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

2022‑06‑12 2022‑06‑12 2022‑06‑12

Կիրակի Giragi Sunday

ԱՁ Ayp Tsa Ayp Tsa

Բ. կիւրակէ զկնի Հոգեգալստեան 2. gyoorage zgni Hokekalsdyan Second Sunday of the Coming of the Holy Spirit

Ճաշու ԺամամուտՃաշու Ժամամուտ Jashoo JhamamoodJashoo Jhamamood Midday EntranceMidday Entrance

Միածի՛ն Որդի եւ Բա՛նդ Աստուած 
եւ անմա՛հ Էութիւն, որ յանձն 
առեր մարմնանալ ի սրբուհւոյ 
Աստուածածնէն եւ ի միշտ Կուսէն, 
Անփոփոխելիդ մարդ եղեալ՝ 
խաչեցար, Քրիստոս Աստուա՛ծ 
մեր, մահուամբ զմահ կոխեցեր. 
մինդ ի Սրբոյ Երրորդութենէն՝ 
փառաւորակից ընդ Հօր եւ Սրբոյ 
Հոգւոյն, կեցո՛ զմեզ։ ֍

Miadzi՛n Vorti yev Pa՛nt 
Asdvadz yev anma՛h Eootyoon, 
vor hantzn aṙer marmnanal i 
srpoohvo Asdvadzadznen yev 
i mishd Goosen, Anpopokhelit 
mart yeghyal՝ khachetsar, 
Krisdos Asdva՛dz mer, mahvamp 
zmah gokhetser. mint i Srpo 
Yerrortootenen՝ paṙavoragits ŭnt 
Hor yev Srpo Hokvooyn, getso՛ 
zmez: ֍

Only‑begotten Son and Word of 
God and immortal Being, who 
undertook to become incarnate 
of the ever‑Virgin, the Holy 
Mother of God. Christ our God, 
unchangeable, becoming man, you 
were crucified, you trampled death 
by death. You, one of the Holy 
Trinity, sharing Glory with the 
Father and the Holy Spirit, save 
us. ֍

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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Ճաշու Փոխ (ՂԲ)Ճաշու Փոխ (ՂԲ) Jashoo Pokh (92)Jashoo Pokh (92) Midday Antiphon (Psalm 92)Midday Antiphon (Psalm 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 clothed 
Himself with majesty; The Lord 
clothed and girded Himself with 
power;

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:

He established the world, which 
shall not be moved. Your throne is 
prepared since the beginning; You 
are from 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, O Lord, lift up; The 
rivers lift up their voices, and they 
raise their course.

Ի ձայնէ ջուրց բազմաց սքանչելի 
եղեն զբօսանք ծովու։

I tzayne choorts pazmats skancheli 
yeghen zposank dzovoo:

Because of the voices of their many 
waters, Marvelous are the billows 
of the sea;

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

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

Wondrous are you Lord on high. 
Your testimonies are very much 
believed;

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

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

Holiness is proper to Your house, 
O Lord, Unto length of days.

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 forever and unto the ages 
of all ages. Amen. ֍
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Ճաշու Շարական (Ճշւ Յար ԱՁ)Ճաշու Շարական (Ճշւ Յար ԱՁ) Jashoo Sharagan (Harootyan Ayp Jashoo Sharagan (Harootyan Ayp 
Tsa)Tsa)

Midday Hymn Midday Hymn 
(Resurrection Mode 1)(Resurrection Mode 1)

ԶԹագաւորն փառաց Քրիստոս, որ 
վասն մեր մարմնացաւ ի սրբոյ Կուսէն 
եւ խաչի համբերելով,

ZTakavorn paṙats Krisdos, vor 
vasn mer marmnatsav i srpo 
Goosen yev khachi hamperelov,

Christ, King of Glory, who for 
our sake became incarnate by the 
Virgin and endured the cross,

Միաբանութեամբ երգով 
բարեբանեսցուք։

Miapanootyamp yerkov 
parepanestsook:

Together let us praise with song!

Որ զթաղումն երեքօրեայ յանձն էառ՝ 
յարուցեալ ի մեռելոց իշխանութեամբ,

Vor ztaghoomn yerekorya 
hantzn eaṙ՝ harootsyal i meṙelots 
ishkhanootyamp,

Who endured the three‑day burial, 
rising from the dead in power,

Միաբանութեամբ երգով 
բարեբանեսցուք։

Miapanootyamp yerkov 
parepanestsook:

Together let us praise with song!

Կարողապէս զդրունս դժոխոց 
խորտակեաց, Եկեղեցւոյ Իւրում 
զգեցոյց զմեծ վայելչութիւն։

Garoghabes ztroons tjhokhots 
khordagyats, Yegeghetsvo 
Yooroom zketsooyts zmedz 
vayelchootyoon:

Who handily destroyed the gates of 
hell, you established your church 
with great joy!

Միաբանութեամբ երգով 
բարեբանեսցուք։ ֍

Miapanootyamp yerkov 
parepanestsook: ֍

Together let us praise with 
song! ֍
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Սաղմոս Ճաշու (ԿԴ)Սաղմոս Ճաշու (ԿԴ) Saghmos Jashoo (64)Saghmos Jashoo (64) Midday Psalm (64)Midday Psalm (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:

It is fitting to sing a hymn to You 
in Zion, O God, And a vow shall be 
rendered to You 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; 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 lawless men 
overpowered us; You will show 
mercy to our ungodliness.

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 choose 
and help; 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; Holy 
is Your temple, wondrous 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, O God our savior, The 
hope of all the ends of earth And of 
those far off at sea,

Ո պատրաստէ զլերինս զօրութեամբ 
Իւրով եւ զգեցեալ է զօրութիւն.

Vo badrasde zlerins zorootyamp 
Yoorov yev zketsyal e zorootyoon.

He who prepares mountains in 
His strength, Who is girded with 
power,

Ո խռովեցուցանէ զմեծութիւն ծովու 
եւ զձայն ալեաց նորա ցածուցանէ։

Vo khṙovetsootsane zmedzootyoon 
dzovoo yev ztzayn alyats nora 
tsadzootsane:

Who troubles the depth of the sea, 
The sounds of its waves.
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Խռովեսցին հեթանոսք, եւ երկիցեն 
բնակիչք երկրի ի նշանաց Քոց։

Khṙovestsin hetanosk, yev 
yergitsen pnagichk yergri i 
nshanats Kots:

The nations shall be troubled, And 
those who inhabit the ends of the 
earth Shall be afraid because of 
Your signs.

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:

You shall gladden the outgoings of 
morning and evening; You visited 
the earth and watered it; You 
enriched it abundantly.

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 
waters; You prepared their food, 
for thus is Your preparation 
thereof.

Զակօս նորա արբուցեր եւ բազում 
արարեր զարմտիս նորա։

Zagos nora arpootser yev pazoom 
ararer zarmdis nora:

Water its furrows; multiply its 
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:

With its raindrops the earth will 
be gladdened when it produces 
fruits. You will bless the crown of 
the year with Your goodness,

Դաշտք Քո լցցին պարարտութեամբ, 
պարարտասցին գեղեցկութիւնք 
անապատի։

Tashdk Ko ltstsin barardootyamp, 
barardastsin keghetsgootyoonk 
anabadi:

And Your fields will be filled with 
fatness; The desert fruits will be 
made fat,

Բլուրք ցնծութիւն զգեցցին, եւ 
զգեցցին խոյք մաքեաց։

Ploork tsndzootyoon zketstsin, yev 
zketstsin khooyk makyats:

The hills will be girded with 
rejoicing, and the rams of the 
sheep are clothed with wool.

Հովիտք բազում արասցեն ցորեան, 
աղաղակեսցեն եւ օրհնեսցեն։ ֍

Hovidk pazoom arastsen tsoryan, 
aghaghagestsen yev orhnestsen: ֍

The valleys shall abound in 
wheat; They will shout and sing 
praises. ֍
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Ընթերցուածս յԵրրորդ Ընթերցուածս յԵրրորդ 
Թագաւորութեանց Թագաւորութեանց 
18.29‑46 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hErrort Ŭntertsvadzs hErrort 
Takavorootyants Takavorootyants 
18.29‑46 (ARWA)

A Reading from the Third Book of A Reading from the Third Book of 
Kings Kings 18.29‑46 (NKJV)

29 Երբ կէսօրը անցաւ, մինչեւ 
իրիկուան զոհին ատենը 
մարգարէութիւն ըրին ու ձայն չկար 
ու պատասխան տուող չկար ու մտիկ 
ընող չկար։

29 Yerp gesorŭ antsav, 
minchev irigvan zohin adenŭ 
markareootyoon ŭrin oo tzayn 
chgar oo badaskhan dvogh chgar 
oo mdig ŭnogh chgar:

29 And when midday was past, 
they prophesied until the time 
of the offering of the evening 
sacrifice. But there was no voice; 
no one answered, no one paid 
attention.

30 Այն ատեն Եղիա բոլոր 
ժողովուրդին ըսաւ. «Ինծի մօտեցէ՛ք»։ 
Բոլոր ժողովուրդը անոր մօտեցաւ։ 
Անիկա Տէրոջը փլած սեղանը 
նորոգեց։

30 Ayn aden Yeghia polor 
jhoghovoortin ŭsav. «Indzi 
modetse՛k»: Polor jhoghovoortŭ 
anor modetsav: Aniga Derochŭ 
pladz seghanŭ norokets:

30 Then Elijah said to all the 
people, “Come near to me.” So all 
the people came near to him. And 
he repaired the altar of the LORD 
that was broken down.

31 Եղիա տասներկու քար առաւ 
Յակոբի որդիներուն ցեղերուն 
թիւովը, որուն՝ Տէրոջը խօսքը եղաւ՝ 
ըսելով. «Քու անունդ Իսրայէլ ըլլայ»։

31 Yeghia dasnergoo kar aṙav 
Hagopi vortineroon tsegheroon 
tivovŭ, voroon՝ Derochŭ khoskŭ 
yeghav՝ ŭselov. «Koo anoont 
Israyel ŭlla»:

31 And Elijah took twelve stones, 
according to the number of the 
tribes of the sons of Jacob, to 
whom the word of the LORD had 
come, saying, “Israel shall be your 
name.”

32 Այն քարերով Տէրոջը անուանը 
սեղան շինեց ու սեղանին բոլորտիքը 
փոս մը փորեց, որ երկու գրիւի չափ 
հունտ կ՚առնէր։

32 Ayn karerov Derochŭ anvanŭ 
seghan shinets oo seghanin 
polordikŭ pos mŭ porets, vor 
yergoo krivi chap hoond g՚aṙner:

32 Then with the stones he built 
an altar in the name of the LORD; 
and he made a trench around the 
altar large enough to hold two 
seahs of seed.
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33 Փայտերը շարեց ու զուարակը 
կտոր կտոր ըրաւ եւ փայտերուն վրայ 
դրաւ ու ըսաւ. «Չորս սափոր լեցուն 
ջուր բերէք եւ ողջակէզին վրայ ու 
փայտերուն վրայ թափեցէք»։

33 Payderŭ sharets oo zvaragŭ 
gdor gdor ŭrav yev payderoon vra 
trav oo ŭsav. «Chors sapor letsoon 
choor perek yev voghchagezin vra 
oo payderoon vra tapetsek»: 

33 And he put the wood in order, 
cut the bull in pieces, and laid it 
on the wood, and said, “Fill four 
waterpots with water, and pour it 
on the burnt sacrifice and on the 
wood.”

34 Ու ըսաւ. «Երկրորդ անգամ 
այնպէս ըրէք» ու երկրորդ անգամ 
այնպէս ըրին ու ըսաւ. «Երրորդ 
անգամ այնպէս ըրէք» ու երրորդ 
անգամ այնպէս ըրին։

34 Oo ŭsav. «Yergrort ankam 
aynbes ŭrek» oo yergrort ankam 
aynbes ŭrin oo ŭsav. «Yerrort 
ankam aynbes ŭrek» oo yerrort 
ankam aynbes ŭrin:

34 Then he said, “Do it a second 
time,” and they did it a second 
time; and he said, “Do it a third 
time,” and they did it a third time.

35 Եւ ջուրը սեղանին բոլորտիքը 
քալեց ու փոսն ալ ջուրով լեցուեցաւ։

35 Yev choorŭ seghanin polordikŭ 
kalets oo posn al choorov 
letsvetsav:

35 So the water ran all around the 
altar; and he also filled the trench 
with water.

36 Եւ իրիկուան զոհ մատուցանելու 
ատենը Եղիա մարգարէն մօտեցաւ 
ու ըսաւ. «Ո՛վ Եհովա Աստուած 
Աբրահամի, Իսահակի եւ Իսրայէլի, 
այսօր թող գիտցուի թէ Իսրայէլի մէջ 
դո՛ւն ես Աստուած ու ես քու ծառադ 
եմ եւ այս բոլոր բաները քու խօսքովդ 
ըրի։

36 Yev irigvan zoh madootsaneloo 
adenŭ Yeghia markaren modetsav 
oo ŭsav. «O՛v Yehova Asdvadz 
Aprahami, Isahagi yev Israyeli, 
aysor togh kidtsvi te Israyeli mech 
to՛on yes Asdvadz oo yes koo dzaṙat 
yem yev ays polor panerŭ koo 
khoskovt ŭri:

36 And it came to pass, at the 
time of the offering of the evening 
sacrifice, that Elijah the prophet 
came near and said, “LORD God 
of Abraham, Isaac, and Israel, 
let it be known this day that You 
are God in Israel and I am Your 
servant, and that I have done all 
these things at Your word.

37 Ինծի պատասխան տուր, ո՛վ 
Տէր, ինծի պատասխան տուր ու այս 
ժողովուրդը թող գիտնայ թէ դո՛ւն 
ես Աստուած, ո՛վ Տէր եւ թէ անոնց 
սիրտը ետ դարձնողը դո՛ւն ես»։

37 Indzi badaskhan door, o՛v Der, 
indzi badaskhan door oo ays 
jhoghovoortŭ togh kidna te to՛on 
yes Asdvadz, o՛v Der yev te anonts 
sirdŭ yed tartznoghŭ to՛on yes»:

37 “Hear me, O LORD, hear me, 
that this people may know that 
You are the LORD God, and that 
You have turned their hearts back 
to You again.”



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 8 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

38 Այն ատեն Տէրոջմէ կրակ իջաւ եւ 
ողջակէզն ու փայտերը եւ քարերն ու 
հողը այրեց ու փոսին մէջի ջուրն ալ 
լափեց։

38 Ayn aden Derochme grag ichav 
yev voghchagezn oo payderŭ yev 
karern oo hoghŭ ayrets oo posin 
mechi choorn al lapets:

38 Then the fire of the LORD fell 
and consumed the burnt sacrifice, 
and the wood and the stones and 
the dust, and it licked up the water 
that was in the trench.

39 Բոլոր ժողովուրդը այս բանը 
տեսնելով՝ երեսի վրայ ինկան ու 
ըսին. «Եհովան է Աստուած, Եհովան 
է Աստուած»։

39 Polor jhoghovoortŭ ays panŭ 
desnelov՝ yeresi vra ingan oo ŭsin. 
«Yehovan e Asdvadz, Yehovan e 
Asdvadz»:

39 Now when all the people saw it, 
they fell on their faces; and they 
said, “The LORD, He is God! The 
LORD, He is God!”

40 Ու Եղիա անոնց ըսաւ. «Բահաղին 
մարգարէները բռնեցէք ու անոնցմէ 
մարդ մը թող չազատի»։ Զանոնք 
բռնեցին եւ Եղիա զանոնք Կիսոն 
հեղեղատը իջեցուց եւ հոն զանոնք 
մեռցուց։

40 Oo Yeghia anonts ŭsav. 
«Pahaghin markarenerŭ pṙnetsek 
oo anontsme mart mŭ togh 
chazadi»: Zanonk pṙnetsin yev 
Yeghia zanonk Gison hegheghadŭ 
ichetsoots yev hon zanonk 
meṙtsoots:

40 And Elijah said to them, “Seize 
the prophets of Baal! Do not let 
one of them escape!” So they seized 
them; and Elijah brought them 
down to the Brook Kishon and 
executed them there.

41 Եղիա Աքաաբին ըսաւ. «Վե՛ր 
ելիր, կեր ու խմէ՛, վասն զի անձրեւի 
ոտնաձայն՝ ՝ կայ»։

41 Yeghia Akaapin ŭsav. «Ve՛r 
yelir, ger oo khme՛, vasn zi antzrevi 
vodnatzayn՝ ՝ ga»:

41 Then Elijah said to Ahab, “Go 
up, eat and drink; for there is the 
sound of abundance of rain.”

42 Աքաաբ ուտելու ու խմելու ելաւ։ 
Եղիա Կարմեղոս լեռը ելաւ ու գետինը 
ծռեցաւ ու երեսը ծունկերուն մէջ 
դրաւ

42 Akaap oodeloo oo khmeloo 
yelav: Yeghia Garmeghos leṙŭ 
yelav oo kedinŭ dzṙetsav oo yeresŭ 
dzoongeroon mech trav

42 So Ahab went up to eat and 
drink. And Elijah went up to the 
top of Carmel; then he bowed down 
on the ground, and put his face 
between his knees,

43 Եւ իր մանչուն ըսաւ. «Հիմա ե՛լ ու 
ծովուն կողմը նայէ»։ Անիկա ելաւ 
նայեցաւ ու ըսաւ. «Բան մը չկայ»։ 
Եղիա եօթը անգամ՝ «Նորէն գնա՛», 
ըսաւ։

43 Yev ir manchoon ŭsav. «Hima 
ye՛l oo dzovoon goghmŭ naye»: 
Aniga yelav nayetsav oo ŭsav. 
«Pan mŭ chga»: Yeghia yotŭ 
ankam՝ «Noren kna՛», ŭsav:

43 and said to his servant, “Go 
up now, look toward the sea.” So 
he went up and looked, and said, 
“There is nothing.” And seven 
times he said, “Go again.”



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 9 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

44 Ու եօթներորդ անգամին մանչը 
ըսաւ. «Ահա ծովէն մարդու թաթի 
չափ պզտիկ ամպ մը կ՚ելլէ»։ Եղիան 
ըսաւ. «Ելի՛ր, Աքաաբին ըսէ՛՝ ‘Կառքդ 
լծէ՛ ու իջի՛ր, որպէս զի անձրեւի 
չբռնուիս’»։

44 Oo yotnerort ankamin manchŭ 
ŭsav. «Aha dzoven martoo tati 
chap bzdig amb mŭ g՚elle»: 
Yeghian ŭsav. «Yeli՛r, Akaapin 
ŭse՛՝ ‘Gaṙkt ldze՛ oo ichi՛r, vorbes zi 
antzrevi chpṙnvis’»:

44 Then it came to pass the 
seventh time, that he said, “There 
is a cloud, as small as a man's 
hand, rising out of the sea!” So he 
said, “Go up, say to Ahab, ‘Prepare 
your chariot, and go down before 
the rain stops you.’”

45 Մինչեւ ասդին անդին դառնալը 
երկինք ամպերով սեւցաւ եւ հով կար 
ու սաստիկ անձրեւ եկաւ։ Աքաաբ 
հեծաւ, Յեզրայէլ գնաց։

45 Minchev astin antin taṙnalŭ 
yergink amberov sevtsav yev hov 
gar oo sasdig antzrev yegav: Akaap 
hedzav, Hezrayel knats:

45 Now it happened in the 
meantime that the sky became 
black with clouds and wind, and 
there was a heavy rain. So Ahab 
rode away and went to Jezreel.

46 Տէրոջը ձեռքը Եղիային հետ 
եղաւ ու անիկա իր մէջքը պնդեց ու 
մինչեւ Յեզրայէլին մուտքը Աքաաբին 
առջեւէն վազեց։ ֍

46 Derochŭ tzeṙkŭ Yeghiayin hed 
yeghav oo aniga ir mechkŭ bntets 
oo minchev Hezrayelin moodkŭ 
Akaapin aṙcheven vazets: ֍

46 Then the hand of the LORD 
came upon Elijah; and he girded 
up his loins and ran ahead of Ahab 
to the entrance of Jezreel. ֍
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Ընթերցուածս ի Չորրորդ Ընթերցուածս ի Չորրորդ 
Թագաւորութեանց Թագաւորութեանց 2.1‑15 (ARWA)

Ŭntertsvadzs i Chorrort Ŭntertsvadzs i Chorrort 
Takavorootyants Takavorootyants 2.1‑15 (ARWA)

A Reading from the Fourth Book A Reading from the Fourth Book 
of Kings of Kings 2.1‑15 (NKJV)

1 Երբ Տէրը Եղիան մրրիկով երկինք 
պիտի վերցնէր, Եղիա ու Եղիսէ 
Գաղգաղա գացին։

1 Yerp Derŭ Yeghian mrrigov 
yergink bidi vertsner, Yeghia oo 
Yeghise Kaghkagha katsin:

1 And it came to pass, when the 
LORD was about to take up Elijah 
into heaven by a whirlwind, that 
Elijah went with Elisha from 
Gilgal.

2 Եղիա ըսաւ Եղիսէին. «Դուն հոս 
նստէ՛, քանզի Տէրը զիս Բեթէլ ղրկեց»։ 
Եղիսէ ըսաւ. Տէրը կենդանի է ու 
քու անձդ կենդանի է, որ ես քեզ չեմ 
թողուր»։ Ու Բեթէլ իջան։

2 Yeghia ŭsav Yeghisein. «Toon 
hos nsde՛, kanzi Derŭ zis Petel 
ghrgets»: Yeghise ŭsav. Derŭ 
gentani e oo koo antzt gentani 
e, vor yes kez chem toghoor»: Oo 
Petel ichan:

2 Then Elijah said to Elisha, “Stay 
here, please, for the LORD has 
sent me on to Bethel.” But Elisha 
said, “As the LORD lives, and as 
your soul lives, I will not leave 
you!” So they went down to Bethel.

3 Բեթէլի մէջ գտնուող 
մարգարէներուն որդիները Եղիսէին 
ելան ու անոր ըսին. «Գիտե՞ս որ այսօր 
Տէրը քու տէրդ քու գլխէդ պիտի 
առնէ»։ Անիկա ըսաւ. «Ես ալ գիտեմ, 
լո՛ւռ կեցէք»։

3 Peteli mech kdnvogh 
markareneroon vortinerŭ 
Yeghisein yelan oo anor ŭsin. 
«Kide՞s vor aysor Derŭ koo dert koo 
klkhet bidi aṙne»: Aniga ŭsav. «Yes 
al kidem, lo՛oṙ getsek»:

3 Now the sons of the prophets 
who were at Bethel came out to 
Elisha, and said to him, “Do you 
know that the LORD will take 
away your master from over you 
today?” And he said, “Yes, I know; 
keep silent!”

4 Եղիա անոր ըսաւ. «Ո՛վ Եղիսէ, դուն 
հոս նստէ՛, քանզի Տէրը զիս Երիքով 
ղրկեց»։ Անիկա ըսաւ. «Տէրը կենդանի 
է ու քու անձդ կենդանի է, որ ես քեզ 
չեմ թողուր»։ Ու Երիքով գացին։

4 Yeghia anor ŭsav. «O՛v Yeghise, 
toon hos nsde՛, kanzi Derŭ zis 
Yerikov ghrgets»: Aniga ŭsav. 
«Derŭ gentani e oo koo antzt 
gentani e, vor yes kez chem 
toghoor»: Oo Yerikov katsin:

4 Then Elijah said to him, “Elisha, 
stay here, please, for the LORD 
has sent me on to Jericho.” But 
he said, “As the LORD lives, and 
as your soul lives, I will not leave 
you!” So they came to Jericho.
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5 Երիքովի մէջ գտնուող 
մարգարէներուն որդները Եղիսէին 
մօտեցան ու անոր ըսին. «Գիտե՞ս 
որ այսօր Տէրը քու տէրդ քու գլխէդ 
պիտի առնէ»։ Անիկա ըսաւ. «Ես ալ 
գիտեմ, լո՛ւռ կեցէք»։

5 Yerikovi mech kdnvogh 
markareneroon vortnerŭ Yeghisein 
modetsan oo anor ŭsin. «Kide՞s vor 
aysor Derŭ koo dert koo klkhet 
bidi aṙne»: Aniga ŭsav. «Yes al 
kidem, lo՛oṙ getsek»:

5 Now the sons of the prophets 
who were at Jericho came to 
Elisha and said to him, “Do you 
know that the LORD will take 
away your master from over you 
today?” So he answered, “Yes, I 
know; keep silent!”

6 Եղիա անոր ըսաւ. «Դուն հոս նստէ՛, 
քանզի Տէրը զիս Յորդանան ղրկեց»։ 
Անիկա ըսաւ. «Տէրը կենդանի է ու 
քու անձդ կենդանի է, որ ես քեզ չեմ 
թողուր»։ Երկուքը գացին։

6 Yeghia anor ŭsav. «Toon hos 
nsde՛, kanzi Derŭ zis Hortanan 
ghrgets»: Aniga ŭsav. «Derŭ 
gentani e oo koo antzt gentani 
e, vor yes kez chem toghoor»: 
Yergookŭ katsin:

6 Then Elijah said to him, “Stay 
here, please, for the LORD has 
sent me on to the Jordan.” But 
he said, “As the LORD lives, and 
as your soul lives, I will not leave 
you!” So the two of them went on.

7 Մարգարէներուն որդիներէն յիսուն 
մարդ գացին անոր դէմ՝ հեռուն 
կայնեցան, իսկ իրենք երկուքը 
Յորդանանի քով կայնեցան։

7 Markareneroon vortineren 
hisoon mart katsin anor tem՝ 
heṙoon gaynetsan, isg irenk 
yergookŭ Hortanani kov 
gaynetsan:

7 And fifty men of the sons of the 
prophets went and stood facing 
them at a distance, while the two 
of them stood by the Jordan.

8 Եղիա իր վերարկուն առաւ ծալլեց 
եւ ջուրերուն զարկաւ ու մէկ կողմն ու 
միւս կողմը բաժնուեցան ու երկուքը 
ցամաքով անցան։

8 Yeghia ir verargoon aṙav 
dzallets yev chooreroon zargav oo 
meg goghmn oo myoos goghmŭ 
pajhnvetsan oo yergookŭ tsamakov 
antsan:

8 Now Elijah took his mantle, 
rolled it up, and struck the water; 
and it was divided this way and 
that, so that the two of them 
crossed over on dry ground.

9 Երբ անոնք անցան, Եղիա ըսաւ 
Եղիսէին. «Խնդրէ՛, ի՞նչ ընեմ քեզի, 
քանի որ դեռ քեզմէ վերցուած 
չեմ»։ Եղիսէ ըսաւ. «Քող քու ոգիիդ 
կրկնապատիկը ունենամ»։

9 Yerp anonk antsan, Yeghia ŭsav 
Yeghisein. «Khntre՛, i՞nch ŭnem 
kezi, kani vor teṙ kezme vertsvadz 
chem»: Yeghise ŭsav. «Kogh koo 
vokiit grgnabadigŭ oonenam»:

9 And so it was, when they had 
crossed over, that Elijah said to 
Elisha, “Ask! What may I do for 
you, before I am taken away from 
you?” Elisha said, “Please let a 
double portion of your spirit be 
upon me.”
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10 Եղիա անոր ըսաւ. «Դժուար 
բան խնդրեցիր. բայց եթէ քեզմէ 
վերցուելու ատենս զիս տեսնես՝ 
խնդրածիդ պէս թող ըլլայ, ապա թէ 
ոչ՝ թող չըլլայ»։

10 Yeghia anor ŭsav. «Tjhvar 
pan khntretsir. payts yete kezme 
vertsveloo adens zis desnes՝ 
khntradzit bes togh ŭlla, aba te 
voch՝ togh chŭlla»:

10 So he said, “You have asked a 
hard thing. Nevertheless, if you 
see me when I am taken from you, 
it shall be so for you; but if not, it 
shall not be so.”

11 Երբ անոնք խօսելով կ՚երթային, 
ահա հրեղէն կառք մը եւ հրեղէն 
ձիեր երեւցան ու զանոնք իրարմէ 
զատեցին ու Եղիա մրրիկով երկինք 
ելաւ։

11 Yerp anonk khoselov g՚ertayin, 
aha hreghen gaṙk mŭ yev hreghen 
tzier yerevtsan oo zanonk irarme 
zadetsin oo Yeghia mrrigov 
yergink yelav:

11 Then it happened, as they 
continued on and talked, that 
suddenly a chariot of fire appeared 
with horses of fire, and separated 
the two of them; and Elijah went 
up by a whirlwind into heaven.

12 Եղիսէ տեսաւ ու աղաղակեց. 
«Հա՛յր իմ, հա՛յր իմ, Իսրայէլին կառքը 
ու անոր ձիաւորները»։ Ա՛լ չտեսաւ 
զանիկա։ Իր հանդերձները բռնեց ու 
զանոնք երկու կտորի պատռեց։

12 Yeghise desav oo aghaghagets. 
«Ha՛yr im, ha՛yr im, Israyelin gaṙkŭ 
oo anor tziavornerŭ»: A՛l chdesav 
zaniga: Ir hantertznerŭ pṙnets oo 
zanonk yergoo gdori badṙets:

12 And Elisha saw it, and he cried 
out, “My father, my father, the 
chariot of Israel and its horsemen!” 
So he saw him no more. And he 
took hold of his own clothes and 
tore them into two pieces.

13 Եղիային վրայէն ինկած 
վերարկուն վերցուց եւ դարձաւ 
Յորդանանի եզերքը կեցաւ։

13 Yeghiayin vrayen ingadz 
verargoon vertsoots yev tartzav 
Hortanani yezerkŭ getsav:

13 He also took up the mantle of 
Elijah that had fallen from him, 
and went back and stood by the 
bank of the Jordan.

14 Եղիային վրայէն ինկած 
վերարկուն առաւ, ջուրերուն զարկաւ 
ու ըսաւ. «Եղիային Տէր Աստուածը 
ո՞ւր է հիմա»։ Երբ ջուրերուն զարկաւ, 
մէկ կողմն ու միւս կողմը բաժնուեցան 
ու Եղիսէ անցաւ։

14 Yeghiayin vrayen ingadz 
verargoon aṙav, chooreroon zargav 
oo ŭsav. «Yeghiayin Der Asdvadzŭ 
o՞or e hima»: Yerp chooreroon 
zargav, meg goghmn oo myoos 
goghmŭ pajhnvetsan oo Yeghise 
antsav:

14 Then he took the mantle of 
Elijah that had fallen from him, 
and struck the water, and said, 
“Where is the LORD God of 
Elijah?” And when he also had 
struck the water, it was divided 
this way and that; and Elisha 
crossed over.
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15 Երիքովի մարգարէներուն 
որդիները զանիկա տեսնելով՝ 
ըսին. «Եղիային ոգին Եղիսէին 
վրայ հանգչեցաւ»։ Զանիկա 
դիմաւորելու գացին ու գետնէն անոր 
խոնարհութիւն ըրին։ ֍

15 Yerikovi markareneroon 
vortinerŭ zaniga desnelov՝ ŭsin. 
«Yeghiayin vokin Yeghisein 
vra hankchetsav»: Zaniga 
timavoreloo katsin oo kednen anor 
khonarhootyoon ŭrin: ֍

15 Now when the sons of the 
prophets who were from Jericho 
saw him, they said, “The spirit of 
Elijah rests on Elisha.” And they 
came to meet him, and bowed to 
the ground before him. ֍
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Մեսեդի Ճաշու (ԿԵ)Մեսեդի Ճաշու (ԿԵ) Meseti Jashoo (65)Meseti Jashoo (65) Meseti Jashoo (65)Meseti Jashoo (65)

Կցորդ. Ամենայն երկիր երկիրպագցեն 
քեզ եւ սաղմոս ասասցեն քեզ։

Gtsort. Amenayn yergir 
yergirbaktsen kez yev saghmos 
asastsen kez:

Response. Let all the earth 
worship You and sing praises to 
You.

Փոխ. Աղաղակեցէ՛ք առ Աստուած, 
ամենա՛յն երկիր, սաղմո՛ս ասացէք 
անուան Նորա եւ տո՛ւք զփառս 
օրհնութեան Նորա։ ֍

Pokh. Aghaghagetse՛k aṙ Asdvadz, 
amena՛yn yergir, saghmo՛s asatsek 
anvan Nora yev do՛ok zpaṙs 
orhnootyan Nora: ֍

Antiphon. Shout to God, all the 
earth; sing psalms to His name 
and Give glory to His praise. ֍

Ընթերցուածս Յակոբու Ընթերցուածս Յակոբու 
առաքելոյն ՚ի Կաթողիկէ թղթոյն առաքելոյն ՚ի Կաթողիկէ թղթոյն 

5.16‑20 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Hagopoo Ŭntertsvadzs Hagopoo 
aṙakelooyn ՚i Gatoghige tghtooyn aṙakelooyn ՚i Gatoghige tghtooyn 

5.16‑20 (ARWZ)

A Reading from the Universal A Reading from the Universal 
Epistle of Apostle James Epistle of Apostle James 

5.16‑20 (NKJV)

16 Հետեւաբար ձեր մեղքերը իրարու 
խոստովանեցէք եւ իրարու համար 
աղօթեցէք, որպէսզի բժշկուիք. 
որովհետեւ արդարի մը աղօթքը 
ազդեցիկ է եւ մեծապէս կ’օգնէ։

16 Hedevapar tzer meghkerŭ 
iraroo khosdovanetsek yev iraroo 
hamar aghotetsek, vorbeszi 
pjhshgvik. vorovhedev artari mŭ 
aghotkŭ aztetsig e yev medzabes 
g’okne:

16 Confess your trespasses to 
one another, and pray for one 
another, that you may be healed. 
The effective, fervent prayer of a 
righteous man avails much.

17 Եղիա մեզի նման կիրքերու 
ենթակայ մարդ էր. բայց երբ աղօթեց 
որ անձրեւ չգայ, երեքուկէս տարի 
չանձրեւեց երկրի վրայ։

17 Yeghia mezi nman girkeroo 
yentaga mart er. payts yerp 
aghotets vor antzrev chka, 
yerekooges dari chantzrevets 
yergri vra:

17 Elijah was a man with a nature 
like ours, and he prayed earnestly 
that it would not rain; and it did 
not rain on the land for three years 
and six months.

18 Ապա դարձեալ աղօթեց, եւ 
երկինքը անձրեւ տեղաց ու երկիրը իր 
բերքը տուաւ։

18 Aba tartzyal aghotets, yev 
yerginkŭ antzrev deghats oo 
yergirŭ ir perkŭ dvav:

18 And he prayed again, and the 
heaven gave rain, and the earth 
produced its fruit.
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19 Եղբայրնե՛րս, երբ ձեզմէ ոեւէ մէկը 
ճշմարտութեան ուղիէն մոլորի, եւ 
ուրիշ մը յաջողի զայն վերադարձնել,

19 Yeghpayrne՛rs, yerp tzezme 
voyeve megŭ jshmardootyan 
ooghien molori, yev oorish mŭ 
hachoghi zayn veratartznel,

19 Brethren, if anyone among 
you wanders from the truth, and 
someone turns him back,

20 գիտցէք՝ թէ մեղաւորը իր 
մոլար ճամբէն դարձնողը թէ՛ անոր 
հոգին մահուընէ կը փրկէ եւ թէ՛ իր 
բազմաթիւ մեղքերուն թողութիւն կը 
գտնէ։ ֍

20 kidtsek՝ te meghavorŭ ir 
molar jampen tartznoghŭ te՛ anor 
hokin mahvŭne gŭ prge yev te՛ ir 
pazmativ meghkeroon toghootyoon 
gŭ kdne: ֍

20 let him know that he who turns 
a sinner from the error of his way 
will save a soul from death and 
cover a multitude of sins. ֍
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Ճաշու Ալէլուիա Ճաշու Ալէլուիա (ՃԱ.14) Jashoo Alleluia Jashoo Alleluia (101.14) Gospel Psalm Gospel Psalm (101.14)

Ալէլուիա։ Ալէլուիա։ Alleluia: Alleluia: Alleluia. Alleluia.

Դու յարուցեալ գթասցիս ի վերայ 
Սիոնի.

Too harootsyal ktastsis i vera 
Sioni.

You shall rise and have mercy 
upon Sion.

ժամանակ գթալոյ նորա հասեալ է 
ժամ։ ֍

jhamanag ktalo nora hasyal e 
jham: ֍

For the time to have mercy upon 
her has come. ֍

Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանիս Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանիս 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 
Ղուկասու Ղուկասու 4.25‑30 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Srpo Avedaranis Ŭntertsvadzs Srpo Avedaranis 
Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Ghoogasoo Ghoogasoo 4.25‑30 (ARWZ)

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

Luke Luke 4.25‑30 (NKJV)

25 Ձեզի օրինակներով խօսիմ։ 
Իսրայէլի մէջ բազմաթիւ այրիներ 
կային Եղիայի օրերուն, երբ 
երեքուկէս տարի երկինքը չանձրեւեց 
եւ ամբողջ երկրին մէջ սաստիկ սով 
տիրեց։

25 Tzezi orinagnerov khosim: 
Israyeli mech pazmativ ayriner 
gayin Yeghiayi oreroon, yerp 
yerekooges dari yerginkŭ 
chantzrevets yev ampoghch 
yergrin mech sasdig sov direts:

25 “But I tell you truly, many 
widows were in Israel in the 
days of Elijah, when the heaven 
was shut up three years and six 
months, and there was a great 
famine throughout all the land;

26 Բայց Եղիա անոնցմէ ոեւէ մէկուն 
չղրկուեցաւ, այլ ղրկուեցաւ Սիդոնի 
մօտիկ Սարեփթա գիւղը բնակող այրի 
կնոջ մը։

26 Payts Yeghia anontsme 
voyeve megoon chghrgvetsav, ayl 
ghrgvetsav Sitoni modig Sarepta 
kyooghŭ pnagogh ayri gnoch mŭ:

26 “but to none of them was Elijah 
sent except to Zarephath, in the 
region of Sidon, to a woman who 
was a widow.

27 Նոյնպէս, Եղիսէ մարգարէի 
օրերուն Իսրայէլի մէջ բազմաթիւ 
բորոտներ կային, բայց անոնցմէ ո՛չ 
մէկը բժշկուեցաւ, այլ միայն Նէեման 
անունով Ասորի մը։

27 Nooynbes, Yeghise markarei 
oreroon Israyeli mech pazmativ 
porodner gayin, payts anontsme 
vo՛ch megŭ pjhshgvetsav, ayl 
miayn Neyeman anoonov Asori 
mŭ:

27 “And many lepers were in Israel 
in the time of Elisha the prophet, 
and none of them was cleansed 
except Naaman the Syrian.”
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28 Այս ակնարկութիւնները լսելով՝ 
ժողովարանին մէջ գտնուողները 
բարկութեամբ լեցուեցան։

28 Ays agnargootyoonnerŭ lselov՝ 
jhoghovaranin mech kdnvoghnerŭ 
pargootyamp letsvetsan:

28 So all those in the synagogue, 
when they heard these things, 
were filled with wrath,

29 Ելան, Յիսուսը քաղաքէն դուրս 
հանեցին եւ գահավէժ ընելու 
նպատակով զայն տարին մինչեւ 
կատարը այն լերան, որուն վրայ 
շինուած էր իրենց քաղաքը։

29 Yelan, Hisoosŭ kaghaken toors 
hanetsin yev kahavejh ŭneloo 
nbadagov zayn darin minchev 
gadarŭ ayn leran, voroon vra 
shinvadz er irents kaghakŭ:

29 and rose up and thrust Him out 
of the city; and they led Him to the 
brow of the hill on which their city 
was built, that they might throw 
Him down over the cliff.

30 Բայց Յիսուս անոնց մէջէն անցաւ 
գնաց։ ֍

30 Payts Hisoos anonts mechen 
antsav knats: ֍

30 Then passing through the midst 
of them, He went His way. ֍


