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

2022‑05‑15 2022‑05‑15 2022‑05‑15

Կիրակի Giragi Sunday

ԳՁ Kim Tza Kim Tsa

Ե. կիւրակէ, ԻԹ. օր Յարութեան. 
Երեւումն Սրբոյ Խաչի.

5. gyoorage, 29. or Harootyan. 
Yerevoomn Srpo Khachi.

Fifth Sunday, 29th day of Resurrection. 
Apparition of the Holy Cross.

Ընթերցուածս Պօղոս առաքելոյն Ընթերցուածս Պօղոս առաքելոյն 
՚ի Գաղատացւոց թղթոյն ՚ի Գաղատացւոց թղթոյն 

6.14‑18 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghos aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Boghos aṙakelooyn 
՚i Kaghadatsvots tghtooyn ՚i Kaghadatsvots tghtooyn 

6.14‑18 (ARWZ)

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

6:14‑18 (NKJV)

14 Գալով ինծի, քա՛ւ լիցի որ մեր 
Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի խաչէն զատ 
ուրիշ բանով պարծենամ։ Այդ խաչին 
միջոցաւ աշխարհը մեռած է այլեւս 
ինծի համար, ինչպէս ես մեռած եմ 
աշխարհին համար։

14 Kalov indzi, ka՛v litsi vor mer 
Diroch Hisoos Krisdosi khachen 
zad oorish panov bardzenam: Ayt 
khachin michotsav ashkharhŭ 
meṙadz e aylevs indzi hamar, 
inchbes yes meṙadz yem 
ashkharhin hamar:

14 But God forbid that I should 
boast except in the cross of our 
Lord Jesus Christ, by whom the 
world has been crucified to me, 
and I to the world.

15 Կարեւորը մարդուս թլփատուած 
կամ անթլփատ ըլլալը չէ, այլ՝ նոր 
արարած ըլլալը։

15 Garevorŭ martoos tlpadvadz 
gam antlpad ŭllalŭ che, ayl՝ nor 
araradz ŭllalŭ:

15 For in Christ Jesus neither 
circumcision nor uncircumcision 
avails anything, but a new 
creation.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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16 Թող Աստուծոյ խաղաղութիւնն 
ու ողորմութիւնը ըլլան բոլոր 
անոնց հետ՝ որոնք այս սկզբունքին 
համաձայն կ’ապրին. բոլոր անոնց՝ 
որոնք իր ընտրեալ ժողովուրդը կը 
կազմեն։

16 Togh Asdoodzo 
khaghaghootyoonn oo 
voghormootyoonŭ ŭllan polor 
anonts hed՝ voronk ays sgzpoonkin 
hamatzayn g’abrin. polor anonts՝ 
voronk ir ŭndryal jhoghovoortŭ gŭ 
gazmen:

16 And as many as walk according 
to this rule, peace and mercy be 
upon them, and upon the Israel of 
God.

17 Այսուհետեւ, խնդրեմ, ոեւէ 
մէկը աշխարհիկ հոգերով թող զիս 
չնեղէ, որովհետեւ ես Յիսուսի կը 
պատկանիմ, ինչպէս մարմնիս վրայ 
վէրքերուն սպիները կը վկայեն։

17 Aysoohedev, khntrem, voyeve 
megŭ ashkharhig hokerov togh zis 
chneghe, vorovhedev yes Hisoosi 
gŭ badganim, inchbes marmnis 
vra verkeroon sbinerŭ gŭ vgayen:

17 From now on let no one trouble 
me, for I bear in my body the 
marks of the Lord Jesus.

18 Եղբայրնե՛ր, մեր Տէր Յիսուս 
Քրիստոսի շնորհքը ձեր բոլորին հետ 
ըլլայ։ Ամէն։ ֍

18 Yeghpayrne՛r, mer Der Hisoos 
Krisdosi shnorhkŭ tzer polorin hed 
ŭlla: Amen: ֍

18 Brethren, the grace of our Lord 
Jesus Christ be with your spirit. 
Amen. ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Մատթէոսի Մատթէոսի 24.30‑36 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani 
Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Madteosi Madteosi 24:30‑36 (ARWZ)

A Reading from the Holy Gospel A Reading from the Holy Gospel 
of Jesus Christ according to of Jesus Christ according to 
Matthew Matthew 24:30‑36 (NKJV)

30 Ապա Մարդու Որդիին նշանը 
պիտի երեւի երկինքի մէջ, եւ 
աշխարհի բոլոր ժողովուրդները 
պիտի ողբան, երբ տեսնեն Մարդու 
Որդին, որ կու գայ ամպերուն վրայ 
բազմած՝ զօրութեամբ եւ մեծ 
փառքով։

30 Aba Martoo Vortiin nshanŭ 
bidi yerevi yerginki mech, yev 
ashkharhi polor jhoghovoortnerŭ 
bidi voghpan, yerp desnen Martoo 
Vortin, vor goo ka amberoon vra 
pazmadz՝ zorootyamp yev medz 
paṙkov:

30 “Then the sign of the Son of 
Man will appear in heaven, and 
then all the tribes of the earth 
will mourn, and they will see the 
Son of Man coming on the clouds 
of heaven with power and great 
glory.

31 Երբ մեծաձայն փողը հնչէ, ան իր 
հրեշտակները պիտի ղրկէ, որպէսզի 
հաւաքեն իր ընտրեալները աշխարհի 
չորս կողմերէն, երկինքի մէկ ծայրէն 
մինչեւ միւսը։

31 Yerp medzatzayn poghŭ hnche, 
an ir hreshdagnerŭ bidi ghrge, 
vorbeszi havaken ir ŭndryalnerŭ 
ashkharhi chors goghmeren, 
yerginki meg dzayren minchev 
myoosŭ:

31 “And He will send His angels 
with a great sound of a trumpet, 
and they will gather together His 
elect from the four winds, from one 
end of heaven to the other.

32 Թզենին ձեզի թող օրինակ ըլլայ։ 
Երբ տեսնէք որ անոր ճիւղերը կը 
կակուղնան եւ տերեւ կ’արձակեն, 
գիտէք թէ ամառը մօտ է։

32 Tzenin tzezi togh orinag ŭlla: 
Yerp desnek vor anor jyoogherŭ gŭ 
gagooghnan yev derev g’artzagen, 
kidek te amaṙŭ mod e:

32 “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.

33 Նոյնպէս ալ, երբ բոլոր ըսածներս 
կատարուին, գիտցէք թէ Մարդու 
Որդիին գալուստը մօտ է եւ արդէն 
հասնելու վրայ։

33 Nooynbes al, yerp polor 
ŭsadzners gadarvin, kidtsek te 
Martoo Vortiin kaloosdŭ mod e yev 
arten hasneloo vra:

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

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

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

34 “Assuredly, I say to you, this 
generation will by no means pass 
away till all these things take 
place.
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35 Նոյնիսկ եթէ երկինքն ու երկիրը 
անհետանան, խօսքերս պիտի 
չանհետանան։

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

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

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

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

36 “But of that day and hour no 
one knows, not even the angels of 
heaven, but My Father only. ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Ղուկասու Ղուկասու 11.33‑12.12 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani 
Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Ghoogasoo Ghoogasoo 11:33‑12:12 (ARWZ)

A Reading from the Holy Gospel A Reading from the Holy Gospel 
of Jesus Christ according to Luke of Jesus Christ according to Luke 

11:33‑12:12 (NKJV)

33 «Ոեւէ մէկը ճրագը վառելէ ետք 
չի պահեր կամ կաթսայի տակ չի 
դներ, այլ աշտանակի վրայ կը դնէ, 
որպէսզի ներս մտնողները լոյսը 
տեսնեն։

33 «Voyeve megŭ jrakŭ vaṙele 
yedk chi baher gam gatsayi dag 
chi tner, ayl ashdanagi vra gŭ tne, 
vorbeszi ners mdnoghnerŭ looysŭ 
desnen:

33 “No one, when he has lit a 
lamp, puts it in a secret place 
or under a basket, but on a 
lampstand, that those who come in 
may see the light.

34 Աչքն է մարմնին ճրագը. երբ աչքդ 
առողջ է՝ ամբողջ մարմինդ լուսաւոր 
կ’ըլլայ, իսկ երբ աչքդ վատառողջ է՝ 
ամբողջ մարմինդ խաւար կ’ըլլայ։

34 Achkn e marmnin jrakŭ. 
yerp achkt aṙoghch e՝ ampoghch 
marmint loosavor g’ŭlla, isg yerp 
achkt vadaṙoghch e՝ ampoghch 
marmint khavar g’ŭlla:

34 “The lamp of the body is the 
eye. Therefore, when your eye is 
good, your whole body also is full 
of light. But when your eye is bad, 
your body also is full of darkness.

35 Ուրեմն զգո՜յշ, չըլլա՜յ թէ քու մէջդ 
եղող լոյսը խաւարի։

35 Ooremn zko՜oysh, chŭlla՜ te koo 
mecht yeghogh looysŭ khavari:

35 “Therefore take heed that 
the light which is in you is not 
darkness.

36 Եթէ ամբողջ մարմինդ լուսաւոր 
է, առանց խաւարի մասնիկ մը 
ունենալու, այն ատեն ամէն ինչ 
լուսաւոր պիտի ըլլայ, այնպէս՝ 
ինչպէս երբ ճրագը իր շողերով կը 
լուսաւորէ քեզ։

36 Yete ampoghch marmint 
loosavor e, aṙants khavari masnig 
mŭ oonenaloo, ayn aden amen 
inch loosavor bidi ŭlla, aynbes՝ 
inchbes yerp jrakŭ ir shogherov gŭ 
loosavore kez:

36 “If then your whole body is full 
of light, having no part dark, the 
whole body will be full of light, as 
when the bright shining of a lamp 
gives you light.”

37 Տակաւին Յիսուս կը խօսէր, երբ 
Փարիսեցի մը խնդրեց իրմէ որ իր 
տունը ճաշի գայ։ Յիսուս ներս մտաւ 
եւ սեղան բազմեցաւ։

37 Dagavin Hisoos gŭ khoser, yerp 
Parisetsi mŭ khntrets irme vor ir 
doonŭ jashi ka: Hisoos ners mdav 
yev seghan pazmetsav:

37 And as He spoke, a certain 
Pharisee asked Him to dine with 
him. So He went in and sat down 
to eat.

38 Երբ Փարիսեցին ասիկա տեսաւ՝ 
զարմացաւ, որովհետեւ ճաշելէ առաջ 
Յիսուս չլուացուեցաւ։

38 Yerp Parisetsin asiga desav՝ 
zarmatsav, vorovhedev jashele 
aṙach Hisoos chlvatsvetsav:

38 When the Pharisee saw it, he 
marveled that He had not first 
washed before dinner.
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39 Տէրը ըսաւ անոր.‑ Հիմա դուք՝ 
Փարիսեցիներդ, գաւաթին եւ պնակին 
արտաքինը մաքրելու մտահոգ էք, 
մինչ ձեր ներսը յափշտակութեամբ եւ 
չարութեամբ լեցուն է։

39 Derŭ ŭsav anor.‑ Hima 
took՝ Parisetsinert, kavatin 
yev bnagin ardakinŭ makreloo 
mdahok ek, minch tzer 
nersŭ hapshdagootyamp yev 
charootyamp letsoon e:

39 Then the Lord said to him, 
“Now you Pharisees make the 
outside of the cup and dish clean, 
but your inward part is full of 
greed and wickedness.

40 Անմիտնե՛ր, ան որ արտաքինը 
ստեղծեց, ներքինն ալ ինք չստեղծե՞ց։

40 Anmidne՛r, an vor ardakinŭ 
sdeghdzets, nerkinn al ink 
chsdeghdze՞ts:

40 “Foolish ones! Did not He who 
made the outside make the inside 
also?

41 Բայց ինչ որ կրնաք՝ տուէք իբրեւ 
ողորմութիւն, եւ ահա ամէն ինչ 
մաքուր պիտի ըլլայ ձեզի համար։

41 Payts inch vor grnak՝ dvek 
iprev voghormootyoon, yev aha 
amen inch makoor bidi ŭlla tzezi 
hamar:

41 “But rather give alms of such 
things as you have; then indeed all 
things are clean to you.

42 Վա՜յ ձեզի, Փարիսեցինե՛ր, որ 
անանուխին, փեգենային եւ այլ 
կանաչեղէններուն տասանորդը կու 
տաք, բայց կ’անտեսէք Աստուծոյ 
արդարութիւնն ու սէրը։ Ասոնք պէտք 
էր գործադրել, առանց միւսները 
անտեսելու։

42 Va՜y tzezi, Parisetsine՛r, vor 
ananookhin, pekenayin yev ayl 
ganacheghenneroon dasanortŭ 
goo dak, payts g’andesek Asdoodzo 
artarootyoonn oo serŭ: Asonk bedk 
er kordzatrel, aṙants myoosnerŭ 
andeseloo:

42 “But woe to you Pharisees! 
For you tithe mint and rue and 
all manner of herbs, and pass by 
justice and the love of God. These 
you ought to have done, without 
leaving the others undone.

43 Վա՜յ ձեզի, Փարիսեցինե՛ր, որ 
ժողովարաններուն մէջ պատուոյ 
աթոռները նստիլ կը սիրէք, ինչպէս 
նաեւ հրապարակներու վրայ 
յարգալից բարեւներ ընդունիլ։

43 Va՜y tzezi, Parisetsine՛r, vor 
jhoghovaranneroon mech badvo 
atoṙnerŭ nsdil gŭ sirek, inchbes 
nayev hrabaragneroo vra harkalits 
parevner ŭntoonil:

43 “Woe to you Pharisees! For 
you love the best seats in the 
synagogues and greetings in the 
marketplaces.

44 Վա՜յ ձեզի, որովհետեւ կը 
նմանիք գերեզմաններու, որոնք չեն 
նշմարուիր եւ որոնց վրայէն մարդիկ 
կ’անցնին՝ առանց գերեզման ըլլալը 
գիտնալու։

44 Va՜y tzezi, vorovhedev gŭ 
nmanik kerezmanneroo, voronk 
chen nshmarvir yev voronts 
vrayen martig g’antsnin՝ aṙants 
kerezman ŭllalŭ kidnaloo:

44 “Woe to you, scribes and 
Pharisees, hypocrites! For you are 
like graves which are not seen, and 
the men who walk over them are 
not aware of them.”
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45 Ասոր վրայ Օրէնքի ուսուցիչներէն 
մէկը ըսաւ Յիսուսի.‑ Վարդապե՛տ, 
այս խօսքերը ըսելով մե՛զ ալ 
անարգած կ’ըլլաս։

45 Asor vra Orenki 
oosootsichneren megŭ ŭsav 
Hisoosi.‑ Vartabe՛d, ays khoskerŭ 
ŭselov me՛z al anarkadz g’ŭllas:

45 Then one of the lawyers 
answered and said to Him, 
“Teacher, by saying these things 
You reproach us also.”

46 Յիսուս պատասխանեց.‑ Վա՜յ 
ձեզի ալ, Օրէնքի՛ ուսուցիչներ, որ 
դժուարակիր բեռներ կը դնէք մարդոց 
ուսերուն եւ դուք ձեր մատին ծայրովն 
իսկ չէք օգներ այդ բեռները կրելու։

46 Hisoos badaskhanets.‑ Va՜y 
tzezi al, Orenki՛ oosootsichner, 
vor tjhvaragir peṙner gŭ tnek 
martots ooseroon yev took tzer 
madin dzayrovn isg chek okner ayt 
peṙnerŭ greloo:

46 And He said, “Woe to you 
also, lawyers! For you load men 
with burdens hard to bear, and 
you yourselves do not touch the 
burdens with one of your fingers.

47 Վա՜յ ձեզի, որովհետեւ 
մարգարէներուն դամբարանները կը 
շինէք, մինչդեռ ձեր հայրերն էին որ 
զանոնք սպաննեցին։

47 Va՜y tzezi, vorovhedev 
markareneroon tamparannerŭ gŭ 
shinek, minchteṙ tzer hayrern ein 
vor zanonk sbannetsin:

47 “Woe to you! For you build the 
tombs of the prophets, and your 
fathers killed them.

48 Ահաւասիկ արդէն իսկ կը վկայէք 
թէ համաձայն էք ձեր հայրերու 
գործերուն։ Անոնք մարգարէները 
սպաննեցին, իսկ դուք անոնց 
դամբարանները կը շինէք։

48 Ahavasig arten isg gŭ vgayek 
te hamatzayn ek tzer hayreroo 
kordzeroon: Anonk markarenerŭ 
sbannetsin, isg took anonts 
tamparannerŭ gŭ shinek:

48 “In fact, you bear witness that 
you approve the deeds of your 
fathers; for they indeed killed 
them, and you build their tombs.

49 Ասոր համար Աստուծոյ 
իմաստութիւնը կ’ըսէ. «Անոնց 
մարգարէներ եւ պատգամաւորներ 
պիտի ղրկեմ, եւ իրենք պիտի 
սպաննեն անոնցմէ ոմանք եւ 
հալածեն միւսները»։

49 Asor hamar Asdoodzo 
imasdootyoonŭ g’ŭse. «Anonts 
markarener yev badkamavorner 
bidi ghrgem, yev irenk bidi 
sbannen anontsme vomank yev 
haladzen myoosnerŭ»:

49 “Therefore the wisdom of 
God also said, ‘I will send them 
prophets and apostles, and some of 
them they will kill and persecute,’

50 Հետեւաբար Աստուած 
այս սերունդէն պիտի առնէ 
աշխարհի սկիզբէն ի վեր՝ բոլոր 
մարգարէներուն թափուած արեան 
վրէժը,

50 Hedevapar Asdvadz ays 
seroonten bidi aṙne ashkharhi 
sgizpen i ver՝ polor markareneroon 
tapvadz aryan vrejhŭ,

50 “that the blood of all the 
prophets which was shed from the 
foundation of the world may be 
required of this generation,
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51 Աբելի արիւնէն մինչեւ արիւնը 
Զաքարիայի, որ տաճարին եւ 
զոհարանին միջեւ սպաննուեցաւ։ 
Այո՛. կ’ըսեմ ձեզի, բոլոր ոճիրներուն 
պատիժը այս սերունդը պիտի կրէ։

51 Apeli aryoonen minchev 
aryoonŭ Zakariayi, vor dajarin yev 
zoharanin michev sbannvetsav: 
Ayo՛. g’ŭsem tzezi, polor 
vojirneroon badijhŭ ays seroontŭ 
bidi gre:

51 “from the blood of Abel to the 
blood of Zechariah who perished 
between the altar and the temple. 
Yes, I say to you, it shall be 
required of this generation.

52 Վա՜յ ձեզի, Օրէնքի՛ ուսուցիչներ, 
որ գիտութեան դրան բանալին կը 
պահէք. դուք չէք մտներ եւ կ’արգիլէք 
անոնց՝ որ կ’ուզեն մտնել։

52 Va՜y tzezi, Orenki՛ oosootsichner, 
vor kidootyan tran panalin gŭ 
bahek. took chek mdner yev 
g’arkilek anonts՝ vor g’oozen 
mdnel:

52 “Woe to you lawyers! For 
you have taken away the key of 
knowledge. You did not enter in 
yourselves, and those who were 
entering in you hindered.”

53 Օրէնքի ուսուցիչներն ու 
Փարիսեցիները երբ լսեցին Յիսուսի 
այս խօսքերը, որ բոլոր մարդոց 
դիմաց ըսաւ, ամօթով մնացին։ 
Սկսան զինք քննադատել եւ իրեն 
հետ զանազան հարցերու մասին 
վիճաբանիլ,

53 Orenki oosootsichnern oo 
Parisetsinerŭ yerp lsetsin Hisoosi 
ays khoskerŭ, vor polor martots 
timats ŭsav, amotov mnatsin: 
Sgsan zink knnatadel yev iren hed 
zanazan hartseroo masin vijapanil,

53 And as He said these things 
to them, the scribes and the 
Pharisees began to assail Him 
vehemently, and to cross‑examine 
Him about many things,

54 որպէսզի իր իսկ խօսքերով զինք 
ծուղակի մէջ ձգեն եւ ամբաստանեն 
զինք։

54 vorbeszi ir isg khoskerov 
zink dzooghagi mech tzken yev 
ampasdanen zink:

54 lying in wait for Him, and 
seeking to catch Him in something 
He might say, that they might 
accuse Him.

1 Մինչ հազարաւոր մարդիկ սկսան 
Յիսուսի շուրջ խռնուիլ, այնքան որ 
իրար կը կոխկռտէին, Յիսուս իր 
աշակերտներուն ըսաւ.‑ Նախ եւ 
առաջ զգուշացէ՛ք Փարիսեցիներուն 
թթխմորէն, այսինքն՝ անոնց 
կեղծաւորութենէն։

1 Minch hazaravor martig sgsan 
Hisoosi shoorch khṙnvil, aynkan 
vor irar gŭ gokhgṙdein, Hisoos ir 
ashagerdneroon ŭsav.‑ Nakh yev 
aṙach zkooshatse՛k Parisetsineroon 
ttkhmoren, aysinkn՝ anonts 
geghdzavorootenen:

1 In the meantime, when an 
innumerable multitude of people 
had gathered together, so that 
they trampled one another, He 
began to say to His disciples first 
of all, “Beware of the leaven of the 
Pharisees, which is hypocrisy.
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2 Չկայ ծածուկ բան որ չյայտնուի եւ 
ոչ ալ գաղտնի բան՝ որ չգիտցուի։

2 Chga dzadzoog pan vor 
ch‑haydnvi yev voch al kaghdni 
pan՝ vor chkidtsvi:

2 “For there is nothing covered 
that will not be revealed, nor 
hidden that will not be known.

3 Որովհետեւ ինչ որ մութին մէջ 
կ’ըսէք՝ օր ցերեկով պիտի լսուի, եւ 
ինչ որ առանձին սենեակի մէջ իրարու 
ականջին կը փսփսաք՝ տանիքներէն 
բարձրաձայն պիտի քարոզուի.‑

3 Vorovhedev inch vor mootin 
mech g’ŭsek՝ or tseregov bidi lsvi, 
yev inch vor aṙantzin senyagi 
mech iraroo aganchin gŭ pspsak՝ 
danikneren partzratzayn bidi 
karozvi.‑

3 “Therefore whatever you 
have spoken in the dark will be 
heard in the light, and what you 
have spoken in the ear in inner 
rooms will be proclaimed on the 
housetops.

4 Սիրելինե՛ր, ձեզի կ’ըսեմ.‑ Մի՛ 
վախնաք անոնցմէ որոնք մարմինը 
կը սպաննեն եւ ապա ուրիշ բան չեն 
կրնար ընել։

4 Sireline՛r, tzezi g’ŭsem.‑ Mi՛ 
vakhnak anontsme voronk 
marminŭ gŭ sbannen yev aba 
oorish pan chen grnar ŭnel:

4 “And I say to you, My friends, do 
not be afraid of those who kill the 
body, and after that have no more 
that they can do.

5 Ըսեմ թէ որմէ՛ պէտք է վախնաք։ 
Վախցէք Աստուծմէ, որ ձեզ 
սպաննելէ ետք իշխանութիւն ունի 
դժոխք նետելու։ Այո՛, կ’ըսեմ ձեզի, 
անկէ վախցէք։

5 Ŭsem te vorme՛ bedk e vakhnak: 
Vakhtsek Asdoodzme, vor tzez 
sbannele yedk ishkhanootyoon 
ooni tjhokhk nedeloo: Ayo՛, g’ŭsem 
tzezi, ange vakhtsek:

5 “But I will show you whom you 
should fear: Fear Him who, after 
He has killed, has power to cast 
into hell; yes, I say to you, fear 
Him!

6 Հինգ ճնճղուկը տասը դահեկան 
չ’ա՞րժեր, եւ սակայն անոնցմէ մէկն 
իսկ Աստուծոյ կողմէ մոռցուած չէ։

6 Hink jnjghoogŭ dasŭ tahegan 
ch’a՞rjher, yev sagayn anontsme 
megn isg Asdoodzo goghme 
moṙtsvadz che:

6 “Are not five sparrows sold for 
two copper coins? And not one of 
them is forgotten before God.

7 Գալով ձեզի, ձեր գլխուն 
իւրաքանչիւր մազն իսկ համրուած է։ 
Հետեւաբար մի՛ վախնաք, որովհետեւ 
դուք բոլոր ճնճղուկներէն աւելի 
արժէք ունիք Աստուծոյ աչքին.‑

7 Kalov tzezi, tzer klkhoon 
yoorakanchyoor mazn isg 
hamrvadz e: Hedevapar mi՛ 
vakhnak, vorovhedev took polor 
jnjghoogneren aveli arjhek oonik 
Asdoodzo achkin.‑

7 “But the very hairs of your head 
are all numbered. Do not fear 
therefore; you are of more value 
than many sparrows.
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8 Եւ կ’ըսեմ ձեզի.‑ Ով որ մարդոց 
առջեւ դաւանի թէ ինծի կը հետեւի, 
Մարդու Որդին ալ զինք իրեն 
հետեւորդ պիտի դաւանի Աստուծոյ 
հրեշտակներուն դիմաց։

8 Yev g’ŭsem tzezi.‑ Ov vor 
martots aṙchev tavani te indzi gŭ 
hedevi, Martoo Vortin al zink iren 
hedevort bidi tavani Asdoodzo 
hreshdagneroon timats:

8 “Also I say to you, whoever 
confesses Me before men, him the 
Son of Man also will confess before 
the angels of God.

9 Իսկ ով որ զիս ուրանայ մարդոց 
առջեւ, նոյնպէս ալ Մարդու Որդին 
պիտի ուրանայ զինք Աստուծոյ 
հրեշտակներուն դիմաց։

9 Isg ov vor zis oorana martots 
aṙchev, nooynbes al Martoo 
Vortin bidi oorana zink Asdoodzo 
hreshdagneroon timats:

9 “But he who denies Me before 
men will be denied before the 
angels of God.

10 Աստուած կը ներէ անոր՝ որ 
Մարդու Որդիին դէմ կը խօսի, բայց 
բնաւ պիտի չներէ անոր՝ որ Սուրբ 
Հոգին կը նախատէ, որովհետեւ 
ըրածը հայհոյութիւն է։

10 Asdvadz gŭ nere anor՝ vor 
Martoo Vortiin tem gŭ khosi, payts 
pnav bidi chnere anor՝ vor Soorp 
Hokin gŭ nakhade, vorovhedev 
ŭradzŭ hayhooyootyoon e:

10 “And anyone who speaks a 
word against the Son of Man, it 
will be forgiven him; but to him 
who blasphemes against the Holy 
Spirit, it will not be forgiven.

11 Երբ ձեզ ժողովարան տանին կամ 
կառավարիչներու եւ իշխաններու 
դիմաց հանեն դատելու համար, 
մի՛ մտահոգուիք թէ ի՛նչպէս պիտի 
պաշտպանէք դուք ձեզ եւ կամ ի՛նչ 
պիտի ըսէք,

11 Yerp tzez jhoghovaran 
danin gam gaṙavarichneroo yev 
ishkhanneroo timats hanen 
tadeloo hamar, mi՛ mdahokvik te 
i՛nchbes bidi bashdbanek took tzez 
yev gam i՛nch bidi ŭsek,

11 “Now when they bring you to 
the synagogues and magistrates 
and authorities, do not worry 
about how or what you should 
answer, or what you should say.

12 որովհետեւ Սուրբ Հոգին ձեզի 
պիտի սորվեցնէ այդ ժամուն ձեր 
ըսելիքը։ ֍

12 vorovhedev Soorp Hokin tzezi 
bidi sorvetsne ayt jhamoon tzer 
ŭselikŭ: ֍

12 “For the Holy Spirit will teach 
you in that very hour what you 
ought to say.” ֍
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ԺամամուտԺամամուտ JhamamoodJhamamood IntroitIntroit

Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. Krisdos haryav i meṙelots. Christ is risen from the dead.

մահուամբ զմահ կոխեաց, mahvamp zmah gokhyats, Trampling death by death,

եւ յարութեամբն Իւրով, yev harootyampn Yoorov, and by his resurrection,

մեզ զկեանս պարգեւեաց։ mez zgyans barkevyats: he granted us life.

Նմա՝ փա՜ռք, յաւիտեանս։ Ամէն։ Nma՝ pa՜ṙk, havidyans: Amen: To him glory, forever. Amen

Շարական Շարական (Բ.231) Sharagan Sharagan (2.231) Hymn Hymn (2.231)

Գովեա՛, Երուսաղէ՛մ, զՏէր Kovya՛, Yeroosaghe՛m, zDer Praise the Lord, O Jerusalem.

Յարեաւ Քրիստոս ի մեռելոց. 
Ալէլուիա.

Haryav Krisdos i meṙelots. 
Alleluia.

Christ is risen from the dead. 
Alleluia!

Եկա՛յք, ժողովո՛ւրդք, երգեցէ՛ք Տեառն. 
Ալէլուիա.

Yega՛yk, jhoghovo՛ortk, yerketse՛k 
Dyaṙn. Alleluia.

Come, you peoples, sing to the 
Lord. Alleluia!

Յարուցելոյն ի մեռելոց՝ Ալէլուիա. Harootselooyn i meṙelots՝ Alleluia. To Him who is risen from the dead, 
Alleluia!

Որ զաշխարհս լուսաւորեաց՝ 
Ալէլուիա.

Vor zashkharhs loosavoryats՝ 
Alleluia.

To Him who has enlightened the 
world, Alleluia!
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Ընթերցուածս Գործոց Առաքելոց Ընթերցուածս Գործոց Առաքելոց 
17.1‑15 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Kordzots Aṙakelots Ŭntertsvadzs Kordzots Aṙakelots 
17:1‑15 (ARWZ)

A Reading from Acts of the A Reading from Acts of the 
Apostles Apostles 17:1‑15 (NKJV)

1 Ամփիպոլիս եւ Ապոլոնիա 
քաղաքները շրջելէ ետք, Պօղոս 
եւ Շիղա Թեսաղոնիկէ եկան, ուր 
Հրեաներու ժողովարան մը կար։

1 Ampibolis yev Abolonia 
kaghaknerŭ shrchele yedk, Boghos 
yev Shigha Tesaghonige yegan, oor 
Hryaneroo jhoghovaran mŭ gar:

1 Now when they had passed 
through Amphipolis and Apollonia, 
they came to Thessalonica, where 
there was a synagogue of the Jews.

2 Պօղոս ըստ իր սովորութեան 
ժողովարան գնաց եւ երեք Շաբաթ 
օրեր անոնց խօսեցաւ։

2 Boghos ŭsd ir sovorootyan 
jhoghovaran knats yev yerek 
Shapat orer anonts khosetsav:

2 Then Paul, as his custom was, 
went in to them, and for three 
Sabbaths reasoned with them from 
the Scriptures,

3 Կը բանար ու կը բացատրէր Սուրբ 
գիրքերը, անոնցմով կ’ապացուցանէր, 
թէ ի՛նչպէս Քրիստոս պիտի 
չարչարուէր ու մեռելներէն յարութիւն 
առնէր, եւ կ’ըսէր.‑ Այն Յիսուսը, որ ես 
ձեզի կը քարոզեմ, ա՛ն է Քրիստոսը՝ 
խոստացուած Փրկիչը։

3 Gŭ panar oo gŭ patsadrer 
Soorp kirkerŭ, anontsmov 
g’abatsootsaner, te i՛nchbes Krisdos 
bidi charcharver oo meṙelneren 
harootyoon aṙner, yev g’ŭser.‑ Ayn 
Hisoosŭ, vor yes tzezi gŭ karozem, 
a՛n e Krisdosŭ՝ khosdatsvadz 
Prgichŭ:

3 explaining and demonstrating 
that the Christ had to suffer and 
rise again from the dead, and 
saying, “This Jesus whom I preach 
to you is the Christ.”

4 Թեսաղոնիկեցի Հրեաներէն ոմանք 
հաւատացին եւ Պօղոսի ու Շիղայի 
յարեցան։ Նոյնպէս անոնց յարեցան 
շատ մը աստուածապաշտ Յոյներ եւ 
նկատառելի թիւով երեւելի կիներ։

4 Tesaghonigetsi Hryaneren 
vomank havadatsin yev Boghosi 
oo Shighayi haretsan: Nooynbes 
anonts haretsan shad mŭ 
asdvadzabashd Hooyner yev 
ngadaṙeli tivov yereveli giner:

4 And some of them were 
persuaded; and a great multitude 
of the devout Greeks, and not a 
few of the leading women, joined 
Paul and Silas.
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5 Հրեայ ղեկավարները 
նախանձեցան եւ փողոցներէն քանի 
մը դատարկապորտ անօրէններ 
հաւաքելով՝ ամբոխ կազմեցին, 
ամբողջ քաղաքը խռովեցին եւ 
Յասոնի տան վրայ խուժեցին՝ Պօղոսն 
ու Շիղան բռնելու եւ ժողովուրդին 
առջեւ հանելու համար։

5 Hrya ghegavarnerŭ 
nakhantzetsan yev poghotsneren 
kani mŭ tadargabord anorenner 
havakelov՝ ampokh gazmetsin, 
ampoghch kaghakŭ khṙovetsin 
yev Hasoni dan vra khoojhetsin՝ 
Boghosn oo Shighan pṙneloo yev 
jhoghovoortin aṙchev haneloo 
hamar:

5 But the Jews who were not 
persuaded, becoming envious, 
took some of the evil men from the 
marketplace, and gathering a mob, 
set all the city in an uproar and 
attacked the house of Jason, and 
sought to bring them out to the 
people.

6 Բայց երբ զանոնք չգտան, Յասոնն 
ու քանի մը ուրիշ հաւատացեալներ 
քաշեցին տարին քաղաքի 
իշխաններուն առջեւ, պոռալով.‑ Այս 
մարդիկը, որոնք ամբողջ աշխարհը 
իրար անցուցին, հիմա մեր քաղաքը 
եկեր են,

6 Payts yerp zanonk chkdan, 
Hasonn oo kani mŭ oorish 
havadatsyalner kashetsin darin 
kaghaki ishkhanneroon aṙchev, 
boṙalov.‑ Ays martigŭ, voronk 
ampoghch ashkharhŭ irar 
antsootsin, hima mer kaghakŭ 
yeger yen,

6 But when they did not find 
them, they dragged Jason and 
some brethren to the rulers of the 
city, crying out, “These who have 
turned the world upside down 
have come here too.

7 եւ Յասոն իր տունը առեր է 
զիրենք։ Ասոնք բոլորը կայսրին 
հրահանգներուն հակառակ կը 
գործեն, որովհետեւ ուրի՛շ թագաւոր 
մը կը ճանչնան՝ Յիսուս անունով։

7 yev Hason ir doonŭ aṙer e 
zirenk: Asonk polorŭ gaysrin 
hrahankneroon hagaṙag gŭ 
kordzen, vorovhedev oori՛sh 
takavor mŭ gŭ janchnan՝ Hisoos 
anoonov:

7 “Jason has harbored them, and 
these are all acting contrary to the 
decrees of Caesar, saying there is 
another king—Jesus.”

8 Այս խօսքերով անոնք խռովեցուցին 
ամբոխը եւ քաղաքի իշխանները։

8 Ays khoskerov anonk 
khṙovetsootsin ampokhŭ yev 
kaghaki ishkhannerŭ:

8 And they troubled the crowd and 
the rulers of the city when they 
heard these things.

9 Սակայն իշխանները Յասոնէն 
եւ միւս քրիստոնեաներէն 
երաշխաւորութիւն առնելով՝ ազատ 
արձակեցին զանոնք։

9 Sagayn ishkhannerŭ Hasonen 
yev myoos krisdonyaneren 
yerashkhavorootyoon aṙnelov՝ 
azad artzagetsin zanonk:

9 So when they had taken security 
from Jason and the rest, they let 
them go.
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10 Հազիւ գիշերը վրայ հասած՝ 
քրիստոնեաներ Բերիա ղրկեցին 
Պօղոսն ու Շիղան, որոնք երբ հոն 
հասան՝ Հրեաներու ժողովարանը 
գացին։

10 Haziv kisherŭ vra hasadz՝ 
krisdonyaner Peria ghrgetsin 
Boghosn oo Shighan, voronk 
yerp hon hasan՝ Hryaneroo 
jhoghovaranŭ katsin:

10 Then the brethren immediately 
sent Paul and Silas away by night 
to Berea. When they arrived, they 
went into the synagogue of the 
Jews.

11 Բերիայի Հրեաները 
աւելի ազատամիտ էին քան 
Թեսաղոնիկեցիները, ուստի մեծ 
յօժարութեամբ ընդունեցին Աստուծոյ 
խօսքը եւ ամէն օր Սուրբ գիրքերը 
կը քննէին, տեսնելու համար թէ 
ճշմարի՞տ են Պօղոսի քարոզածները։

11 Periayi Hryanerŭ 
aveli azadamid ein kan 
Tesaghonigetsinerŭ, oosdi medz 
hojharootyamp ŭntoonetsin 
Asdoodzo khoskŭ yev amen or 
Soorp kirkerŭ gŭ knnein, desneloo 
hamar te jshmari՞d yen Boghosi 
karozadznerŭ:

11 These were more fair‑minded 
than those in Thessalonica, in 
that they received the word 
with all readiness, and searched 
the Scriptures daily to find out 
whether these things were so.

12 Անոնցմէ շատեր հաւատացին։ 
Նմանապէս հաւատացին բազմաթիւ 
ազնուական Յոյն կիներ եւ այրեր։

12 Anontsme shader havadatsin: 
Nmanabes havadatsin pazmativ 
aznvagan Hooyn giner yev ayrer:

12 Therefore many of them 
believed, and also not a few of the 
Greeks, prominent women as well 
as men.

13 Բայց երբ Թեսաղոնիկէի Հրեաները 
իմացան թէ Պօղոս Բերիայի մէջ 
եւս Աստուծոյ խօսքը քարոզեց, հոն 
ալ եկան՝ ժողովուրդը գրգռելու եւ 
խռովութիւն ստեղծելու համար։

13 Payts yerp Tesaghonigei 
Hryanerŭ imatsan te Boghos 
Periayi mech yevs Asdoodzo 
khoskŭ karozets, hon al yegan՝ 
jhoghovoortŭ krkṙeloo yev 
khṙovootyoon sdeghdzeloo hamar:

13 But when the Jews from 
Thessalonica learned that the 
word of God was preached by Paul 
at Berea, they came there also and 
stirred up the crowds.

14 Ուստի հաւատացեալները 
անմիջապէս Պօղոսը մինչեւ ծովեզերք 
ղրկեցին, իսկ Շիղա եւ Տիմոթէոս հոն 
մնացին։

14 Oosdi havadatsyalnerŭ 
anmichabes Boghosŭ minchev 
dzovezerk ghrgetsin, isg Shigha 
yev Dimoteos hon mnatsin:

14 Then immediately the brethren 
sent Paul away, to go to the 
sea; but both Silas and Timothy 
remained there.
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15 Պօղոսի ընկերացողները զինք 
մինչեւ Աթէնք հասցուցին եւ 
ապա Բերիա դարձան, Շիղայի 
եւ Տիմոթէոսի համար Պօղոսէն 
պատուէր առնելով՝ որ շուտով գան 
իր մօտ։ ֍

15 Boghosi ŭngeratsoghnerŭ zink 
minchev Atenk hastsootsin yev 
aba Peria tartzan, Shighayi yev 
Dimoteosi hamar Boghosen badver 
aṙnelov՝ vor shoodov kan ir mod: ֍

15 So those who conducted Paul 
brought him to Athens; and 
receiving a command for Silas and 
Timothy to come to him with all 
speed, they departed. ֍



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 16 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

Ընթերցուածս Յովհաննու Ընթերցուածս Յովհաննու 
առաքելոյն ՚ի Կաթողիկեայց առաջին առաքելոյն ՚ի Կաթողիկեայց առաջին 

թղթոյն թղթոյն 1.1‑10 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Hovhannoo Ŭntertsvadzs Hovhannoo 
aṙakelooyn ՚i Gatoghigyayts aṙakelooyn ՚i Gatoghigyayts 

aṙachin tghtooyn aṙachin tghtooyn 1:1‑10 (ARWZ)

A Reading from the First A Reading from the First 
Universal Epistle of Apostle John Universal Epistle of Apostle John 

1:1‑10 (NKJV)

1 Մենք լսեցինք, մեր աչքերով 
տեսանք եւ մեր ձեռքերով 
շօշափեցինք Որդին, Բանը, որ 
սկիզբէն իսկ կեանքի ստեղծիչն էր։

1 Menk lsetsink, mer achkerov 
desank yev mer tzeṙkerov 
shoshapetsink Vortin, Panŭ, vor 
sgizpen isg gyanki sdeghdzichn er:

1 That which was from the 
beginning, which we have heard, 
which we have seen with our 
eyes, which we have looked upon, 
and our hands have handled, 
concerning the Word of life—

2 Անիկա նոյնինքն կեանքն էր, որ 
յայտնուեցաւ։ Մենք տեսանք եւ կը 
վկայենք, ձեզի պատմելով անոր 
մասին, այսինքն՝ յաւիտենական 
կեանքին մասին, որ Հօրը հետ էր եւ 
այժմ մեզի յայտնուեցաւ։

2 Aniga nooyninkn gyankn er, 
vor haydnvetsav: Menk desank 
yev gŭ vgayenk, tzezi badmelov 
anor masin, aysinkn՝ havidenagan 
gyankin masin, vor Horŭ hed er 
yev ayjhm mezi haydnvetsav:

2 the life was manifested, and we 
have seen, and bear witness, and 
declare to you that eternal life 
which was with the Father and 
was manifested to us—

3 Ինչ որ տեսանք ու լսեցինք՝ 
կը պատմենք ձեզի, որպէսզի 
դո՛ւք ալ մասնակից դառնաք այն 
հաղորդակցութեան որ մենք ունինք 
Հօրը եւ անոր Որդիին՝ Յիսուս 
Քրիստոսի հետ,

3 Inch vor desank oo lsetsink՝ 
gŭ badmenk tzezi, vorbeszi 
to՛ok al masnagits taṙnak ayn 
haghortagtsootyan vor menk 
oonink Horŭ yev anor Vortiin՝ 
Hisoos Krisdosi hed,

3 that which we have seen and 
heard we declare to you, that you 
also may have fellowship with us; 
and truly our fellowship is with 
the Father and with His Son Jesus 
Christ.

4 եւ ձեր ուրախութիւնը կատարեալ 
ըլլայ։ Ահա թէ ինչո՛ւ կը գրենք ձեզի 
այս նամակը։

4 yev tzer oorakhootyoonŭ 
gadaryal ŭlla: Aha te incho՛o gŭ 
krenk tzezi ays namagŭ:

4 And these things we write to you 
that your joy may be full.

5 Պատգամը, որ իրմէ լսեցինք եւ ձեզի 
կը փոխանցենք, սա է՝ թէ Աստուած 
լոյս է, բնաւ խաւար չկայ անոր մէջ։

5 Badkamŭ, vor irme lsetsink 
yev tzezi gŭ pokhantsenk, sa e՝ te 
Asdvadz looys e, pnav khavar chga 
anor mech:

5 This is the message which we 
have heard from Him and declare 
to you, that God is light and in 
Him is no darkness at all.
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6 Արդ, եթէ ըսենք՝ «Հաղորդակից ենք 
իրեն», եւ միւս կողմէ շարունակենք 
խաւարի մէջ ապրիլ, կը ստենք ահա 
եւ ճշմարտութիւնը չենք գործադրեր։

6 Art, yete ŭsenk՝ «Haghortagits 
yenk iren», yev myoos goghme 
sharoonagenk khavari mech abril, 
gŭ sdenk aha yev jshmardootyoonŭ 
chenk kordzatrer:

6 If we say that we have fellowship 
with Him, and walk in darkness, 
we lie and do not practice the 
truth.

7 Իսկ եթէ լոյսի մէջ քալենք, 
ինչպէս ինք լոյսի մէջ է, այն ատեն 
ճշմարտապէս հաղորդակից կ’ըլլանք 
իրարու, եւ իր Որդւոյն Յիսուսի 
արիւնը կը սրբէ մեզ ամէն մեղքէ։

7 Isg yete looysi mech kalenk, 
inchbes ink looysi mech e, ayn 
aden jshmardabes haghortagits 
g’ŭllank iraroo, yev ir Vortvooyn 
Hisoosi aryoonŭ gŭ srpe mez amen 
meghke:

7 But if we walk in the light as He 
is in the light, we have fellowship 
with one another, and the blood of 
Jesus Christ His Son cleanses us 
from all sin.

8 Եթէ ըսենք՝ «Մեղք չունինք», 
մենք մեզ կը խաբենք եւ մեր մէջ 
ճշմարտութիւն չկայ։

8 Yete ŭsenk՝ «Meghk choonink», 
menk mez gŭ khapenk yev mer 
mech jshmardootyoon chga:

8 If we say that we have no sin, we 
deceive ourselves, and the truth is 
not in us.

9 Իսկ եթէ խոստովանինք մեր 
մեղքերը, վստահ եղէք՝ թէ Աստուած, 
որ արդար է, պիտի ներէ մեր 
մեղքերը եւ մեզ պիտի սրբէ մեր բոլոր 
անիրաւութիւններէն։

9 Isg yete khosdovanink mer 
meghkerŭ, vsdah yeghek՝ te 
Asdvadz, vor artar e, bidi nere mer 
meghkerŭ yev mez bidi srpe mer 
polor aniravootyoonneren:

9 If we confess our sins, He is 
faithful and just to forgive us our 
sins and to cleanse us from all 
unrighteousness.

10 Եթէ «Մեղք չգործեցինք» ըսենք, 
ստախօս կը հանենք զԱստուած, եւ 
մեր մէջ իր խօսքը չկայ։ ֍

10 Yete «Meghk chkordzetsink» 
ŭsenk, sdakhos gŭ hanenk 
zAsdvadz, yev mer mech ir khoskŭ 
chga: ֍

10 If we say that we have not 
sinned, we make Him a liar, and 
His word is not in us. ֍
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Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia! Alleluia!Alleluia! Alleluia!

Գովեա՛, Երուսաղէ՛մ, զՏէր եւ օրհնեա՛ 
զԱստուած քո, Սիո՛ն։

Kovya՛, Yeroosaghe՛m, zDer yev 
orhnya՛ zAsdvadz ko, Sio՛n:

1 Praise the Lord, O Jerusalem; 
Praise your God, O Zion,

Զի զօրացոյց զնիգս դրանց քոց եւ 
օրհնեաց զորդիս քո ի քեզ։

Zi zoratsooyts zniks trants kots 
yev orhnyats zortis ko i kez:

2 For He strengthens the bars 
of your gates; He blesses your 
children within you;

Ո եդ զսահմանս քո ի խաղաղութիւն, 
պարարտութեամբ ցորենոյ լցոյց 
զքեզ։

Vo yet zsahmans ko i 
khaghaghootyoon, barardootyamp 
tsoreno ltsooyts zkez:

3 He who grants your borders 
peace, And fills you with the finest 
of wheat;

Առաքէ զբան Իւր յերկիր, վաղվաղ 
ընթանան պատգամք Նորա։

Aṙake zpan Yoor hergir, vaghvagh 
ŭntanan badkamk Nora:

4 He who sends His teaching to 
earth Until His word shall run 
swiftly,

Դնէ զձիւն որպէս զասր եւ զմէգ 
որպէս փոշի ցանեաց։

Tne ztzyoon vorbes zasr yev zmek 
vorbes poshi tsanyats:

5 Giving snow like wool, 
Sprinkling mist like ashes,

Արկանէ զսառն որպէս պատառս. 
առաջի ցրտոյ Նորա ո՞ կարէ կալ։

Argane zsaṙn vorbes badaṙs. 
aṙachi tsrdo Nora vo՞ gare gal:

6 Casting His ice like morsels; 
Who shall withstand His winter?

Առաքէ զբան Իւր եւ հալէ զնոսա. 
շնչեսցեն հողմք, եւ գնասցեն ջուրք։

Aṙake zpan Yoor yev hale znosa. 
shnchestsen hoghmk, yev knastsen 
choork:

7 He shall send His word and melt 
them; His wind shall blow, and the 
waters shall flow,

Պատմէ զբան Իւր Յակոբայ, 
զարդարութիւն եւ զիրաւունս՝ 
Իսրայելի։

Badme zpan Yoor Hagopa, 
zartarootyoon yev ziravoons՝ 
Israyeli:

8 He who declares His word 
to Jacob, His ordinances and 
judgments to Israel.

Ոչ այսպէս արար ամենայն ազգաց 
Տէր եւ զդատաստանս Իւր ոչ 
յայտնեաց նոցա։ ֍

Voch aysbes arar amenayn azkats 
Der yev ztadasdans Yoor voch 
haydnyats notsa: ֍

9 He did not do so with other 
nations, Nor did He show His 
judgments to them. ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Յովհաննու Յովհաննու 7.14‑23 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani 
Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Hovhannoo Hovhannoo 7:14‑23 (ARWZ)

A Reading from the Holy Gospel A Reading from the Holy Gospel 
of Jesus Christ according to John of Jesus Christ according to John 

7:14‑23 (NKJV)

14 Տաղաւարահարաց 
տօնակատարութեան մօտաւորապէս 
կէսին, Յիսուս տաճար ելաւ եւ սկսաւ 
ուսուցանել։

14 Daghavaraharats 
donagadarootyan modavorabes 
gesin, Hisoos dajar yelav yev sgsav 
oosootsanel:

14 Now about the middle of the 
feast Jesus went up into the 
temple and taught.

15 Հրեաներ կը զարմանային եւ 
կ’ըսէին.‑ Ի՞նչպէս այս մարդը Սուրբ 
գիրքերը գիտէ, երբ բնաւ չէ ուսած 
զանոնք։

15 Hryaner gŭ zarmanayin yev 
g’ŭsein.‑ I՞nchbes ays martŭ Soorp 
kirkerŭ kide, yerp pnav che oosadz 
zanonk:

15 And the Jews marveled, saying, 
“How does this Man know letters, 
having never studied?”

16 Յիսուս պատասխանեց անոնց.‑ 
Ինչ որ ձեզի կ’ուսուցանեմ՝ իմ 
վարդապետութիւնս չէ, այլ անորը՝ 
որ զիս ղրկեց։

16 Hisoos badaskhanets anonts.‑ 
Inch vor tzezi g’oosootsanem՝ im 
vartabedootyoons che, ayl anorŭ՝ 
vor zis ghrgets:

16 Jesus answered them and said, 
“My doctrine is not Mine, but His 
who sent Me.

17 Ով որ կ’ուզէ Աստուծոյ կամքը 
կատարել, պիտի հասկնայ՝ թէ 
Աստուծմէ՞ է այս վարդապետութիւնը, 
թէ ես իմ հեղինակութեամբս կը 
խօսիմ։

17 Ov vor g’ooze Asdoodzo gamkŭ 
gadarel, bidi hasgna՝ te Asdoodzme՞ 
e ays vartabedootyoonŭ, te yes im 
heghinagootyamps gŭ khosim:

17 “If anyone wills to do His will, 
he shall know concerning the 
doctrine, whether it is from God 
or whether I speak on My own 
authority.

18 Ան որ իր հեղինակութեամբ կը 
խօսի՝ իր անձին համար փառք կը 
փնտռէ, իսկ ան որ զինք ղրկողին 
փառքը կը փնտռէ, ճշմարիտ է եւ 
խաբէութիւն չկայ անոր մէջ։

18 An vor ir heghinagootyamp gŭ 
khosi՝ ir antzin hamar paṙk gŭ 
pndṙe, isg an vor zink ghrgoghin 
paṙkŭ gŭ pndṙe, jshmarid e yev 
khapeootyoon chga anor mech:

18 “He who speaks from himself 
seeks his own glory; but He 
who seeks the glory of the One 
who sent Him is true, and no 
unrighteousness is in Him.

19 Մովսէս ձեզի Օրէնքը չտուա՞ւ. 
սակայն ձեզմէ ո՛չ ոք կը հնազանդի 
Օրէնքին։

19 Movses tzezi Orenkŭ chdva՞v. 
sagayn tzezme vo՛ch vok gŭ 
hnazanti Orenkin:

19 “Did not Moses give you the 
law, yet none of you keeps the law? 
Why do you seek to kill Me?”
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20 Ինչո՞ւ կ’ուզէք զիս սպաննել։ 
Ժողովուրդը պատասխանեց.‑ 
Դիւահա՞ր ես, ի՞նչ ես. ո՞վ կ’ուզէ քեզ 
սպաննել։

20 Incho՞o g’oozek zis sbannel: 
Jhoghovoortŭ badaskhanets.‑ 
Tivaha՞r yes, i՞nch yes. o՞v g’ooze kez 
sbannel:

20 The people answered and 
said, “You have a demon. Who is 
seeking to kill You?”

21 Յիսուս պատասխանեց.‑ Հրաշք մը 
գործեցի եւ բոլորդ վրդովեր էք։

21 Hisoos badaskhanets.‑ Hrashk 
mŭ kordzetsi yev polort vrtover ek:

21 Jesus answered and said to 
them, “I did one work, and you all 
marvel.

22 Մովսէս հրահանգեց թլփատել 
ձեր զաւակները – թէեւ Մովսէս չէր 
սկսողը, այլ ձեր նախահայրերը – եւ 
դուք ձեր զաւակները կը թլփատէք 
Շաբաթ օրով։

22 Movses hrahankets tlpadel tzer 
zavagnerŭ – teyev Movses cher 
sgsoghŭ, ayl tzer nakhahayrerŭ – 
yev took tzer zavagnerŭ gŭ tlpadek 
Shapat orov:

22 “Moses therefore gave you 
circumcision (not that it is from 
Moses, but from the fathers), 
and you circumcise a man on the 
Sabbath.

23 Եթէ մէկը կը թլփատէք 
Շաբաթ օրով, որպէսզի չբեկանուի 
Մովսէսի Օրէնքը, ինչո՞ւ զայրացած 
էք ինծի դէմ, որովհետեւ մէկը 
ամբողջութեամբ բժշկեցի Շաբաթ 
օրով։ ֍

23 Yete megŭ gŭ tlpadek Shapat 
orov, vorbeszi chpeganvi Movsesi 
Orenkŭ, incho՞o zayratsadz ek 
indzi tem, vorovhedev megŭ 
ampoghchootyamp pjhshgetsi 
Shapat orov: ֍

23 “If a man receives circumcision 
on the Sabbath, so that the law 
of Moses should not be broken, 
are you angry with Me because I 
made a man completely well on the 
Sabbath? ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
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Մատթէոսի Մատթէոսի 13.53‑58 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani 
Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Madteosi Madteosi 13:53‑58 (ARWZ)

A Reading from the Holy Gospel A Reading from the Holy Gospel 
of Jesus Christ according to of Jesus Christ according to 
Matthew Matthew 13:53‑58 (NKJV)

53 Երբ Յիսուս վերջացուց այս 
առակները, մեկնեցաւ հոնկէ

53 Yerp Hisoos verchatsoots ays 
aṙagnerŭ, megnetsav honge

53 Now it came to pass, when 
Jesus had finished these parables, 
that He departed from there.

54 եւ եկաւ իր հայրենի գաւառը, ուր 
ժողովարանին մէջ սկսաւ սորվեցնել 
անոնց։ Լսողները կը զարմանային 
ու կ’ըսէին.‑ Ուրկէ՞ ձեռք ձգած է 
այսքան իմաստութիւն եւ հրաշագործ 
զօրութիւն։

54 yev yegav ir hayreni kavaṙŭ, 
oor jhoghovaranin mech sgsav 
sorvetsnel anonts: Lsoghnerŭ 
gŭ zarmanayin oo g’ŭsein.‑ 
Oorge՞ tzeṙk tzkadz e ayskan 
imasdootyoon yev hrashakordz 
zorootyoon:

54 When He had come to His own 
country, He taught them in their 
synagogue, so that they were 
astonished and said, “Where did 
this Man get this wisdom and 
these mighty works?

55 Ասիկա ատաղձագործին որդին 
չէ՞. իր մայրը Մարիամը չէ՞ եւ 
եղբայրները՝ Յակոբոսը, Յոսէսը, 
Սիմոնը եւ Յուդան։

55 Asiga adaghtzakordzin vortin 
che՞. ir mayrŭ Mariamŭ che՞ yev 
yeghpayrnerŭ՝ Hagoposŭ, Hosesŭ, 
Simonŭ yev Hootan:

55 “Is this not the carpenter's son? 
Is not His mother called Mary? 
And His brothers James, Joses, 
Simon, and Judas?

56 Իր քոյրերը բոլորն ալ մեր մօտ չե՞ն 
բնակիր։ Այս ամէնը ուրկէ՞ իրեն։

56 Ir kooyrerŭ polorn al mer mod 
che՞n pnagir: Ays amenŭ oorge՞ 
iren:

56 “And His sisters, are they not 
all with us? Where then did this 
Man get all these things?”

57 Եւ այս պատճառով կը 
դժուարանային հաւատալ իրեն։ 
Յիսուս ըսաւ անոնց.‑ Մարգարէն իր 
հայրենի գաւառին եւ ընտանիքին մէջ 
յարգ չունի։

57 Yev ays badjaṙov gŭ 
tjhvaranayin havadal iren: Hisoos 
ŭsav anonts.‑ Markaren ir hayreni 
kavaṙin yev ŭndanikin mech hark 
chooni:

57 So they were offended at Him. 
But Jesus said to them, “A prophet 
is not without honor except in 
his own country and in his own 
house.”

58 Եւ անոնց անհաւատութեան 
պատճառով հոն շատ հրաշքներ 
չկատարեց։ ֍

58 Yev anonts anhavadootyan 
badjaṙov hon shad hrashkner 
chgadarets: ֍

58 Now He did not do many 
mighty works there because of 
their unbelief. ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
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Յովհաննու Յովհաննու 19.25‑30 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani 
Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Hovhannoo Hovhannoo 19:25‑30 (ARWZ)

A Reading from the Holy Gospel A Reading from the Holy Gospel 
of Jesus Christ according to John of Jesus Christ according to John 

19:25‑30 (NKJV)

25 Յիսուսի խաչին մօտիկ կեցած էին՝ 
իր մայրը, մօրաքոյրը, Կղէոպասի 
կինը՝ Մարիամը եւ Մարիամ 
Մագդաղենացին։

25 Hisoosi khachin modig getsadz 
ein՝ ir mayrŭ, morakooyrŭ, 
Ggheobasi ginŭ՝ Mariamŭ yev 
Mariam Maktaghenatsin:

25 Now there stood by the cross 
of Jesus His mother, and His 
mother's sister, Mary the wife of 
Clopas, and Mary Magdalene.

26 Յիսուս երբ տեսաւ իր մայրը 
եւ իր սիրած աշակերտը, որ մօրը 
քով կեցած էր, ըսաւ մօրը.‑ Մա՛յր, 
ահաւասիկ զաւակդ։

26 Hisoos yerp desav ir mayrŭ 
yev ir siradz ashagerdŭ, vor morŭ 
kov getsadz er, ŭsav morŭ.‑ Ma՛yr, 
ahavasig zavagt:

26 When Jesus therefore saw His 
mother, and the disciple whom 
He loved standing by, He said to 
His mother, “Woman, behold your 
son!”

27 Յետոյ ըսաւ իր աշակերտին.‑ 
Ահաւասիկ մայրդ։ Եւ այդ օրուընէ 
աշակերտը զայն իր մօտ առաւ։

27 Hedo ŭsav ir ashagerdin.‑ 
Ahavasig mayrt: Yev ayt orvŭne 
ashagerdŭ zayn ir mod aṙav:

27 Then He said to the disciple, 
“Behold your mother!” And from 
that hour that disciple took her to 
his own home.

28 Անկէ ետք Յիսուս գիտցաւ 
թէ ամէն ինչ վերջացած է, եւ 
որպէսզի Սուրբ գիրքը ամբողջապէս 
կատարուած ըլլայ, ըսաւ.‑ Ծարաւ եմ։

28 Ange yedk Hisoos kidtsav 
te amen inch verchatsadz 
e, yev vorbeszi Soorp kirkŭ 
ampoghchabes gadarvadz ŭlla, 
ŭsav.‑ Dzarav yem:

28 After this, Jesus, knowing that 
all things were now accomplished, 
that the Scripture might be 
fulfilled, said, “I thirst!”

29 Հոն քացախով լեցուն աման մը 
կար։ Զինուորները սպունգը լեղիով 
խառն քացախին մէջ թաթխելով՝ 
անցուցին զոպայի ճիւղի մը ծայրը եւ 
մօտեցուցին անոր բերանին։

29 Hon katsakhov letsoon aman 
mŭ gar: Zinvornerŭ sboonkŭ 
leghiov khaṙn katsakhin 
mech tatkhelov՝ antsootsin 
zobayi jyooghi mŭ dzayrŭ yev 
modetsootsin anor peranin:

29 Now a vessel full of sour wine 
was sitting there; and they filled 
a sponge with sour wine, put it on 
hyssop, and put it to His mouth.
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30 Երբ Յիսուս լեղիով խառն քացախը 
խմեց, ըսաւ.‑ Ամէն ինչ վերջացած է։ 
Ապա գլուխը խոնարհեցուց եւ հոգին 
աւանդեց։ ֍

30 Yerp Hisoos leghiov khaṙn 
katsakhŭ khmets, ŭsav.‑ Amen 
inch verchatsadz e: Aba klookhŭ 
khonarhetsoots yev hokin 
avantets: ֍

30 So when Jesus had received the 
sour wine, He said, “It is finished!” 
And bowing His head, He gave up 
His spirit. ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 
Մարկոսի Մարկոսի 6.30‑44 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani 
Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Margosi Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Margosi 

6:30‑44 (ARWZ)

A Reading from the Holy Gospel A Reading from the Holy Gospel 
of Jesus Christ according to Mark of Jesus Christ according to Mark 

6:30‑44 (NKJV)

30 Առաքեալները վերադարձան 
Յիսուսի մօտ եւ անոր պատմեցին ինչ 
որ կատարեցին եւ սորվեցուցին։

30 Aṙakyalnerŭ veratartzan 
Hisoosi mod yev anor badmetsin 
inch vor gadaretsin yev 
sorvetsootsin:

30 Then the apostles gathered to 
Jesus and told Him all things, both 
what they had done and what they 
had taught.

31 Յիսուս ըսաւ անոնց.‑ Եկէք 
երթանք ամայի տեղ մը, ուր առանձին 
կրնանք ըլլալ եւ հոն քիչ մը կը 
հանգչինք։ Որովհետեւ ժողովուրդէն 
շատերուն երթալ‑գալուն պատճառով 
ուտելու իսկ առիթ չէին ունեցած։

31 Hisoos ŭsav anonts.‑ Yegek 
yertank amayi degh mŭ, oor 
aṙantzin grnank ŭllal yev hon kich 
mŭ gŭ hankchink: Vorovhedev 
jhoghovoorten shaderoon 
yertal‑kaloon badjaṙov oodeloo isg 
aṙit chein oonetsadz:

31 And He said to them, “Come 
aside by yourselves to a deserted 
place and rest a while.” For there 
were many coming and going, and 
they did not even have time to eat.

32 Հետեւաբար իրենք առանձինն 
նաւակ առին եւ գացին ամայի վայր 
մը։

32 Hedevapar irenk aṙantzinn 
navag aṙin yev katsin amayi vayr 
mŭ:

32 So they departed to a deserted 
place in the boat by themselves.

33 Երբ ժողովուրդը տեսաւ անոնց 
երթալը եւ գիտցաւ թէ Յիսուս 
անոնց հետ է, շրջակայ քաղաքներու 
բնակիչներէն շատեր լիճին եզերքէն 
վազելով՝ անոնցմէ առաջ հասան 
անոնց երթալիք վայրը։

33 Yerp jhoghovoortŭ desav 
anonts yertalŭ yev kidtsav te 
Hisoos anonts hed e, shrchaga 
kaghakneroo pnagichneren shader 
lijin yezerken vazelov՝ anontsme 
aṙach hasan anonts yertalik vayrŭ:

33 But the multitudes saw them 
departing, and many knew Him 
and ran there on foot from all the 
cities. They arrived before them 
and came together to Him.

34 Երբ Յիսուս նաւակէն դուրս 
ելաւ եւ տեսաւ ամբոխը, գթաց 
անոնց, որովհետեւ հովիւ չունեցող 
ոչխարներու կը նմանէին։ Ապա 
սկսաւ շատ բաներ ուսուցանել 
անոնց։

34 Yerp Hisoos navagen toors 
yelav yev desav ampokhŭ, 
ktats anonts, vorovhedev hoviv 
choonetsogh vochkharneroo gŭ 
nmanein: Aba sgsav shad paner 
oosootsanel anonts:

34 And Jesus, when He came out, 
saw a great multitude and was 
moved with compassion for them, 
because they were like sheep not 
having a shepherd. So He began to 
teach them many things.
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35 Երբ բաւական ժամանակ անցաւ, 
աշակերտները մօտեցան Յիսուսի 
եւ ըսին.‑ Ամայի տեղ ենք, եւ արդէն 
բաւական ուշ է.

35 Yerp pavagan jhamanag 
antsav, ashagerdnerŭ modetsan 
Hisoosi yev ŭsin.‑ Amayi degh 
yenk, yev arten pavagan oosh e.

35 When the day was now far 
spent, His disciples came to Him 
and said, “This is a deserted place, 
and already the hour is late.

36 արձակէ՛ ժողովուրդը, որպէսզի 
շրջակայ ագարակներն ու գիւղերը 
երթան իրենց համար ուտելիք գնելու, 
որովհետեւ ուտելիք չունին։

36 artzage՛ jhoghovoortŭ, 
vorbeszi shrchaga akaragnern oo 
kyoogherŭ yertan irents hamar 
oodelik kneloo, vorovhedev oodelik 
choonin:

36 “Send them away, that they 
may go into the surrounding 
country and villages and buy 
themselves bread; for they have 
nothing to eat.”

37 Յիսուս անոնց ըսաւ.‑ Դո՛ւք տուէք 
անոնց ուտելիքը։ Անոնք հարցուցին.‑ 
Կ’ուզե՞ս որ երթանք եւ երկու հարիւր 
արծաթ դահեկանի հաց գնենք 
զանոնք կերակրելու համար։

37 Hisoos anonts ŭsav.‑ To՛ok 
dvek anonts oodelikŭ: Anonk 
hartsootsin.‑ G’ooze՞s vor yertank 
yev yergoo haryoor ardzat 
tahegani hats knenk zanonk 
geragreloo hamar:

37 But He answered and said to 
them, “You give them something 
to eat.” And they said to Him, 
“Shall we go and buy two hundred 
denarii worth of bread and give 
them something to eat?”

38 Յիսուս ըսաւ.‑ Քանի՞ հաց ունիք, 
գացէք ստուգեցէք։ Աշակերտները 
ստուգեցին եւ ըսին.‑ Հինգ հաց եւ 
երկու ձուկ։

38 Hisoos ŭsav.‑ Kani՞ hats oonik, 
katsek sdooketsek: Ashagerdnerŭ 
sdooketsin yev ŭsin.‑ Hink hats 
yev yergoo tzoog:

38 But He said to them, “How 
many loaves do you have? Go and 
see.” And when they found out 
they said, “Five, and two fish.”

39 Յիսուս հրամայեց 
աշակերտներուն, որ ժողովուրդը 
խումբ‑խումբ նստեցնեն դալար 
խոտին վրայ,

39 Hisoos hramayets 
ashagerdneroon, vor jhoghovoortŭ 
khoomp‑khoomp nsdetsnen talar 
khodin vra,

39 Then He commanded them to 
make them all sit down in groups 
on the green grass.

40 եւ անոնք հարիւրական եւ 
յիսունական հոգիներէ բաղկացած 
խումբերով նստան։

40 yev anonk haryooragan yev 
hisoonagan hokinere paghgatsadz 
khoomperov nsdan:

40 So they sat down in ranks, in 
hundreds and in fifties.
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41 Ապա Յիսուս առաւ հինգ հացը 
եւ երկու ձուկը, աչքերը երկինք 
բարձրացուց, օրհնեց, կտրեց հացերը 
եւ տուաւ աշակերտներուն՝ որպէսզի 
բաշխեն, եւ երկու ձուկերը բաժնեց 
ժողովուրդին։

41 Aba Hisoos aṙav hink hatsŭ yev 
yergoo tzoogŭ, achkerŭ yergink 
partzratsoots, orhnets, gdrets 
hatserŭ yev dvav ashagerdneroon՝ 
vorbeszi pashkhen, yev yergoo 
tzoogerŭ pajhnets jhoghovoortin:

41 And when He had taken the 
five loaves and the two fish, He 
looked up to heaven, blessed and 
broke the loaves, and gave them 
to His disciples to set before them; 
and the two fish He divided among 
them all.

42 Բոլորն ալ կերան ու կշտացան, 42 Polorn al geran oo gshdatsan, 42 So they all ate and were filled.

43 եւ աւելցած հացի եւ ձուկի 
կտորները հաւաքելով՝ տասներկու 
սակառ լեցուցին։

43 yev aveltsadz hatsi yev tzoogi 
gdornerŭ havakelov՝ dasnergoo 
sagaṙ letsootsin:

43 And they took up twelve 
baskets full of fragments and of 
the fish.

44 Իսկ ուտողներուն թիւը, միայն 
այր մարդիկը հաշուած, շուրջ հինգ 
հազար էր։ ֍

44 Isg oodoghneroon tivŭ, miayn 
ayr martigŭ hashvadz, shoorch 
hink hazar er: ֍

44 Now those who had eaten the 
loaves were about five thousand 
men. ֍


