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

2022‑06‑26 2022‑06‑26 2022‑06‑26

Կիրակի Giragi Sunday

ԴՁ Ta Tsa Ta Tsa

Դ. կիւրակէ Հոգեգալստեան 4. gyoorage Hokekalsdyan Fourth 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,

Miadzi՛n Vorti yev Pa՛nt Asdvadz 
yev anma՛h Eootyoon, vor hantzn 
aṙer marmnanal i srpoohvo 
Asdvadzadznen yev i mishd 
Goosen,

Only‑begotten Son and Word of 
God and immortal Being, who 
deigned to take body through 
the holy Mother of God and 
Ever‑Virgin.

Անփոփոխելիդ մարդ եղեալ՝ 
խաչեցար, Քրիստոս Աստուա՛ծ մեր, 
մահուամբ զմահ կոխեցեր.

Anpopokhelit mart yeghyal՝ 
khachetsar, Krisdos Asdva՛dz mer, 
mahvamp zmah gokhetser.

Unchangeable, who became man 
and you were crucified, O Christ 
our God, you trampled down death 
by death.

Մինդ ի Սրբոյ Երրորդութենէն՝ 
փառաւորակից ընդ Հօր եւ Սրբոյ 
Հոգւոյն, կեցո՛ զմեզ։ ֍

Mint i Srpo Yerrortootenen՝ 
paṙavoragits ŭnt Hor yev Srpo 
Hokvooyn, getso՛ zmez: ֍

One of the Holy Trinity, who are 
equal in glory with the Father and 
the Holy Spirit, save us. ֍

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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Ճաշու Փոխ Ճաշու Փոխ (Սղ. ՂԲ) Jashoo Pokh Jashoo Pokh (Sgh. 92) Midday Antiphon Midday 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 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 Ճաշու Շարական (Յար. ԴՁ) Jashoo Sharagan Jashoo Sharagan (Har. Ta Tsa) Midday Hymn Midday Hymn (Res. Ta Tsa)

Թագաւո՛ր Քրիստոս, Էակի՛ց Հօր եւ 
Հոգւոյն, որ վասն մեր մարմնացար 
ի սուրբ Կուսէն, Թագաւո՛ր փառաց 
Քրիստոս, Քեզ փա՜ռք։

Takavo՛r Krisdos, Eagi՛ts Hor 
yev Hokvooyn, vor vasn mer 
marmnatsar i soorp Goosen, 
Takavo՛r paṙats Krisdos, Kez pa՜ṙk:

King Christ, Co‑essential with the 
Father and the Spirit, who became 
incarnate for us in the Holy Virgin, 
King of Glory Christ, glory to you!

Որ կամաւոր մահուամբ զմահ 
մեռուցեր եւ անապական 
յարութեամբդ Քո նորոգեցեր 
զաշխարհս, Թագաւո՛ր փառաց 
Քրիստոս, Քեզ փա՜ռք։

Vor gamavor mahvamp zmah 
meṙootser yev anabagan 
harootyampt Ko noroketser 
zashkharhs, Takavo՛r paṙats 
Krisdos, Kez pa՜ṙk:

Who died by voluntary death and 
by your incorruptible resurrection 
renewed this world, King of Glory 
Christ, glory to you!

Որ կենդանարար արեամբդ Քո 
լուսաւորեցեր սուրբ զԵկեղեցի, 
երգեմք Քեզ ընդ հրեշտակս՝ ասելով. 
«Թագաւո՛ր փառաց Քրիստոս, Քեզ 
փա՜ռք»։ ֍

Vor gentanarar aryampt Ko 
loosavoretser soorp zEgeghetsi, 
yerkemk Kez ŭnt hreshdags՝ 
aselov. «Takavo՛r paṙats Krisdos, 
Kez pa՜ṙk»: ֍

Who with his life‑giving blood he 
illuminated the Holy Church, we 
sing to you with the Angel, saying, 
King of Glory Christ, glory to 
you! ֍
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Ճաշու Սաղմոս Ճաշու Սաղմոս (Սղ. ԿԴ) Jashoo Saghmos Jashoo Saghmos (Sgh. 64) Midday Psalm Midday Psalm (Ps. 64)

Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜:

Քեզ վայելէ օրհնութիւն, Աստուա՛ծ, 
ի Սիոն, եւ Քեզ տացին աղօթք 
յԵրուսաղէմ։

Kez vayele orhnootyoon, Asdva՛dz, 
i Sion, yev Kez datsin aghotk 
hEroosaghem:

Praise becomes you, O God, in 
Sion; and to you they give prayers 
in Jerusalem.

Լո՛ւր աղօթից իմոց, զի առ Քեզ 
ամենայն մարմին եկեսցէ։

Lo՛or aghotits imots, zi aṙ Kez 
amenayn marmin yegestse:

Hear my prayer, for to you all flesh 
shall come.

Բանք անօրինաց զօրացան ի վերայ 
մեր. զամպարշտութիւնս մեր Դու 
քաւեսցես։

Pank anorinats zoratsan i vera 
mer. zambarshdootyoons mer Too 
kavestses:

The words of transgressors have 
overpowered us; but you shall 
pardon our sins.

Երանի՜ զոր ընտրեցեր եւ ընկալար, եւ 
բնակեսցէ ի գաւիթս Քո։

Yerani՜ zor ŭndretser yev ŭngalar, 
yev pnagestse i kavits Ko:

Blessed is he whom you have 
chosen and adopted; he shall dwell 
in your courts.

Լցցուք մեք ի բարութենէ տան 
Քո, սուրբ է տաճար Քո սքանչելի 
արդարութեամբ։

Ltstsook mek i parootene dan 
Ko, soorp e dajar Ko skancheli 
artarootyamp:

We shall be filled with the 
good things of your house; your 
temple is holy, wonderful in 
righteousness.

Լո՛ւր մեզ, Աստուա՛ծ փրկիչ մեր, յո՛յս 
ամենայն ծագաց երկրի եւ որ ի ծով 
հեռի,

Lo՛or mez, Asdva՛dz prgich mer, 
ho՛oys amenayn dzakats yergri yev 
vor i dzov heṙi,

Hear us, God our Saviour, hope 
of all the ends of the earth, and of 
them that are far away on the sea,

Ո պատրաստէ զլերինս զօրութեամբ 
Իւրով եւ զգեցեալ է զօրութիւն.

Vo badrasde zlerins zorootyamp 
Yoorov yev zketsyal e zorootyoon.

Who establishes the mountains in 
thy strength, girded about with 
power,

Ո խռովեցուցանէ զմեծութիւն ծովու 
եւ զձայն ալեաց նորա ցածուցանէ։

Vo khṙovetsootsane zmedzootyoon 
dzovoo yev ztzayn alyats nora 
tsadzootsane:

Who stirs the depth of the sea, and 
calms the sounds of its waves.
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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.

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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Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ 
1.2‑15 (ARCZ)

Ŭntertsvadzs hEsayya markaréé Ŭntertsvadzs hEsayya markaréé 
1.2‑15 (ARCZ)

A reading from the Prophecy of A reading from the Prophecy of 
Isaiah Isaiah 1:2‑15 (NKJV)

2 Լուր, երկին, եւ ունկն դիր, երկիր, 
զի Տէր խօսեցաւ. Որդիս ծնայ 
եւ բարձրացուցի, եւ նոքա զիս 
անարգեցին։

2 Loor, yergin, yev oongn tir, 
yergir, zi Der khosetsav. Vortis 
dzna yev partzratsootsi, yev noka 
zis anarketsin:

2 Hear, O heavens, and give ear, O 
earth! For the LORD has spoken: 
“I have nourished and brought up 
children, And they have rebelled 
against Me;

3 Ծանեաւ եզն զստացիչ իւր, եւ էշ 
զմսուր տեառն իւրոյ. եւ Իսրայէլ զիս 
ոչ ծանեաւ, եւ ժողովուրդ իմ զիս ի 
միտ ոչ առ։

3 Dzanyav yezn zsdatsich yoor, 
yev esh zmsoor dyaṙn yooro. yev 
Israyel zis voch dzanyav, yev 
jhoghovoort im zis i mid voch aṙ:

3 The ox knows its owner And the 
donkey its master's crib; But Israel 
does not know, My people do not 
consider.”

4 Վա՜յ ազգին մեղաւորի. ժողովուրդ 
որ լի է մեղօք, սերմն ժանտ, 
որդիք անօրէնք. թողին զՏէր եւ 
բարկացուցին զՍուրբն Իսրայելի. 
օտարացան եւ յետս կացին։

4 Va՜y azkin meghavori. 
jhoghovoort vor li e meghok, sermn 
jhand, vortik anorenk. toghin zDer 
yev pargatsootsin zSoorpn Israyeli. 
odaratsan yev heds gatsin:

4 Alas, sinful nation, A people 
laden with iniquity, A brood 
of evildoers, Children who are 
corrupters! They have forsaken 
the LORD, They have provoked to 
anger The Holy One of Israel, They 
have turned away backward.

5 Զի՞ եւս յաւելուք վէրս 
յանօրէնութիւնս։ Ամենայն գլուխ 
ի ցաւս, եւ ամենայն սիրտ ի 
տրտմութիւն։

5 Zi՞ yevs havelook vers 
hanorenootyoons: Amenayn 
klookh i tsavs, yev amenayn sird i 
drdmootyoon:

5 Why should you be stricken 
again? You will revolt more and 
more. The whole head is sick, And 
the whole heart faints.

6 Յոտից մինչեւ ցգլուխ չիք ի նմա 
առողջութիւն. ոչ վէրք, ոչ այտումն, 
ոչ հարուածք խղխայթեալք, չիք 
սպեղանի ի վերայ դնել, ոչ ձէթ եւ ոչ 
պատանս։

6 Hodits minchev tsklookh chik i 
nma aṙoghchootyoon. voch verk, 
voch aydoomn, voch harvadzk 
khghkhaytyalk, chik sbeghani 
i vera tnel, voch tzet yev voch 
badans:

6 From the sole of the foot even to 
the head, There is no soundness 
in it, But wounds and bruises 
and putrefying sores; They have 
not been closed or bound up, Or 
soothed with ointment.
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7 Երկիր ձեր աւերակ, քաղաքք ձեր 
հրձիգք. զաշխարհն ձեր առաջի 
ձեր օտարք կերիցեն, աւերեալ եւ 
կործանեալ յազգաց օտարաց։

7 Yergir tzer averag, kaghakk tzer 
hrtzikk. zashkharhn tzer aṙachi 
tzer odark geritsen, averyal yev 
gordzanyal hazkats odarats:

7 Your country is desolate, 
Your cities are burned with fire; 
Strangers devour your land in your 
presence; And it is desolate, as 
overthrown by strangers.

8 Լքեալ թողցի դուստր Սիոնի 
իբրեւ զտաղաւար յայգւոջ, եւ 
իբրեւ զհովանի մրգապահաց ի 
մէջ սեխենեաց, եւ իբրեւ զքաղաք 
պաշարեալ։

8 Lkyal toghtsi toosdr Sioni iprev 
zdaghavar haykvoch, yev iprev 
zhovani mrkabahats i mech 
sekhenyats, yev iprev zkaghak 
basharyal:

8 So the daughter of Zion is left 
as a booth in a vineyard, As a hut 
in a garden of cucumbers, As a 
besieged city.

9 Եւ եթէ ոչ Տեառն զօրութեանց 
թողեալ էր մեզ զաւակ` իբրեւ զՍոդոմ 
լինէաք, եւ Գոմորայ նմանէաք։

9 Yev yete voch Dyaṙn zorootyants 
toghyal er mez zavag` iprev 
zSotom lineak, yev Komora 
nmaneak:

9 Unless the LORD of hosts Had 
left to us a very small remnant, 
We would have become like 
Sodom, We would have been made 
like Gomorrah.

10 Լուարուք զբան Տեառն, իշխանք 
Սոդոմացւոց, ունկն դիք օրինաց 
Աստուծոյ, ժողովուրդք Գոմորացւոց։

10 Lvarook zpan Dyaṙn, 
ishkhank Sotomatsvots, oongn tik 
orinats Asdoodzo, jhoghovoortk 
Komoratsvots:

10 Hear the word of the LORD, 
You rulers of Sodom; Give ear to 
the law of our God, You people of 
Gomorrah:

11 Զի՞ կայ իմ եւ յաճախելոյ 
զոհիցդ ձերոց, ասէ Տէր. յագեալ 
եմ ողջակիզօք խոյոց ձերոց, եւ 
զճարպս գառանց եւ զարիւն ցլուց եւ 
նոխազաց ոչ կամիմ։

11 Zi՞ ga im yev hajakhelo zohitst 
tzerots, ase Der. hakyal yem 
voghchagizok khooyots tzerots, yev 
zjarbs kaṙants yev zaryoon tsloots 
yev nokhazats voch gamim:

11 “To what purpose is the 
multitude of your sacrifices to 
Me?” Says the LORD. “I have had 
enough of burnt offerings of rams 
And the fat of fed cattle. I do not 
delight in the blood of bulls, Or of 
lambs or goats.

12 եւ ոչ թէ գայցէք յանդիման լինել 
ինձ, ո՞վ իսկ խնդրեաց զայդ ի ձեռաց 
ձերոց, կոխել զգաւիթս իմ։

12 yev voch te kaytsek hantiman 
linel intz, o՞v isg khntryats zayt i 
tzeṙats tzerots, gokhel zkavits im:

12 “When you come to appear 
before Me, Who has required this 
from your hand, To trample My 
courts?
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13 Մի՛ յաճախէք. եթէ մատուցանիցէք 
ինձ նաշիհ` զուր է, եւ խունկք ձեր 
պիղծ են ինձ. զգլուխս ամսոց ձերոց 
եւ զշաբաթս եւ զօրն մեծ ոչ առնում 
յանձն. զպահս եւ զդատարկութիւնս 
եւ։

13 Mi՛ hajakhek. yete 
madootsanitsek intz nashih` zoor 
e, yev khoongk tzer bighdz yen 
intz. zklookhs amsots tzerots 
yev zshapats yev zorn medz 
voch aṙnoom hantzn. zbahs yev 
ztadargootyoons yev:

13 Bring no more futile sacrifices; 
Your incense is an abomination 
to Me. The New Moons, the 
Sabbaths, and the calling of 
assemblies— I cannot endure 
iniquity and the sacred meeting.

14 զամսագլուխս ձեր եւ զտօնս ձեր 
ատեաց անձն իմ. յագեալ եմ ձեւք, ոչ 
եւս ներեցից մեղաց ձերոց։

14 zamsaklookhs tzer yev zdons 
tzer adyats antzn im. hakyal yem 
tzevk, voch yevs neretsits meghats 
tzerots:

14 Your New Moons and your 
appointed feasts My soul hates; 
They are a trouble to Me, I am 
weary of bearing them.

15 Յորժամ համբառնայցէք զձեռս 
ձեր` դարձուցից զերեսս իմ ի ձէնջ, եւ 
եթէ յաճախիցէք յաղօթս` ոչ լուայց 
ձեզ. զի ձեռք ձեր լի են արեամբ։ ֍

15 Horjham hampaṙnaytsek 
ztzeṙs tzer` tartzootsits zeress 
im i tzench, yev yete hajakhitsek 
haghots` voch lvayts tzez. zi tzeṙk 
tzer li yen aryamp: ֍

15 When you spread out your 
hands, I will hide My eyes from 
you; Even though you make many 
prayers, I will not hear. Your 
hands are full of blood. ֍
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Ճաշու Մեսեդի Ճաշու Մեսեդի (Սղ. ԿԴ) Jashoo Meseti Jashoo Meseti (Sgh. 64) Midday Mesedi Midday Mesedi (Ps. 64)

Սուրբ է տաճար Քո սքանչելի 
արդարութեամբ։

Soorp e dajar Ko skancheli 
artarootyamp:

Your temple is holy, wonderful in 
righteousness;

Քեզ վայելէ օրհնութիւն, Աստուա՛ծ, 
ի Սիոն, եւ Քեզ տացին աղօթք 
Երուսաղէմ։

Kez vayele orhnootyoon, Asdva՛dz, 
i Sion, yev Kez datsin aghotk 
Yeroosaghem:

Praise becomes you, O God, in 
Sion; and to you they give prayers 
in Jerusalem.

Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն 
՚ի Հռովմայեցւոց թղթոյն ՚ի Հռովմայեցւոց թղթոյն 

6.12‑23 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn 
՚i Hṙovmayetsvots tghtooyn ՚i Hṙovmayetsvots tghtooyn 

6.12‑23 (ARWZ)

A reading from the letter of A reading from the letter of 
Apostle Paul to the Romans Apostle Paul to the Romans 

6:12‑23 (NKJV)

12 Այսուհետեւ մեղքը թող 
չթագաւորէ ձեր մահկանացու 
մարմիններուն մէջ, զանոնք իր 
ցանկութեանց հնազանդեցնելով։

12 Aysoohedev meghkŭ togh 
chtakavore tzer mahganatsoo 
marminneroon mech, zanonk ir 
tsangootyants hnazantetsnelov:

12 Therefore do not let sin reign in 
your mortal body, that you should 
obey it in its lusts.

13 Մեղքին անձնատուր մի՛ ըլլաք, 
ձեր անդամները անիրաւութեան 
գործիք դարձնելով, այլ՝ որպէս 
մահուընէ կեանքի եկած մարդիկ՝ 
դուք ձեզ Աստուծոյ յանձնեցէք եւ ձեր 
մարմինները Աստուծոյ ձեռքին մէջ 
արդարութեան գործիք դարձուցէք։

13 Meghkin antznadoor mi՛ ŭllak, 
tzer antamnerŭ aniravootyan 
kordzik tartznelov, ayl՝ vorbes 
mahvŭne gyanki yegadz martig՝ 
took tzez Asdoodzo hantznetsek 
yev tzer marminnerŭ Asdoodzo 
tzeṙkin mech artarootyan kordzik 
tartzootsek:

13 And do not present your 
members as instruments of 
unrighteousness to sin, but present 
yourselves to God as being alive 
from the dead, and your members 
as instruments of righteousness to 
God.

14 Մեղքը ձեր վրայ պէտք չէ իշխէ, 
քանի դուք Օրէնքին ենթակայ չէք, 
այլ՝ շնորհքին։

14 Meghkŭ tzer vra bedk che 
ishkhe, kani took Orenkin yentaga 
chek, ayl՝ shnorhkin:

14 For sin shall not have dominion 
over you, for you are not under law 
but under grace.

15 Ուրեմն ի՞նչ. քանի շնորհքին 
ենթակայ ենք եւ ոչ Օրէնքին, մե՞ղք 
գործենք։ Բնա՛ւ երբեք։

15 Ooremn i՞nch. kani shnorhkin 
yentaga yenk yev voch Orenkin, 
me՞ghk kordzenk: Pna՛v yerpek:

15 What then? Shall we sin 
because we are not under law but 
under grace? Certainly not!
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16 Լաւ գիտցէք, թէ որո՛ւ 
ծառայութեան որ նուիրուիք եւ 
հնազանդիք՝ անոր ծառան եղած 
կ’ըլլաք։ Մեղքին ծառայելով՝ 
մահուան կ’ենթարկուիք, մինչ 
Աստուծոյ հնազանդելով՝ 
կ’արդարանաք։

16 Lav kidtsek, te voro՛o 
dzaṙayootyan vor nvirvik 
yev hnazantik՝ anor dzaṙan 
yeghadz g’ŭllak: Meghkin 
dzaṙayelov՝ mahvan g’entargvik, 
minch Asdoodzo hnazantelov՝ 
g’artaranak:

16 Do you not know that to whom 
you present yourselves slaves to 
obey, you are that one's slaves 
whom you obey, whether of sin 
leading to death, or of obedience 
leading to righteousness?

17 Գոհութիւն Աստուծոյ, որ թէպէտ 
ժամանակ մը մեղքին ծառայ դարձած 
էիք, բայց որովհետեւ սրտանց 
հնազանդեցաք ձեզիաւանդուած 
վարդապետութեան օրինակին,

17 Kohootyoon Asdoodzo, vor 
tebed jhamanag mŭ meghkin 
dzaṙa tartzadz eik, payts 
vorovhedev srdants hnazantetsak 
tzeziavantvadz vartabedootyan 
orinagin,

17 But God be thanked that 
though you were slaves of sin, yet 
you obeyed from the heart that 
form of doctrine to which you were 
delivered.

18 մեղքի տիրապետութենէն 
ազատեցաք եւ արդարութեան ծառայ 
դարձաք։

18 meghki dirabedootenen 
azadetsak yev artarootyan dzaṙa 
tartzak:

18 And having been set free 
from sin, you became slaves of 
righteousness.

19 Ծառայի օրինակով կը խօսիմ, 
որովհետեւ այդպէս աւելի հասկնալի 
է ձեզի։ Ինչպէս որ ժամանակ մը ձեր 
մարմինները անօրէնութեան տուած՝ 
պղծութեան եւ անօրէնութեան 
կը ծառայէիք, այնպէս ալ հիմա 
սրբութեան տուէք ձեր մարմինները 
եւ արդարութեան ծառայեցէք։

19 Dzaṙayi orinagov gŭ khosim, 
vorovhedev aytbes aveli 
hasgnali e tzezi: Inchbes vor 
jhamanag mŭ tzer marminnerŭ 
anorenootyan dvadz՝ bghdzootyan 
yev anorenootyan gŭ dzaṙayeik, 
aynbes al hima srpootyan dvek 
tzer marminnerŭ yev artarootyan 
dzaṙayetsek:

19 I speak in human terms 
because of the weakness of your 
flesh. For just as you presented 
your members as slaves of 
uncleanness, and of lawlessness 
leading to more lawlessness, 
so now present your members 
as slaves of righteousness for 
holiness.

20 Երբ մեղքին ծառայ էիք, հեռու էիք 
արդարութենէն։

20 Yerp meghkin dzaṙa eik, heṙoo 
eik artarootenen:

20 For when you were slaves of 
sin, you were free in regard to 
righteousness.
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21 Ի՞նչ շահեցաք այն ժամանակուան 
ձեր գործերէն, որոնցմէ կ’ամչնաք 
հիմա. որովհետեւ անոնց հետեւանքը 
մահ է։

21 I՞nch shahetsak ayn 
jhamanagvan tzer kordzeren, 
vorontsme g’amchnak hima. 
vorovhedev anonts hedevankŭ 
mah e:

21 What fruit did you have then 
in the things of which you are now 
ashamed? For the end of those 
things is death.

22 Բայց հիմա մեղքին 
տիրապետութենէն ազատ էք եւ 
Աստուծոյ ծառաները։ Ձեր շահը 
սրբութեան նուիրուած կեանք մըն 
է, որուն արդիւնքը պիտի ըլլայ 
յաւիտենական կեանքը։

22 Payts hima meghkin 
dirabedootenen azad ek yev 
Asdoodzo dzaṙanerŭ: Tzer shahŭ 
srpootyan nvirvadz gyank mŭn 
e, voroon artyoonkŭ bidi ŭlla 
havidenagan gyankŭ:

22 But now having been set free 
from sin, and having become 
slaves of God, you have your 
fruit to holiness, and the end, 
everlasting life.

23 Որովհետեւ մեղքին 
վարձատրութիւնը մահ է, մինչ 
Աստուած որպէս ձրի պարգեւ՝ 
յաւիտենական կեանք կու տայ մեր 
Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ։ ֍

23 Vorovhedev meghkin 
vartzadrootyoonŭ mah e, minch 
Asdvadz vorbes tzri barkev՝ 
havidenagan gyank goo da 
mer Diroch Hisoos Krisdosi 
michotsav: ֍

23 For the wages of sin is death, 
but the gift of God is eternal life in 
Christ Jesus our Lord. ֍
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Ալէլուիա։ Ալէլուիա։Ալէլուիա։ Ալէլուիա։ Alleluia: Alleluia:Alleluia: Alleluia: Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜:

Հաճեցար, Տէ՛ր, ընդ երկիր Քո եւ 
դարձուցեր զգերութիւն Յակոբայ։ ֍

Hajetsar, De՛r, ŭnt yergir Ko yev 
tartzootser zkerootyoon Hagopa: ֍

Blessed is he whom thou hast 
chosen and adopted; he shall dwell 
in thy courts. ֍

Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանիս Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանիս 
Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Մատթէոսի Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Մատթէոսի 

12.1‑8 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Srpo Avedaranis Ŭntertsvadzs Srpo Avedaranis 
Hisoosi Krisdosi ŭsd Madteosi Hisoosi Krisdosi ŭsd Madteosi 

12.1‑8 (ARWZ)

The Holy Gospel of Jesus The Holy Gospel of Jesus 
Christ according to St. Matthew Christ according to St. Matthew 

12:1‑8 (NKJV)

1 Շաբաթ օր մը Յիսուս ցորենի 
արտերուն մէջէն կ’անցնէր։ 
Աշակերտները անօթեցած ըլլալով՝ 
սկսան հասկ փրցնել եւ ուտել։

1 Shapat or mŭ Hisoos tsoreni 
arderoon mechen g’antsner: 
Ashagerdnerŭ anotetsadz ŭllalov՝ 
sgsan hasg prtsnel yev oodel:

1 At that time Jesus went through 
the grainfields on the Sabbath. 
And His disciples were hungry, 
and began to pluck heads of grain 
and to eat.

2 Երբ Փարիսեցիները ասիկա տեսան, 
ըսին Յիսուսի.‑ Տե՛ս, աշակերտներդ 
ի՛նչ կ’ընեն. բան մը՝ որ մեր Օրէնքը 
կ’արգիլէ Շաբաթ օրով ընել։

2 Yerp Parisetsinerŭ asiga desan, 
ŭsin Hisoosi.‑ De՛s, ashagerdnert 
i՛nch g’ŭnen. pan mŭ՝ vor mer 
Orenkŭ g’arkile Shapat orov ŭnel:

2 And when the Pharisees saw 
it, they said to Him, “Look, Your 
disciples are doing what is not 
lawful to do on the Sabbath!”

3 Յիսուս պատասխանեց.‑ Չէ՞ք 
կարդացած թէ ի՛նչ ըրաւ Դաւիթ, երբ 
ինք եւ իր հետ եղողները անօթեցան։

3 Hisoos badaskhanets.‑ Che՞k 
gartatsadz te i՛nch ŭrav Tavit, 
yerp ink yev ir hed yeghoghnerŭ 
anotetsan:

3 But He said to them, “Have you 
not read what David did when 
he was hungry, he and those who 
were with him:

4 Աստուծոյ տունը չմտա՞ւ եւ 
առաջաւորութեան հացերը չկերա՞ւ, 
բան մը՝ որ Օրէնքին համաձայն 
արտօնուած չէր իրեն եւ ոչ ալ 
իրեն հետ եղողներուն, այլ միայն 
քահանաներուն։

4 Asdoodzo doonŭ chmda՞v yev 
aṙachavorootyan hatserŭ chgera՞v, 
pan mŭ՝ vor Orenkin hamatzayn 
ardonvadz cher iren yev voch al 
iren hed yeghoghneroon, ayl miayn 
kahananeroon:

4 “how he entered the house of God 
and ate the showbread which was 
not lawful for him to eat, nor for 
those who were with him, but only 
for the priests?
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5 Կամ չէ՞ք կարդացած Օրէնքին մէջ, 
թէ Շաբաթ օրերը քահանաները 
տաճարին մէջ կը սրբապղծեն Շաբաթ 
օրը եւ սակայն ատիկա մեղք չի 
համարուիր իրենց։

5 Gam che՞k gartatsadz Orenkin 
mech, te Shapat orerŭ kahananerŭ 
dajarin mech gŭ srpabghdzen 
Shapat orŭ yev sagayn adiga 
meghk chi hamarvir irents:

5 “Or have you not read in the law 
that on the Sabbath the priests in 
the temple profane the Sabbath, 
and are blameless?

6 Ահա կ’ըսեմ ձեզի, որ տաճարէն 
աւելի մեծ մէկը կայ հոս։

6 Aha g’ŭsem tzezi, vor dajaren 
aveli medz megŭ ga hos:

6 “Yet I say to you that in this 
place there is One greater than the 
temple.

7 Եթէ իրապէս հասկնայիք թէ ի՛նչ 
կը նշանակէ Աստուծոյ սա խօսքը. 
«Ողորմութիւն կ’ուզեմ եւ ո՛չ թէ զոհ» 
, այն ատեն չէիք դատապարտեր 
անմեղները,

7 Yete irabes hasgnayik te i՛nch 
gŭ nshanage Asdoodzo sa khoskŭ. 
«Voghormootyoon g’oozem yev 
vo՛ch te zoh» , ayn aden cheik 
tadabarder anmeghnerŭ,

7 “But if you had known what 
this means, ‘I desire mercy and 
not sacrifice,’ you would not have 
condemned the guiltless.

8 որովհետեւ Մարդու Որդին Տէրն է 
Շաբաթին։ ֍

8 vorovhedev Martoo Vortin Dern 
e Shapatin: ֍

8 “For the Son of Man is Lord even 
of the Sabbath.” ֍


