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13 Եղբայրնե՛ր, ինքզինքս դեռ 
կատարելութեան հասած չեմ 
համարեր. բայց կ’աշխատիմ անցեալը 
մոռնալ եւ գալիքին նայիլ,

13 Yeghpayrne՛r, inkzinks teṙ 
gadarelootyan hasadz chem 
hamarer. payts g’ashkhadim 
antsyalŭ moṙnal yev kalikin nayil,

13 Brethren, I do not count myself 
to have apprehended; but one 
thing I do, forgetting those things 
which are behind and reaching 
forward to those things which are 
ahead,

14 եւ ուշադիր կերպով կը վազեմ 
դէպի նպատակակէտը, իբրեւ 
մրցանակ ստանալու համար 
յաւիտենական կեանքը, որուն կը 
հրաւիրէ մեզ Աստուած, Քրիստոս 
Յիսուսով։

14 yev ooshatir gerbov gŭ vazem 
tebi nbadagagedŭ, iprev mrtsanag 
sdanaloo hamar havidenagan 
gyankŭ, voroon gŭ hravire mez 
Asdvadz, Krisdos Hisoosov:

14 I press toward the goal for the 
prize of the upward call of God in 
Christ Jesus.

15 Արդ, մենք որ կատարեալ ենք՝ 
նոյն ձեւով խորհինք։ Իսկ եթէ դուք 
որոշ կէտերու շուրջ տարբեր կը 
խորհիք, Աստուած ինք ձեզ պիտի 
լուսաբանէ։

15 Art, menk vor gadaryal yenk՝ 
nooyn tzevov khorhink: Isg yete 
took vorosh gederoo shoorch 
darper gŭ khorhik, Asdvadz ink 
tzez bidi loosapane:

15 Therefore let us, as many as are 
mature, have this mind; and if in 
anything you think otherwise, God 
will reveal even this to you.

16 Ամէն պարագայի, միասնաբար 
քալենք այն կանոններով, որոնցմով 
ընթացանք մինչեւ հիմա։

16 Amen barakayi, miasnapar 
kalenk ayn ganonnerov, 
vorontsmov ŭntatsank minchev 
hima:

16 Nevertheless, to the degree that 
we have already attained, let us 
walk by the same rule, let us be of 
the same mind.

17 Եղբայրներ, ինծի՛ նմանեցէք, 
եւ հետեւեցէք անոնց՝ որոնք ձեզի 
տուած մեր օրինակով կ’ընթանան։

17 Yeghpayrner, indzi՛ nmanetsek, 
yev hedevetsek anonts՝ voronk 
tzezi dvadz mer orinagov 
g’ŭntanan:

17 Brethren, join in following my 
example, and note those who so 
walk, as you have us for a pattern.

18 Որովհետեւ, ինչպէս յաճախ 
կ’ըսէի եւ հիմա եւս լալով կ’ըսեմ, 
մեր մէջ կան շատեր՝ որոնց կեանքը 
թշնամանք է Քրիստոսի խաչին։

18 Vorovhedev, inchbes hajakh 
g’ŭsei yev hima yevs lalov g’ŭsem, 
mer mech gan shader՝ voronts 
gyankŭ tshnamank e Krisdosi 
khachin:

18 For many walk, of whom I have 
told you often, and now tell you 
even weeping, that they are the 
enemies of the cross of Christ:
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19 Անոնց վերջը կորուստ է, 
որովհետեւ իրենց Աստուածը իրենց 
փորն է։ Ամօթալի բաներով կը 
հպարտանան եւ միայն երկրաւոր 
բաներու մասին կը խորհին։

19 Anonts verchŭ goroosd e, 
vorovhedev irents Asdvadzŭ 
irents porn e: Amotali panerov gŭ 
hbardanan yev miayn yergravor 
paneroo masin gŭ khorhin:

19 whose end is destruction, whose 
god is their belly, and whose glory 
is in their shame—who set their 
mind on earthly things.

20 Մենք, սակայն, երկինքի 
քաղաքացիներ ենք եւ հոնկէ՛ կը 
սպասենք որ գայ մեր Փրկիչը՝ Տէր 
Յիսուս Քրիստոս,

20 Menk, sagayn, yerginki 
kaghakatsiner yenk yev honge՛ gŭ 
sbasenk vor ka mer Prgichŭ՝ Der 
Hisoos Krisdos,

20 For our citizenship is in heaven, 
from which we also eagerly wait 
for the Savior, the Lord Jesus 
Christ,

21 որ մեր մահկանացու մարմինները 
պիտի կերպարանափոխէ եւ իր 
մարմինին պէս փառաւոր դարձնէ իր 
զօրութեամբը, որով կրնայ ամէն ինչ 
իր իշխանութեան ենթարկել։

21 vor mer mahganatsoo 
marminnerŭ bidi gerbaranapokhe 
yev ir marminin bes paṙavor 
tartzne ir zorootyampŭ, vorov 
grna amen inch ir ishkhanootyan 
yentargel:

21 who will transform our lowly 
body that it may be conformed to 
His glorious body, according to the 
working by which He is able even 
to subdue all things to Himself.

1 Ուստի, սիրելի եւ կարօտալի 
եղբայրներ, դուք՝ որ իմ 
ուրախութիւնս էք եւ պսակս, այսպէս 
ամրօրէն Տիրոջ միացած մնացէք, 
սիրելինե՛ր։

1 Oosdi, sireli yev garodali 
yeghpayrner, took՝ vor im 
oorakhootyoons ek yev bsags, 
aysbes amroren Diroch miatsadz 
mnatsek, sireline՛r:

1 Therefore, my beloved and 
longed‑for brethren, my joy and 
crown, so stand fast in the Lord, 
beloved.

2 Եւոդիային ու Սինտիքին կ’աղաչեմ, 
եւ կը թելադրեմ՝ որ իրարու հետ 
հաշտուին, քանի Տիրոջ միացած են։

2 Yevotiayin oo Sindikin 
g’aghachem, yev gŭ telatrem՝ vor 
iraroo hed hashdvin, kani Diroch 
miatsadz yen:

2 I implore Euodia and I implore 
Syntyche to be of the same mind in 
the Lord.
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3 Դո՛ւն ալ, ո՜վ հաւատարիմ 
լծակիցս, կը խնդրեմ որ օգնես այս 
երկու կիներուն, որովհետեւ ինծի 
հետ պայքարեցան Աւետարանին 
տարածման համար, Կղեմէսի եւ 
միւս գործակիցներուս հետ միասին, 
որոնց անունները կեանքի գիրքին մէջ 
արձանագրուած են։

3 To՛on al, o՜v havadarim ldzagitss, 
gŭ khntrem vor oknes ays yergoo 
gineroon, vorovhedev indzi 
hed baykaretsan Avedaranin 
daradzman hamar, Gghemesi 
yev myoos kordzagitsneroos hed 
miasin, voronts anoonnerŭ gyanki 
kirkin mech artzanakrvadz yen:

3 And I urge you also, true 
companion, help these women who 
labored with me in the gospel, with 
Clement also, and the rest of my 
fellow workers, whose names are 
in the Book of Life.

4 Միշտ ուրախ եղէք Տիրոջմով. 
դարձեալ կ’ըսեմ՝ ուրախ եղէք։

4 Mishd oorakh yeghek 
Dirochmov. tartzyal g’ŭsem՝ 
oorakh yeghek:

4 Rejoice in the Lord always. 
Again I will say, rejoice!

5 Բոլորին հանդէպ ազնիւ եղէք։ 
Շուտով Տէրը կու գայ։

5 Polorin hanteb azniv yeghek: 
Shoodov Derŭ goo ka:

5 Let your gentleness be known to 
all men. The Lord is at hand.

6 Ոեւէ բան թող չմտահոգէ ձեզ. 
այլ միշտ ձեր աղօթքներուն 
եւ աղաչանքներուն մէջ 
գոհաբանութեամբ Աստուծմէ 
խնդրեցէք ինչ բանի որ կարիքը կը 
զգաք,

6 Voyeve pan togh chmdahoke 
tzez. ayl mishd tzer aghotkneroon 
yev aghachankneroon mech 
kohapanootyamp Asdoodzme 
khntretsek inch pani vor garikŭ gŭ 
zkak,

6 Be anxious for nothing, but 
in everything by prayer and 
supplication, with thanksgiving, 
let your requests be made known 
to God;

7 եւ այն ատեն Աստուծոյ 
խաղաղութիւնը, որ միտքով կարելի 
չէ հասկնալ, խաղաղ պիտի պահէ 
ձեր սիրտերն ու միտքերը, որոնք 
Քրիստոս Յիսուսի միացած են։

7 yev ayn aden Asdoodzo 
khaghaghootyoonŭ, vor midkov 
gareli che hasgnal, khaghagh bidi 
bahe tzer sirdern oo midkerŭ, 
voronk Krisdos Hisoosi miatsadz 
yen:

7 and the peace of God, which 
surpasses all understanding, will 
guard your hearts and minds 
through Christ Jesus.
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8 Ի վերջոյ, եղբայրներ, խորհեցէք 
այն բաները՝ որոնք ճշմարիտ են, 
պարկեշտ, արդար, մաքուր, սիրելի, 
բարեհամբաւ, առաքինի եւ գովելի։

8 I vercho, yeghpayrner, 
khorhetsek ayn panerŭ՝ voronk 
jshmarid yen, bargeshd, artar, 
makoor, sireli, parehampav, 
aṙakini yev koveli:

8 Finally, brethren, whatever 
things are true, whatever things 
are noble, whatever things are 
just, whatever things are pure, 
whatever things are lovely, 
whatever things are of good report, 
if there is any virtue and if there is 
anything praiseworthy—meditate 
on these things.

9 Եւ գործքո՛վ կատարեցէք այն՝ ինչ 
որ ինձմէ սորվեցաք եւ ընդունեցիք, 
ինձմէ լսեցիք եւ իմ վրաս տեսաք. եւ 
Աստուած, որ խաղաղութիւն կու տայ, 
ձեզի հետ պիտի ըլլայ։ ֍

9 Yev kordzko՛v gadaretsek ayn՝ 
inch vor intzme sorvetsak yev 
ŭntoonetsik, intzme lsetsik yev 
im vras desak. yev Asdvadz, vor 
khaghaghootyoon goo da, tzezi hed 
bidi ŭlla: ֍

9 The things which you learned 
and received and heard and saw in 
me, these do, and the God of peace 
will be with you. ֍
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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. ֍



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 26 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

Երկիւղացութեամբ լուարուք Երկիւղացութեամբ լուարուք 
սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի 
Քրիստոսի որ ըստ Ղուկասու Քրիստոսի որ ըստ Ղուկասու 

17.20‑18.14 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook Yergyooghatsootyamp lvarook 
srpo avedaranis Hisoosi srpo avedaranis Hisoosi 

Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo 
17.20‑18.14 (ARWZ)

Stand up in the fear of God and Stand up in the fear of God and 
listen to the Holy Gospel of Jesus listen to the Holy Gospel of Jesus 

Christ according to St. Luke Christ according to St. Luke 
17:20‑18:14 (NKJV)

20 Փարիսեցիներ Յիսուսի 
հարցուցին, թէ ե՛րբ պիտի գայ 
Աստուծոյ թագաւորութիւնը։ 
Անիկա պատասխանեց.‑ Աստուծոյ 
թագաւորութիւնը արտաքնապէս 
տեսանելի նշաներով պիտի չգայ.

20 Parisetsiner Hisoosi 
hartsootsin, te ye՛rp bidi ka 
Asdoodzo takavorootyoonŭ: 
Aniga badaskhanets.‑ Asdoodzo 
takavorootyoonŭ ardaknabes 
desaneli nshanerov bidi chka.

20 Now when He was asked by 
the Pharisees when the kingdom 
of God would come, He answered 
them and said, “The kingdom 
of God does not come with 
observation;

21 կամ պիտի չըսեն թէ «Ահա 
հոս է կամ՝ հոն», որովհետեւ ահա 
Աստուծոյ թագաւորութիւնը ձեր մէջ 
կը գտնուի։

21 gam bidi chŭsen te «Aha hos 
e gam՝ hon», vorovhedev aha 
Asdoodzo takavorootyoonŭ tzer 
mech gŭ kdnvi:

21 “nor will they say, ‘See here!’ 
or ‘See there!’ For indeed, the 
kingdom of God is within you.”

22 Ապա իր աշակերտներուն ըսաւ.‑ 
Ժամանակ պիտի գայ, երբ դուք պիտի 
ցանկաք Մարդու Որդիին այս օրերէն 
մէկը տեսնել, բայց պիտի չտեսնէք։

22 Aba ir ashagerdneroon ŭsav.‑ 
Jhamanag bidi ka, yerp took bidi 
tsangak Martoo Vortiin ays oreren 
megŭ desnel, payts bidi chdesnek:

22 Then He said to the disciples, 
“The days will come when you will 
desire to see one of the days of the 
Son of Man, and you will not see it.

23 Եւ եթէ ձեզի ըսեն՝ «Ահա հոս է 
կամ հոն», մտիկ մի՛ ընէք, մի՛ հետեւիք 
անոնց։

23 Yev yete tzezi ŭsen՝ «Aha hos 
e gam hon», mdig mi՛ ŭnek, mi՛ 
hedevik anonts:

23 “And they will say to you, ‘Look 
here!’ or ‘Look there!’ Do not go 
after them or follow them.

24 Որովհետեւ՝ ինչպէս կայծակը 
փայլատակելով կը լուսաւորէ 
երկնակամարին մէկ կողմէն մինչեւ 
միւսը, նոյնպէս պիտի ըլլայ Մարդու 
Որդին իր գալստեան օրը։

24 Vorovhedev՝ inchbes gaydzagŭ 
payladagelov gŭ loosavore 
yergnagamarin meg goghmen 
minchev myoosŭ, nooynbes bidi 
ŭlla Martoo Vortin ir kalsdyan orŭ:

24 “For as the lightning that 
flashes out of one part under 
heaven shines to the other part 
under heaven, so also the Son of 
Man will be in His day.

25 Սակայն նախ պէտք է որ անիկա 
շատ չարչարանքներ կրէ եւ մերժուի 
այս սերունդէն։

25 Sagayn nakh bedk e vor aniga 
shad charcharankner gre yev 
merjhvi ays seroonten:

25 “But first He must suffer many 
things and be rejected by this 
generation.
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26 Եւ ինչպէս որ Նոյի ժամանակ 
Աստուծոյ պատիժը յանկարծակի 
վրայ հասաւ, նոյնպէս պիտի 
պատահի Մարդու Որդիին օրերուն 
ալ։

26 Yev inchbes vor Nooyi 
jhamanag Asdoodzo badijhŭ 
hangardzagi vra hasav, nooynbes 
bidi badahi Martoo Vortiin oreroon 
al:

26 “And as it was in the days of 
Noah, so it will be also in the days 
of the Son of Man:

27 Անոնք ալ կ’ուտէին, կը խմէին, այր 
կամ կին կ’առնէին, մինչեւ այն օրը, 
երբ Նոյ տապան մտաւ, եւ ջրհեղեղը 
եկաւ բնաջնջեց զանոնք։

27 Anonk al g’oodein, gŭ khmein, 
ayr gam gin g’aṙnein, minchev 
ayn orŭ, yerp No daban mdav, yev 
chrhegheghŭ yegav pnachnchets 
zanonk:

27 “They ate, they drank, they 
married wives, they were given in 
marriage, until the day that Noah 
entered the ark, and the flood 
came and destroyed them all.

28 Կամ ինչպէս Ղովտի օրերուն 
պատահեցաւ. կ’ուտէին, կը խմէին, կը 
գնէին, կը ծախէին, կը տնկէին ու կը 
շինէին.

28 Gam inchbes Ghovdi oreroon 
badahetsav. g’oodein, gŭ khmein, 
gŭ knein, gŭ dzakhein, gŭ dngein 
oo gŭ shinein.

28 “Likewise as it was also in 
the days of Lot: They ate, they 
drank, they bought, they sold, they 
planted, they built;

29 բայց այն օրը որ Ղովտ Սոդոմը 
ձգեց, երկինքէն կրակ ու ծծումբ 
տեղաց եւ բնաջնջեց բոլորը։

29 payts ayn orŭ vor Ghovd 
Sotomŭ tzkets, yerginken 
grag oo dzdzoomp deghats yev 
pnachnchets polorŭ:

29 “but on the day that Lot went 
out of Sodom it rained fire and 
brimstone from heaven and 
destroyed them all.

30 Նոյնը պիտի պատահի այն օրը, 
երբ Մարդու Որդին յայտնուի։

30 Nooynŭ bidi badahi ayn orŭ, 
yerp Martoo Vortin haydnvi:

30 “Even so will it be in the day 
when the Son of Man is revealed.

31 Այդ օրը, ան որ տանիք ելած է՝ 
թող վար իջնելով տուն չմտնէ՝ հոն 
գտնուող իր գոյքերը առնելու համար։ 
Նոյնպէս, ան որ դաշտին մէջ է՝ թող 
տուն չվերադառնայ ունեցածները 
առնելու համար։

31 Ayt orŭ, an vor danik yeladz e՝ 
togh var ichnelov doon chmdne՝ 
hon kdnvogh ir kooykerŭ aṙneloo 
hamar: Nooynbes, an vor tashdin 
mech e՝ togh doon chverataṙna 
oonetsadznerŭ aṙneloo hamar:

31 “In that day, he who is on the 
housetop, and his goods are in the 
house, let him not come down to 
take them away. And likewise the 
one who is in the field, let him not 
turn back.

32 Յիշեցէ՛ք Ղովտի կնոջ պարագան։ 32 Hishetse՛k Ghovdi gnoch 
barakan:

32 “Remember Lot's wife.
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33 Ով որ կը ջանայ իր կեանքը փրկել՝ 
պիտի կորսընցնէ զայն, եւ ով որ 
կորսնցնէ իր կեանքը՝ պիտի փրկէ 
զայն։

33 Ov vor gŭ chana ir gyankŭ 
prgel՝ bidi gorsŭntsne zayn, yev ov 
vor gorsntsne ir gyankŭ՝ bidi prge 
zayn:

33 “Whoever seeks to save his life 
will lose it, and whoever loses his 
life will preserve it.

34 Կ’ըսեմ ձեզի, այդ գիշեր եթէ մէկ 
անկողինի մէջ երկու հոգի ըլլան՝ 
անոնցմէ մէկը պիտի առնուի եւ միւսը 
ձգուի, կամ եթէ երկու կին միասին 
ցորեն կ’աղան՝ անոնցմէ մէկը պիտի 
առնուի եւ միւսը ձգուի,

34 G’ŭsem tzezi, ayt kisher yete 
meg angoghini mech yergoo 
hoki ŭllan՝ anontsme megŭ bidi 
aṙnvi yev myoosŭ tzkvi, gam yete 
yergoo gin miasin tsoren g’aghan՝ 
anontsme megŭ bidi aṙnvi yev 
myoosŭ tzkvi,

34 “I tell you, in that night there 
will be two men in one bed: the one 
will be taken and the other will be 
left.

35 կամ եթէ արտին մէջ երկու հոգի 
ըլլան, անոնցմէ մէկը պիտի առնուի 
եւ միւսը ձգուի։

35 gam yete ardin mech yergoo 
hoki ŭllan, anontsme megŭ bidi 
aṙnvi yev myoosŭ tzkvi:

35 “Two women will be grinding 
together: the one will be taken and 
the other left.

36 Աշակերտները հարցուցին 
Յիսուսի.‑ Տէ՛ր, ո՞ւր պիտի պատահի 
ատիկա։

36 Ashagerdnerŭ hartsootsin 
Hisoosi.‑ De՛r, o՞or bidi badahi 
adiga:

36 “Two men will be in the field: 
the one will be taken and the other 
left.”

37 Անիկա պատասխանեց.‑ 
Անգղները կը հաւաքուին հոն՝ ուր 
դիակ կայ։

37 Aniga badaskhanets.‑ 
Ankghnerŭ gŭ havakvin hon՝ oor 
tiag ga:

37 And they answered and said to 
Him, “Where, Lord?” So He said 
to them, “Wherever the body is, 
there the eagles will be gathered 
together.”

1 Յիսուս առակ մը պատմեց իր 
աշակերտներուն, ցոյց տալու համար 
թէ պէտք է միշտ աղօթել՝ առանց 
վհատելու։

1 Hisoos aṙag mŭ badmets ir 
ashagerdneroon, tsooyts daloo 
hamar te bedk e mishd aghotel՝ 
aṙants vhadeloo:

1 Then He spoke a parable to 
them, that men always ought to 
pray and not lose heart,
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2 Եւ ըսաւ.‑ Քաղաքի մը մէջ 
դատաւոր մը կար, որ ո՛չ Աստուծմէ 
կը վախնար եւ ո՛չ ալ մարդոցմէ 
կ’ամչնար։

2 Yev ŭsav.‑ Kaghaki mŭ 
mech tadavor mŭ gar, vor vo՛ch 
Asdoodzme gŭ vakhnar yev vo՛ch al 
martotsme g’amchnar:

2 saying: “There was in a certain 
city a judge who did not fear God 
nor regard man.

3 Նոյն քաղաքին մէջ այրի կին մըն 
ալ կար, որ անոր կը դիմէր եւ կը 
խնդրէր. «Իրաւունքս պաշտպանէ 
հակառակորդէս»։

3 Nooyn kaghakin mech ayri gin 
mŭn al gar, vor anor gŭ timer yev 
gŭ khntrer. «Iravoonks bashdbane 
hagaṙagortes»:

3 “Now there was a widow in 
that city; and she came to him, 
saying, ‘Get justice for me from my 
adversary.’

4 Դատաւորը երկար ժամանակ 
մերժեց դատը տեսնել, սակայն 
ի վերջոյ ըսաւ ինքնիրեն. «Թէեւ 
Աստուծմէ չեմ վախնար եւ մարդոցմէ 
չեմ ամչնար,

4 Tadavorŭ yergar jhamanag 
merjhets tadŭ desnel, sagayn 
i vercho ŭsav inkniren. «Teyev 
Asdoodzme chem vakhnar yev 
martotsme chem amchnar,

4 “And he would not for a while; 
but afterward he said within 
himself, ‘Though I do not fear God 
nor regard man,

5 բայց քանի այս այրին նեղութիւն 
կու տայ ինծի, իր դատը տեսնեմ, 
որպէսզի մինչեւ վերջ քովս գալով զիս 
չանհանգստացնէ»։

5 payts kani ays ayrin 
neghootyoon goo da indzi, ir tadŭ 
desnem, vorbeszi minchev verch 
kovs kalov zis chanhanksdatsne»:

5 ‘yet because this widow troubles 
me I will avenge her, lest by her 
continual coming she weary me.’”

6 Ապա Տէրը շարունակեց.‑ Լսեցէք 
թէ ի՛նչ կ’ըսէ անիրաւ դատաւորը։

6 Aba Derŭ sharoonagets.‑ Lsetsek 
te i՛nch g’ŭse anirav tadavorŭ:

6 Then the Lord said, “Hear what 
the unjust judge said.

7 Իսկ Աստուած որքա՞ն պիտի 
համբերէ իր ընտրեալներուն կրած 
անիրաւութեան. պիտի չպաշտպանէ՞ 
զանոնք, որոնք գիշեր ու ցերեկ իրեն 
կը դիմեն։

7 Isg Asdvadz vorka՞n bidi 
hampere ir ŭndryalneroon gradz 
aniravootyan. bidi chbashdbane՞ 
zanonk, voronk kisher oo tsereg 
iren gŭ timen:

7 “And shall God not avenge His 
own elect who cry out day and 
night to Him, though He bears 
long with them?

8 Այո՛, կ’ըսեմ ձեզի՝ որ անոնց 
իրաւունքը անմիջապէս պիտի 
պաշտպանէ։ Բայց Մարդու Որդին երբ 
գայ, արդեօք հաւատք պիտի գտնէ՞ 
երկրի վրայ։

8 Ayo՛, g’ŭsem tzezi՝ vor anonts 
iravoonkŭ anmichabes bidi 
bashdbane: Payts Martoo Vortin 
yerp ka, artyok havadk bidi kdne՞ 
yergri vra:

8 “I tell you that He will avenge 
them speedily. Nevertheless, when 
the Son of Man comes, will He 
really find faith on the earth?”
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9 Այս առակն ալ պատմեց անոնց, 
որոնք իրենք իրենց համար այն 
համարումը ունէին թէ արդար են եւ 
ուրիշները կ’արհամարհէին։

9 Ays aṙagn al badmets anonts, 
voronk irenk irents hamar ayn 
hamaroomŭ oonein te artar yen 
yev oorishnerŭ g’arhamarhein:

9 Also He spoke this parable to 
some who trusted in themselves 
that they were righteous, and 
despised others:

10 Երկու հոգի տաճար գացին 
աղօթելու. մէկը՝ Փարիսեցի, միւսը՝ 
մաքսաւոր։

10 Yergoo hoki dajar katsin 
aghoteloo. megŭ՝ Parisetsi, 
myoosŭ՝ maksavor:

10 “Two men went up to the 
temple to pray, one a Pharisee and 
the other a tax collector.

11 Փարիսեցին մէկ կողմ կեցած, 
ինքնիրեն կ’աղօթէր. «Աստուած 
իմ, շնորհակալ եմ քեզմէ՝ որ ուրիշ 
մարդոց նման՝ յափշտակող, անիրաւ, 
շնացող չեմ, կամ այս մաքսաւորին 
պէս ալ չեմ։

11 Parisetsin meg goghm getsadz, 
inkniren g’aghoter. «Asdvadz im, 
shnorhagal yem kezme՝ vor oorish 
martots nman՝ hapshdagogh, 
anirav, shnatsogh chem, gam ays 
maksavorin bes al chem:

11 “The Pharisee stood and prayed 
thus with himself, ‘God, I thank 
You that I am not like other men—
extortioners, unjust, adulterers, or 
even as this tax collector.

12 Այլ՝ շաբաթը երկու անգամ ծոմ 
կը պահեմ եւ ամբողջ եկամուտիս 
տասանորդը տաճարին կու տամ»։

12 Ayl՝ shapatŭ yergoo ankam 
dzom gŭ bahem yev ampoghch 
yegamoodis dasanortŭ dajarin goo 
dam»:

12 ‘I fast twice a week; I give tithes 
of all that I possess.’

13 Իսկ մաքսաւորը հեռուն կեցած, 
աչքերը առանց վեր բարձրացնելու՝ 
կուրծքը կը ծեծէր եւ կ’ըսէր. 
«Աստուա՜ծ, ներէ՛ մեղաւորիս 
մեղքերը»։

13 Isg maksavorŭ heṙoon getsadz, 
achkerŭ aṙants ver partzratsneloo՝ 
goordzkŭ gŭ dzedzer yev g’ŭser. 
«Asdva՜dz, nere՛ meghavoris 
meghkerŭ»:

13 “And the tax collector, standing 
afar off, would not so much as 
raise his eyes to heaven, but 
beat his breast, saying, ‘God, be 
merciful to me a sinner!’

14 Կ’ըսեմ ձեզի,‑ եզրակացուց 
Յիսուս,‑ մաքսաւո՛րն է որ 
արդարացած տուն գնաց, եւ ո՛չ 
թէ Փարիսեցին. որովհետեւ ով որ 
իր անձը կը բարձրացնէ՝ պիտի 
խոնարհի, եւ ով որ իր անձը 
խոնարհեցնէ՝ պիտի բարձրանայ։ ֍

14 G’ŭsem tzezi,‑ yezragatsoots 
Hisoos,‑ maksavo՛rn e vor 
artaratsadz doon knats, yev vo՛ch 
te Parisetsin. vorovhedev ov vor 
ir antzŭ gŭ partzratsne՝ bidi 
khonarhi, yev ov vor ir antzŭ 
khonarhetsne՝ bidi partzrana: ֍

14 “I tell you, this man went down 
to his house justified rather than 
the other; for everyone who exalts 
himself will be humbled, and 
he who humbles himself will be 
exalted.” ֍


