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

2022‑07‑03 2022‑07‑03 2022‑07‑03

Կիրակի Giragi Sunday

ԳԿ Kim Gen Kim Gen

Ե. կիւրակէ Հոգեգալստեան 5. gyoorage Hokekalsdyan Fifth 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 Being immortal, 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, and 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 ՓոխՃաշու 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 from of old; 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. ֍
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Ճաշու Շարական Ճաշու Շարական (Յարութեան ԳԿ) Jashoo Sharagan Jashoo Sharagan 
(Harootyan Kim‑Gen)

Midday Hymn Midday Hymn 
(Resurrection Kim‑Gen)

Լուսով Աստուածութեան Քո, 
Քրիստո՛ս, լուսաւորեցեր սուրբ 
զԵկեղեցի. պահեա՛ զսա անշարժ 
յաւիտեան։

Loosov Asdvadzootyan Ko, 
Krisdo՛s, loosavoretser soorp 
zEgeghetsi. bahya՛ zsa ansharjh 
havidyan:

By the light of your divinity, 
Christ, you enlightened the holy 
Church. Keep it steadfast forever.

Տօնէ այսօր Երուսաղէմ 
հաւատացելոց բազմութեամբ 
զնաւակատիս սուրբ Եկեղեցւոյ. 
պահեա՛ զսա անշարժ յաւիտեան։

Done aysor Yeroosaghem 
havadatselots pazmootyamp 
znavagadis soorp Yegeghetsvo. 
bahya՛ zsa ansharjh havidyan:

Today is celebrated in Jerusalem 
together with the multitude of 
believers the dedication of the Holy 
Church. Keep it steadfast forever.

Բացան դրունք հաւատոյ նոր 
Սիոնի՝ ընդունել զանմահ Փեսայդ 
յառագաստ. բաշխէ զմարմին Քո 
եւ զարիւն. պահեա՛ զսա անշարժ 
յաւիտեան։ ֍

Patsan troonk havado nor Sioni՝ 
ŭntoonel zanmah Pesayt haṙakasd. 
pashkhe zmarmin Ko yev zaryoon. 
bahya՛ zsa ansharjh havidyan: ֍

The doors of faith have been 
opened in new Zion, to receive the 
immortal prince into his nuptial 
chamber, where your immortal 
body and blood are distributed. 
Keep it steadfast forever. ֍
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Սաղմոս Ճաշու Սաղմոս Ճաշու (Սղ. ԿԴ) Saghmos Jashoo Saghmos Jashoo (Sgh. 64) Midday Psalm Midday Psalm (Ps. 64)

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

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

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 shall 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 յԵսայեայ մարգարէէ Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ 
1.21‑31 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya markaree Ŭntertsvadzs hEsayya markaree 
1.21‑31 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah Isaiah 1.21‑31 (NKJV)

21 Ինչպէս պոռնկացաւ այդ 
հաւատարիմ քաղաքը։ Անիկա 
իրաւունքով լեցուն էր Ու անոր մէջ 
արդարութիւնը կը բնակէր, Բայց 
հիմա մարդասպաններու բնակարան 
եղած է։

21 Inchbes boṙngatsav ayt 
havadarim kaghakŭ: Aniga 
iravoonkov letsoon er Oo anor 
mech artarootyoonŭ gŭ pnager, 
Payts hima martasbanneroo 
pnagaran yeghadz e:

21 How the faithful city has 
become a harlot! It was full of 
justice; Righteousness lodged in it, 
But now murderers.

22 Քու արծաթդ կղկղանք դարձաւ, 
Գինիիդ մէջ ջուր խառնուած է։

22 Koo ardzatt gghgghank tartzav, 
Kiniit mech choor khaṙnvadz e:

22 Your silver has become dross, 
Your wine mixed with water.

23 Քու իշխաններդ ապստամբ ու 
գողերու ընկեր եղան. Ամէնքն ալ 
կաշառք սիրելով՝ պարգեւներ կը 
փնտռեն. Անոնք որբին դատաստանը 
չեն տեսներ Եւ որբեւարիին դատը 
անոնց առջեւ չի գար։

23 Koo ishkhannert absdamp oo 
kogheroo ŭnger yeghan. Amenkn 
al gashaṙk sirelov՝ barkevner gŭ 
pndṙen. Anonk vorpin tadasdanŭ 
chen desner Yev vorpevariin tadŭ 
anonts aṙchev chi kar:

23 Your princes are rebellious, 
And companions of thieves; 
Everyone loves bribes, And follows 
after rewards. They do not defend 
the fatherless, Nor does the cause 
of the widow come before them.

24 Անոր համար զօրքերու Եհովա 
Տէրը, Իսրայէլի Հզօրը, այսպէս կ՚ըսէ. 
«Աւա՜ղ, իմ հակառակորդներուս 
հատուցում պիտի ընեմ Ու 
թշնամիներէս վրէժ պիտի առնեմ։

24 Anor hamar zorkeroo Yehova 
Derŭ, Israyeli Hzorŭ, aysbes g՚ŭse. 
«Ava՜gh, im hagaṙagortneroos 
hadootsoom bidi ŭnem Oo 
tshnamineres vrejh bidi aṙnem:

24 Therefore the Lord says, The 
LORD of hosts, the Mighty One of 
Israel, “Ah, I will rid Myself of My 
adversaries, And take vengeance 
on My enemies.

25 Իմ ձեռքս քու վրադ պիտի 
դարձնեմ Եւ քու կղկղանքդ բորակով 
պիտի մաքրեմ Ու բոլոր անագդ մէկդի 
պիտի զատեմ։

25 Im tzeṙks koo vrat bidi 
tartznem Yev koo gghgghankt 
poragov bidi makrem Oo polor 
anakt megti bidi zadem:

25 I will turn My hand against 
you, And thoroughly purge away 
your dross, And take away all your 
alloy.
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26 Քու դատաւորներդ առաջուան 
պէս Ու խորհրդականներդ 
սկիզբէն եղածին պէս նորէն պիտի 
հաստատեմ։ Անկէ ետքը դուն պիտի 
կոչուիս Արդարութեան քաղաք եւ 
Հաւատարիմ աւան»։

26 Koo tadavornert aṙachvan 
bes Oo khorhrtagannert sgizpen 
yeghadzin bes noren bidi 
hasdadem: Ange yedkŭ toon bidi 
gochvis Artarootyan kaghak yev 
Havadarim avan»:

26 I will restore your judges as at 
the first, And your counselors as at 
the beginning. Afterward you shall 
be called the city of righteousness, 
the faithful city.”

27 Սիօնը դատաստանով պիտի 
փրկուի Եւ հոն դարձողները 
արդարութեամբ։

27 Sionŭ tadasdanov bidi 
prgvi Yev hon tartzoghnerŭ 
artarootyamp:

27 Zion shall be redeemed with 
justice, And her penitents with 
righteousness.

28 Բայց անօրէններն ու մեղաւորները 
մէկտեղ պիտի ջարդուին։ Անոնք 
որ Տէրը կը թողուն, բնաջինջ պիտի 
ըլլան։

28 Payts anorennern oo 
meghavornerŭ megdegh bidi 
chartvin: Anonk vor Derŭ gŭ 
toghoon, pnachinch bidi ŭllan:

28 The destruction of 
transgressors and of sinners shall 
be together, And those who forsake 
the LORD shall be consumed.

29 Քանզի ձեր ցանկացած 
բեւեկնիներէն պիտի ամչնաք Եւ ձեր 
ընտրած պարտէզներէն ամօթով 
պիտի մնաք։

29 Kanzi tzer tsangatsadz 
pevegnineren bidi amchnak Yev 
tzer ŭndradz bardezneren amotov 
bidi mnak:

29 For they shall be ashamed 
of the terebinth trees Which 
you have desired; And you shall 
be embarrassed because of the 
gardens Which you have chosen.

30 Տերեւները թառամած բեւեկնիի 
պէս Եւ ջուր չունեցող պարտէզի պէս 
պիտի ըլլաք։

30 Derevnerŭ taṙamadz pevegnii 
bes Yev choor choonetsogh bardezi 
bes bidi ŭllak:

30 For you shall be as a terebinth 
whose leaf fades, And as a garden 
that has no water.

31 Զօրութիւն ունեցողը՝ խծուծի պէս 
Եւ անոր գործը կայծի նման պիտի 
ըլլայ։ Երկուքն ալ մէկէն պիտի այրին 
Եւ մարող պիտի չգտնուի։ ֍

31 Zorootyoon oonetsoghŭ՝ 
khdzoodzi bes Yev anor kordzŭ 
gaydzi nman bidi ŭlla: Yergookn al 
megen bidi ayrin Yev marogh bidi 
chkdnvi: ֍

31 The strong shall be as tinder, 
And the work of it as a spark; Both 
will burn together, And no one 
shall quench them. ֍
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Ճաշու Մեսեդի Ճաշու Մեսեդի (Սղ. ԽԶ) Jashoo Meseti Jashoo Meseti (Sgh. 46) Midday Meseti Midday Meseti (Ps. 46)

Կցորդ. Սաղմո՛ս ասացէք Աստուծոյ 
մերում, սաղմո՛ս ասացէք Թագաւորին 
մերում, սաղմո՛ս ասացէք։

Gtsort. Saghmo՛s asatsek Asdoodzo 
meroom, saghmo՛s asatsek 
Takavorin meroom, saghmo՛s 
asatsek:

Response. Oh, clap your hands, all 
you nations; Shout to God with the 
voice of rejoicing.

Փոխ. Ծա՛փս հարէք, ամենա՛յն 
հեթանոսք, աղաղակեցէ՛ք առ 
Աստուած ի ձայն ցնծութեան։ ֍

Pokh. Dza՛ps harek, amena՛yn 
hetanosk, aghaghagetse՛k aṙ 
Asdvadz i tzayn tsndzootyan: ֍

Antiphon. Sing praises to God; 
sing praises; Sing praises to our 
King; sing praises. ֍

Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն 
՚ի Հռոմայեցւոց թղթոյն ՚ի Հռոմայեցւոց թղթոյն 

7.25‑8.11 (ARWZ)

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

7.25‑8.11 (ARWZ)

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

7.25‑8.11 (NKJV)

25 Բայց շնորհակալութիւն կը 
յայտնեմ Աստուծոյ, մեր Տիրոջ Յիսուս 
Քրիստոսի միջոցաւ։ Ապա ուրեմն, 
ես ինքս միտքով Աստուծոյ Օրէնքին 
կը ծառայեմ, իսկ մարմինով՝ մեղքի 
օրէնքին։

25 Payts shnorhagalootyoon gŭ 
haydnem Asdoodzo, mer Diroch 
Hisoos Krisdosi michotsav: Aba 
ooremn, yes inks midkov Asdoodzo 
Orenkin gŭ dzaṙayem, isg 
marminov՝ meghki orenkin:

25 I thank God—through Jesus 
Christ our Lord! So then, with 
the mind I myself serve the law of 
God, but with the flesh the law of 
sin.

1 Եթէ այդպէս է, կը նշանակէ թէ 
անոնք որ Քրիստոս Յիսուսի միացած 
են՝ դատապարտութեան ենթակայ 
չեն, քանի մարմնաւորապէս չեն 
ապրիր, այլ՝ հոգեւորապէս։

1 Yete aytbes e, gŭ nshanage 
te anonk vor Krisdos Hisoosi 
miatsadz yen՝ tadabardootyan 
yentaga chen, kani 
marmnavorabes chen abrir, ayl՝ 
hokevorabes:

1 There is therefore now no 
condemnation to those who are 
in Christ Jesus, who do not 
walk according to the flesh, but 
according to the Spirit.

2 Որովհետեւ Հոգիին Օրէնքը զիս 
Քրիստոս Յիսուսի միացնելով 
կենդանացուց եւ ազատեց մեղքի եւ 
մահուան ենթակայութենէն։

2 Vorovhedev Hokiin Orenkŭ 
zis Krisdos Hisoosi miatsnelov 
gentanatsoots yev azadets meghki 
yev mahvan yentagayootenen:

2 For the law of the Spirit of life 
in Christ Jesus has made me free 
from the law of sin and death.
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3 Արդարեւ, ինչ որ Օրէնքը չէր կրնար 
ընել, մարդկային բնութեան տկար 
ըլլալուն պատճառով, Աստուած 
իրագործեց՝ աշխարհ ղրկելով իր 
Որդին, որ մեղքը յաղթահարելու 
համար մեր մեղանչական բնութիւնը 
իր վրայ առաւ եւ իր մարմինին մէջ 
դատապարտեց մեղքը,

3 Artarev, inch vor Orenkŭ cher 
grnar ŭnel, martgayin pnootyan 
dgar ŭllaloon badjaṙov, Asdvadz 
irakordzets՝ ashkharh ghrgelov ir 
Vortin, vor meghkŭ haghtahareloo 
hamar mer meghanchagan 
pnootyoonŭ ir vra aṙav yev ir 
marminin mech tadabardets 
meghkŭ,

3 For what the law could not do, in 
that it was weak through the flesh, 
God did by sending His own Son 
in the likeness of sinful flesh, on 
account of sin: He condemned sin 
in the flesh,

4 որպէսզի մենք, որ հոգեւորապէս 
կ’ապրինք եւ ո՛չ մարմնաւորապէս, 
կարենանք լրիւ գործադրել Օրէնքին 
բոլոր պահանջները։

4 vorbeszi menk, vor hokevorabes 
g’abrink yev vo՛ch marmnavorabes, 
garenank lriv kordzatrel Orenkin 
polor bahanchnerŭ:

4 that the righteous requirement 
of the law might be fulfilled in us 
who do not walk according to the 
flesh but according to the Spirit.

5 Անոնք որ միայն իրենց մարմնական 
պահանջներով կը ղեկավարուին, 
անոնց մտածելակերպը մարմնական 
է. մինչդեռ անոնք որ Հոգիին 
թելադրած ձեւով կ’ապրին, անոնց 
մտածելակերպը հոգեւոր է։

5 Anonk vor miayn irents 
marmnagan bahanchnerov 
gŭ ghegavarvin, anonts 
mdadzelagerbŭ marmnagan 
e. minchteṙ anonk vor Hokiin 
telatradz tzevov g’abrin, anonts 
mdadzelagerbŭ hokevor e:

5 For those who live according to 
the flesh set their minds on the 
things of the flesh, but those who 
live according to the Spirit, the 
things of the Spirit.

6 Մարմնականը խորհիլը մահ կը 
պատճառէ, մինչ հոգեկանը խորհիլը՝ 
կեանք եւ խաղաղութիւն։

6 Marmnaganŭ khorhilŭ mah gŭ 
badjaṙe, minch hokeganŭ khorhilŭ՝ 
gyank yev khaghaghootyoon:

6 For to be carnally minded is 
death, but to be spiritually minded 
is life and peace.

7 Մարմնականին կառչած միտքը 
Աստուծոյ թշնամի է, որովհետեւ 
Աստուծոյ օրէնքներուն չի 
հնազանդիր, ո՛չ ալ կրնայ հնազանիլ։

7 Marmnaganin gaṙchadz midkŭ 
Asdoodzo tshnami e, vorovhedev 
Asdoodzo orenkneroon chi 
hnazantir, vo՛ch al grna hnazanil:

7 Because the carnal mind is 
enmity against God; for it is not 
subject to the law of God, nor 
indeed can be.

8 Ահա թէ ինչու, անոնք որ 
մարմնականին կը հետեւին՝ Աստուծոյ 
հաճելի չեն կրնար ըլլալ։

8 Aha te inchoo, anonk vor 
marmnaganin gŭ hedevin՝ 
Asdoodzo hajeli chen grnar ŭllal:

8 So then, those who are in the 
flesh cannot please God.
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9 Եթէ իրապէս Աստուծոյ Հոգին 
ձեր մէջ կը բնակի, կը նշանակէ՝ 
թէ դուք այլեւս մարմնական 
ցանկութիւններուն համաձայն չէք 
ապրիր, այլ՝ Սուրբ Հոգիին կամեցած 
ձեւով։ Իսկ ով որ Քրիստոսի Հոգին 
չունի, անոր չի պատկանիր։

9 Yete irabes Asdoodzo Hokin 
tzer mech gŭ pnagi, gŭ nshanage՝ 
te took aylevs marmnagan 
tsangootyoonneroon hamatzayn 
chek abrir, ayl՝ Soorp Hokiin 
gametsadz tzevov: Isg ov vor 
Krisdosi Hokin chooni, anor chi 
badganir:

9 But you are not in the flesh but 
in the Spirit, if indeed the Spirit of 
God dwells in you. Now if anyone 
does not have the Spirit of Christ, 
he is not His.

10 Եթէ Քրիստոս ձեր մէջն է, 
թէպէտեւ ձեր մարմինները պիտի 
մեռնին, որովհետեւ մեղանչեցիք, 
սակայն Սուրբ Հոգին դարձեալ 
կեանք պիտի տայ ձեզի, որովհետեւ 
արդարացաք։

10 Yete Krisdos tzer mechn 
e, tebedev tzer marminnerŭ 
bidi meṙnin, vorovhedev 
meghanchetsik, sagayn Soorp 
Hokin tartzyal gyank bidi da tzezi, 
vorovhedev artaratsak:

10 And if Christ is in you, the 
body is dead because of sin, 
but the Spirit is life because of 
righteousness.

11 Այսինքն, եթէ Աստուծոյ Հոգին ձեր 
մէջ կը բնակի, Աստուած, որ Յիսուս 
Քրիստոսը մեռելներէն յարուցանեց, 
իր Հոգիին միջոցաւ որ ձեր մէջ կը 
բնակի՝ պիտի կենդանացնէ նաեւ ձեր 
մահկանացու մարմինները։ ֍

11 Aysinkn, yete Asdoodzo 
Hokin tzer mech gŭ pnagi, 
Asdvadz, vor Hisoos Krisdosŭ 
meṙelneren harootsanets, ir 
Hokiin michotsav vor tzer mech gŭ 
pnagi՝ bidi gentanatsne nayev tzer 
mahganatsoo marminnerŭ: ֍

11 But if the Spirit of Him who 
raised Jesus from the dead dwells 
in you, He who raised Christ from 
the dead will also give life to your 
mortal bodies through His Spirit 
who dwells in you. ֍
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Ճաշու Ալէլուիա Ճաշու Ալէլուիա (Սղ. ԿԵ) Jashoo Alleluia Jashoo Alleluia (Sgh. 65) Midday Alleluia Midday Alleluia (Ps. 65)

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

Եկա՛յք եւ տեսէ՛ք զգործս Աստուծոյ, 
որպէս զի ահեղ են խորհրդով քան 
զամենայն որդւոց մարդկան։ ֍

Yega՛yk yev dese՛k zkordzs 
Asdoodzo, vorbes zi ahegh yen 
khorhrtov kan zamenayn vortvots 
martgan: ֍

Come and see the works of God; 
He is more fearful in His counsels 
than the sons of men. ֍

Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանիս Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանիս 
Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ 

Մատթէոսի Մատթէոսի 12.38‑45 (ARWZ)

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

Madteosi Madteosi 12.38‑45 (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 12.38‑45 (NKJV)

38 Այն ատեն Օրէնքի ուսուցիչներէն 
եւ Փարիսեցիներէն ոմանք ըսին 
Յիսուսի. ‑ Վարդապե՛տ, կ’ուզենք որ 
հրաշք մը գործես եւ տեսնենք։

38 Ayn aden Orenki 
oosootsichneren yev Parisetsineren 
vomank ŭsin Hisoosi. ‑ Vartabe՛d, 
g’oozenk vor hrashk mŭ kordzes 
yev desnenk:

38 Then some of the scribes and 
Pharisees answered, saying, 
“Teacher, we want to see a sign 
from You.”

39 Յիսուս անոնց պատասխանեց. 
‑ Աստուծոյ անհաւատարիմ եւ չար 
սերունդ, նշան մը կ’ուզէք. բայց 
Յովնան մարգարէին նշանէն զատ 
ուրիշ նշան պիտի չտրուի ձեզի։

39 Hisoos anonts badaskhanets. ‑ 
Asdoodzo anhavadarim yev char 
seroont, nshan mŭ g’oozek. payts 
Hovnan markarein nshanen zad 
oorish nshan bidi chdrvi tzezi:

39 But He answered and said to 
them, “An evil and adulterous 
generation seeks after a sign, and 
no sign will be given to it except 
the sign of the prophet Jonah.

40 Ինչպէս Յովնան երեք օր ցերեկ 
ու գիշեր կէտ ձուկի փորին մէջ մնաց, 
նոյնպէս ալ Մարդու Որդին երեք օր, 
ցերեկ ու գիշեր, պիտի մնայ երկրի 
ընդերքին մէջ։

40 Inchbes Hovnan yerek or tsereg 
oo kisher ged tzoogi porin mech 
mnats, nooynbes al Martoo Vortin 
yerek or, tsereg oo kisher, bidi 
mna yergri ŭnterkin mech:

40 “For as Jonah was three days 
and three nights in the belly of the 
great fish, so will the Son of Man 
be three days and three nights in 
the heart of the earth.
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41 Դատաստանի օրը 
Նինուէացիները ձեզի դէմ պիտի ելլեն 
եւ դատապարտեն ձեզ, որովհետեւ 
անոնք Յովնանի քարոզութեամբ 
զղջացին իրենց մեղքերուն համար։ Եւ 
ահա, Յովնանէն աւելի մեծ մէկը կայ 
հոս։

41 Tadasdani orŭ Ninveatsinerŭ 
tzezi tem bidi yellen yev 
tadabarden tzez, vorovhedev 
anonk Hovnani karozootyamp 
zghchatsin irents meghkeroon 
hamar: Yev aha, Hovnanen aveli 
medz megŭ ga hos:

41 “The men of Nineveh will 
rise up in the judgment with 
this generation and condemn 
it, because they repented at the 
preaching of Jonah; and indeed a 
greater than Jonah is here.

42 Դարձեալ, Դատաստանի օրը 
Հարաւի թագուհին պիտի ելլէ եւ 
դատապարտէ ձեզ, որովհետեւ 
անիկա իր հեռաւոր երկրէն եկաւ 
Սողոմոնի իմաստուն ուսուցումները 
լսելու համար։ Եւ ահա, Սողոմոնէն 
աւելի մեծ մէկը կայ հոս։ ‑

42 Tartzyal, Tadasdani orŭ Haravi 
takoohin bidi yelle yev tadabarde 
tzez, vorovhedev aniga ir heṙavor 
yergren yegav Soghomoni 
imasdoon oosootsoomnerŭ lseloo 
hamar: Yev aha, Soghomonen aveli 
medz megŭ ga hos: ‑

42 “The queen of the South will 
rise up in the judgment with this 
generation and condemn it, for she 
came from the ends of the earth to 
hear the wisdom of Solomon; and 
indeed a greater than Solomon is 
here.

43 Երբ չար ոգին դուրս կ’ելլէ մարդու 
մը մէջէն, կ’երթայ եւ անջրդի վայրեր 
կը շրջի՝ հանգիստ տեղ մը գտնելու 
համար։ Եւ երբ չի գտներ,

43 Yerp char vokin toors g’elle 
martoo mŭ mechen, g’erta yev 
anchrti vayrer gŭ shrchi՝ hankisd 
degh mŭ kdneloo hamar: Yev yerp 
chi kdner,

43 “When an unclean spirit goes 
out of a man, he goes through dry 
places, seeking rest, and finds 
none.

44 ինքնիրեն կ’ըսէ. «Ելլեմ երթամ 
իմ տունս, ուրկէ ելայ»։ Ուստի կը 
վերադառնայ իր նախկին տունը եւ 
զայն կը գտնէ պարապ, մաքուր եւ 
յարդարուած։

44 inkniren g’ŭse. «Yellem yertam 
im doons, oorge yela»: Oosdi gŭ 
verataṙna ir nakhgin doonŭ yev 
zayn gŭ kdne barab, makoor yev 
hartarvadz:

44 “Then he says, ‘I will return to 
my house from which I came.’ And 
when he comes, he finds it empty, 
swept, and put in order.
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45 Ապա կ’երթայ եւ կը բերէ իրմէ 
աւելի չար եօթը այլ ոգիներ, որոնց 
հետ ներս մտնելով՝ կը բնակի հոն, 
որով այդ մարդուն վերջը իր նախկին 
վիճակէն աւելի գէշ կ’ըլլայ։ Գիտցէ՛ք, 
որ նոյնը պիտի պատահի նաեւ այս 
չար սերունդին։ ֍

45 Aba g’erta yev gŭ pere irme 
aveli char yotŭ ayl vokiner, voronts 
hed ners mdnelov՝ gŭ pnagi hon, 
vorov ayt martoon verchŭ ir 
nakhgin vijagen aveli kesh g’ŭlla: 
Kidtse՛k, vor nooynŭ bidi badahi 
nayev ays char seroontin: ֍

45 “Then he goes and takes with 
him seven other spirits more 
wicked than himself, and they 
enter and dwell there; and the last 
state of that man is worse than the 
first. So shall it also be with this 
wicked generation.” ֍


