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

2022‑08‑07 2022‑08‑07 2022‑08‑07

Կիրակի Giragi Sunday

ԱՁ Ayp Gen Ayp Gen

Բարեկենդան Սուրբ Աստուածածնի պահոց Paregentan Soorp Asdvadzadzni bahots Eve of the Fast of Asdvadzadzin

ՄեղեդիՄեղեդի MeghetiMegheti MeghetiMegheti

Ես ձայն առիւծոյն ասեմ, որ գոչէր ի 
քառաթեւին։

Yes tzayn aṙyoodzooyn asem, vor 
kocher i kaṙatevin:

I, the voice of the lion, who calls 
out of the four‑winged, do speak.

Ի քառաթեւին գոչէր (կրկնեա՛). 
ձայն առնէր ի սանդարամետսն 
(կրկնեա՛)։ ֍

I kaṙatevin kocher (grgnya՛). tzayn 
aṙner i santaramedsn (grgnya՛): ֍

He who calls out of the 
four‑winged (repeat). Makes his 
voice heard from heaven to hades 
(repeat). ֍

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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Շարական խնկարկութեանՇարական խնկարկութեան Sharagan khngargootyanSharagan khngargootyan Sharagan khngargootyanSharagan khngargootyan

Յայս յարկ նուիրանաց ուխտի 
Տեառն տաճարիս ժողովեալքս 
աստանօր ի խորհուրդ պաշտաման 
պաղատանաց առաջիկայ սուրբ 
պատարագիս՝ խնկօք անուշիւք 
խումբ առեալ պարեմք ի վերնայարկ 
սրահս խորանիս. ուղղութեամբ 
ընկա՛լ զաղօթս մեր որպէս բուրումն 
անուշահոտ խնկոց, ստաշխից եւ 
կինամոնաց. եւ զմատուցողքս 
պահեա՛ սրբութեամբ՝ միշտ եւ 
հանապազ Քեզ սպասաւորել. 
բարեխօսութեամբ մօր Քո եւ Կուսի 
ընկա՛լ զաղաչանս Քոց պաշտօնէից։

Hays harg nviranats ookhdi 
Dyaṙn dajaris jhoghovyalks 
asdanor i khorhoort bashdaman 
baghadanats aṙachiga soorp 
badarakis՝ khngok anooshivk 
khoomp aṙyal baremk i vernayarg 
srahs khoranis. ooghghootyamp 
ŭnga՛l zaghots mer vorbes 
pooroomn anooshahod khngots, 
sdashkhits yev ginamonats. yev 
zmadootsoghks bahya՛ srpootyamp՝ 
mishd yev hanabaz Kez 
sbasavorel. parekhosootyamp mor 
Ko yev Goosi ŭnga՛l zaghachans 
Kots bashdoneits:

Hays harg nviranats ookhdi 
Dyaṙn dajaris jhoghovyalks 
asdanor i khorhoort bashdaman 
baghadanats aṙachiga soorp 
badarakis՝ khngok anooshivk 
khoomp aṙyal baremk i vernayarg 
srahs khoranis. ooghghootyamp 
ŭnga՛l zaghots mer vorbes 
pooroomn anooshahod khngots, 
sdashkhits yev ginamonats. yev 
zmadootsoghks bahya՛ srpootyamp՝ 
mishd yev hanabaz Kez 
sbasavorel. parekhosootyamp mor 
Ko yev Goosi ŭnga՛l zaghachans 
Kots bashdoneits:
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Որ գերագոյն քան զերկինս 
պայծառացուցեր սուրբ զԵկեղեցի 
արեամբ Քո, Քրիստո՛ս, եւ ըստ 
երկնայնոցն կարգեցեր ի սմա զդասս 
առաքելոց եւ մարգարէից, սուրբ 
վարդապետաց, այսօր ժողովեալ 
դասք քահանայից, սարկաւագաց, 
դպրաց եւ կղերիկոսաց՝ խունկ 
մատուցանեմք առաջի Քո, Տէ՛ր, 
յօրինակ ըստ հնումն Զաքարիայ. 
ընկա՛լ առ ի մէնջ զխնկանուէր 
մաղթանս որպէս զպատարագն 
Աբելի, զՆոյի եւ զԱբրահամու. 
բարեխօսութեամբ վերին Քո զօրացդ 
միշտ անշա՛րժ պահեա զաթոռ 
Հայկազնեայս։

Vor kerakooyn kan zergins 
baydzaṙatsootser soorp 
zEgeghetsi aryamp Ko, 
Krisdo՛s, yev ŭsd yergnaynotsn 
garketser i sma ztass aṙakelots 
yev markareits, soorp 
vartabedats, aysor jhoghovyal 
task kahanayits, sargavakats, 
tbrats yev ggherigosats՝ khoong 
madootsanemk aṙachi Ko, De՛r, 
horinag ŭsd hnoomn Zakaria. 
ŭnga՛l aṙ i mench zkhnganver 
maghtans vorbes zbadarakn 
Apeli, zNooyi yev zAprahamoo. 
parekhosootyamp verin Ko zoratst 
mishd ansha՛rjh bahya zatoṙ 
Haygaznyas:

Vor kerakooyn kan zergins 
baydzaṙatsootser soorp 
zEgeghetsi aryamp Ko, 
Krisdo՛s, yev ŭsd yergnaynotsn 
garketser i sma ztass aṙakelots 
yev markareits, soorp 
vartabedats, aysor jhoghovyal 
task kahanayits, sargavakats, 
tbrats yev ggherigosats՝ khoong 
madootsanemk aṙachi Ko, De՛r, 
horinag ŭsd hnoomn Zakaria. 
ŭnga՛l aṙ i mench zkhnganver 
maghtans vorbes zbadarakn 
Apeli, zNooyi yev zAprahamoo. 
parekhosootyamp verin Ko zoratst 
mishd ansha՛rjh bahya zatoṙ 
Haygaznyas:

Խնդա՛ յոյժ, դո՛ւստր լուսոյ, մա՛յր 
սուրբ կաթուղիկէ, մանկամբք քո, 
Սիո՛ն։ Զարդարեալ պճնեա՛, հա՛րսն 
պանծալի, երկնանման լուսաճեմ 
խորան. զի օծեալն Աստուած՝ Էնն 
ի յԷէն, անծախապէս ի քեզ միշտ 
պատարագի Հօր ի հաշտութիւն, 
մեզ ի քաւութիւն բաշխէ զմարմին 
եւ զարիւն Իւր սուրբ. վասն Իւր 
կատարման սուրբ տնօրէնութեանն 
շնորհէ զթողութիւն կանգնողի 
տաճարիս։

Khnta՛ hooyjh, to՛osdr looso, ma՛yr 
soorp gatooghige, mangampk 
ko, Sio՛n: Zartaryal bjnya՛, ha՛rsn 
bandzali, yergnanman loosajem 
khoran. zi odzyaln Asdvadz՝ Enn 
i hEen, andzakhabes i kez mishd 
badaraki Hor i hashdootyoon, mez 
i kavootyoon pashkhe zmarmin 
yev zaryoon Yoor soorp. vasn Yoor 
gadarman soorp dnorenootyann 
shnorhe ztoghootyoon ganknoghi 
dajaris:

Khnta՛ hooyjh, to՛osdr looso, ma՛yr 
soorp gatooghige, mangampk 
ko, Sio՛n: Zartaryal bjnya՛, ha՛rsn 
bandzali, yergnanman loosajem 
khoran. zi odzyaln Asdvadz՝ Enn 
i hEen, andzakhabes i kez mishd 
badaraki Hor i hashdootyoon, mez 
i kavootyoon pashkhe zmarmin 
yev zaryoon Yoor soorp. vasn Yoor 
gadarman soorp dnorenootyann 
shnorhe ztoghootyoon ganknoghi 
dajaris:



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 4 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

Զանապական Կոյսն Մարիամ՝ 
Աստուածածին խոստովանի սուրբ 
Եկեղեցի, ուստի տուաւ հացն 
անմահութեան եւ բաժակ մեզ 
ուրախարար. տո՛ւք օրհնութիւնս նմա 
հոգեւոր երգով։ ֍

Zanabagan Gooysn Mariam՝ 
Asdvadzadzin khosdovani soorp 
Yegeghetsi, oosdi dvav hatsn 
anmahootyan yev pajhag mez 
oorakharar. do՛ok orhnootyoons 
nma hokevor yerkov: ֍

Zanabagan Gooysn Mariam՝ 
Asdvadzadzin khosdovani soorp 
Yegeghetsi, oosdi dvav hatsn 
anmahootyan yev pajhag mez 
oorakharar. do՛ok orhnootyoons 
nma hokevor yerkov: ֍

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, 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. ֍

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 from of old; You are from 
everlasting.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 5 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

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. ֍

Ճաշու Շարական Ճաշու Շարական (Յարութեան ԴՁ) Jashoo Sharagan Jashoo Sharagan 
(Harootyan 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:

Christ King, one in essence with 
the Father and the Spirit, for our 
sake you took flesh from the holy 
Virgin; glory to you, Christ King of 
glory.

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:

By your voluntary death you 
put death to death and by your 
incorrupt resurrection you have 
renewed the world; glory to you, 
Christ King of glory.
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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»: ֍

By your life‑giving blood you have 
enlightened the holy Church; we 
sing to you with the angels; glory 
to you, Christ King of glory. ֍

Ճաշու Սաղմոս Ճաշու Սաղմոս (Սղ. ԿԴ) Jashoo Saghmos Jashoo Saghmos (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 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,
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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.

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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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. ֍

Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ 
7.1‑9 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya markaréé Ŭntertsvadzs hEsayya markaréé 
7.1‑9 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah Isaiah 7.1‑9 (NKJV)

1 Յուդայի թագաւորին, Ոզիայի 
որդիին Յովաթամի որդիին 
Աքազին օրերը Ասորիներուն 
Ռասին թագաւորն ու Իսրայէլի 
թագաւորը Ռովմելայի որդին Փակէէն 
Երուսաղէմի դէմ պատերազմելու 
ելան, բայց չկրցան անոր հետ 
պատերազմ ընել։

1 Hootayi takavorin, Voziayi 
vortiin Hovatami vortiin Akazin 
orerŭ Asorineroon Ṙasin takavorn 
oo Israyeli takavorŭ Ṙovmelayi 
vortin Pageen Yeroosaghemi 
tem baderazmeloo yelan, payts 
chgrtsan anor hed baderazm ŭnel:

1 Now it came to pass in the days 
of Ahaz the son of Jotham, the 
son of Uzziah, king of Judah, that 
Rezin king of Syria and Pekah the 
son of Remaliah, king of Israel, 
went up to Jerusalem to make war 
against it, but could not prevail 
against it.

2 Ուստի երբ Դաւիթին տանը լուր 
տրուեցաւ թէ Ասորիները Եփրեմի 
հետ միաբանեցան՝ ՝, անոր սիրտը եւ 
անոր ժողովուրդին սիրտը ցնցուեցաւ, 
ինչպէս անտառին ծառերը հովէն կը 
ցնցուին։

2 Oosdi yerp Tavitin danŭ loor 
drvetsav te Asorinerŭ Yepremi 
hed miapanetsan՝ ՝, anor sirdŭ 
yev anor jhoghovoortin sirdŭ 
tsntsvetsav, inchbes andaṙin 
dzaṙerŭ hoven gŭ tsntsvin:

2 And it was told to the house of 
David, saying, “Syria's forces are 
deployed in Ephraim.” So his heart 
and the heart of his people were 
moved as the trees of the woods 
are moved with the wind.

3 Բայց Տէրը Եսայիին ըսաւ. «Հիմա 
դուն քեզի հետ առ քու որդիդ 
Սէար‑Յասուբը, թափիչի ագարակին 
ճամբուն վրայ, վերի աւազանին 
ջրմուղին եզերքը ելի՛ր Աքազը 
դիմաւորելու։

3 Payts Derŭ Yesayiin ŭsav. 
«Hima toon kezi hed aṙ koo vortit 
Sear‑Yasoopŭ, tapichi akaragin 
jampoon vra, veri avazanin 
chrmooghin yezerkŭ yeli՛r Akazŭ 
timavoreloo:

3 Then the LORD said to Isaiah, 
“Go out now to meet Ahaz, you and 
Shear‑Jashub your son, at the end 
of the aqueduct from the upper 
pool, on the highway to the Fuller's 
Field,
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4 Եւ ըսէ՛ անոր. ‘Զգո՛յշ եղիր ու 
հանդա՛րտ կեցիր, Մի՛ վախնար ու 
սիրտդ թող չմարի Այս ծուխ հանող 
երկու կիսայրեաց փայտի ծայրերէն՝ 
Այսինքն Ռասինի ու Ասորիներու 
Եւ Ռովմելայի որդիին սաստիկ 
բարկութենէն։

4 Yev ŭse՛ anor. ‘Zko՛oysh yeghir 
oo hanta՛rd getsir, Mi՛ vakhnar 
oo sirdt togh chmari Ays dzookh 
hanogh yergoo gisahryats paydi 
dzayreren՝ Aysinkn Ṙasini oo 
Asorineroo Yev Ṙovmelayi vortiin 
sasdig pargootenen:

4 “and say to him: ‘Take heed, 
and be quiet; do not fear or be 
fainthearted for these two stubs of 
smoking firebrands, for the fierce 
anger of Rezin and Syria, and the 
son of Remaliah.

5 Որովհետեւ Ասորիները, Եփրեմն ու 
Ռովմելային որդին Քու վրայովդ չար 
խորհուրդ ըրին ու ըսին.

5 Vorovhedev Asorinerŭ, Yepremn 
oo Ṙovmelayin vortin Koo vrayovt 
char khorhoort ŭrin oo ŭsin.

5 ‘Because Syria, Ephraim, and 
the son of Remaliah have plotted 
evil against you, saying,

6 «Յուդայի վրայ երթանք ու 
զանիկա բռնադատենք Եւ մեզի 
հնազանդեցնենք, Ետքը անոր մէջ 
Տաբէէլին որդին թագաւոր դնենք»’։

6 «Hootayi vra yertank oo 
zaniga pṙnatadenk Yev mezi 
hnazantetsnenk, Yedkŭ anor mech 
Dapeelin vortin takavor tnenk»’:

6 “Let us go up against Judah and 
trouble it, and let us make a gap 
in its wall for ourselves, and set a 
king over them, the son of Tabel”—

7 Տէր Եհովան այսպէս կ՚ըսէ. ‘Այս 
խորհուրդը պիտի չհաստատուի ու 
չկատարուի.

7 Der Yehovan aysbes g՚ŭse. ‘Ays 
khorhoortŭ bidi chhasdadvi oo 
chgadarvi.

7 ‘thus says the Lord GOD: “It 
shall not stand, Nor shall it come 
to pass.

8 Վասն զի Ասորիներուն երկրին 
գլուխը՝ Դամասկոս Եւ Դամասկոսին 
գլուխը Ռասին է։ Վաթսունըհինգ 
տարուան մէջ Եփրեմ ժողովուրդ 
ըլլալէ պիտի ջնջուի։

8 Vasn zi Asorineroon yergrin 
klookhŭ՝ Tamasgos Yev 
Tamasgosin klookhŭ Ṙasin e: 
Vatsoonŭhink darvan mech 
Yeprem jhoghovoort ŭllale bidi 
chnchvi:

8 For the head of Syria is 
Damascus, And the head of 
Damascus is Rezin. Within 
sixty‑five years Ephraim will be 
broken, So that it will not be a 
people.

9 Եփրեմին գլուխը՝ Սամարիա Եւ 
Սամարիային գլուխը Ռովմելային 
որդին է. Եթէ չհաւատաք, 
հաստատուն պիտի չըլլաք’։ ֍

9 Yepremin klookhŭ՝ Samaria Yev 
Samariayin klookhŭ Ṙovmelayin 
vortin e. Yete chhavadak, 
hasdadoon bidi chŭllak’: ֍

9 The head of Ephraim is Samaria, 
And the head of Samaria is 
Remaliah's son. If you will not 
believe, Surely you shall not be 
established.”’” ֍
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Ճաշու Մեսեդի Ճաշու Մեսեդի (Սղ. ԿԴ) Jashoo Meseti Jashoo Meseti (Sgh. 64) Jashoo Meseti Jashoo Meseti (Ps. 64)

Կցորդ. Սուրբ է տաճար Քո սքանչելի 
արդարութեամբ։

Gtsort. Soorp e dajar Ko skancheli 
artarootyamp:

Response. Holy is Your temple, 
wondrous in righteousness.

Փոխ. Քեզ վայել է օրհնութիւն, 
Աստուա՛ծ, ի Սիոն, եւ Քեզ տացին 
աղօթք Երուսաղէմ։

Pokh. Kez vayel e orhnootyoon, 
Asdva՛dz, i Sion, yev Kez datsin 
aghotk Yeroosaghem:

Antiphon. It is fitting to sing a 
hymn to You in Zion, O God, And 
a vow shall be rendered to You in 
Jerusalem. ֍

Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն 
՚ի Կորնթացւոց առաջին թղթոյն ՚ի Կորնթացւոց առաջին թղթոյն 

13.11‑14.5 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn 
՚i Gorntatsvots aṙachin tghtooyn ՚i Gorntatsvots aṙachin tghtooyn 

13.11‑14.5 (ARWZ)

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

Corinthians Corinthians 13.11‑14.5 (NKJV)

11 Երբ երեխայ էի՝ երեխայի պէս 
կը խօսէի, երեխայի պէս կը խորհէի 
եւ երեխայի պէս կը տրամաբանէի. 
իսկ երբ տղամարդ դարձայ, բոլոր 
երեխայական բաները մէկ կողմ դրի։

11 Yerp yerekha ei՝ yerekhayi 
bes gŭ khosei, yerekhayi bes gŭ 
khorhei yev yerekhayi bes gŭ 
dramapanei. isg yerp dghamart 
tartza, polor yerekhayagan panerŭ 
meg goghm tri:

11 When I was a child, I spoke as 
a child, I understood as a child, 
I thought as a child; but when I 
became a man, I put away childish 
things.

12 Նոյնպէս ալ, մենք այժմ 
զԱստուած կը տեսնենք աղօտ 
կերպով, կարծես հայելիի մը մէջէն. 
բայց երբ ամէն բանի կատարումը 
գայ՝ զայն պիտի տեսնենք դէմ առ 
դէմ։ Այժմ միայն մասնակիօրէն կը 
ճանչնամ զԱստուած, բայց այն ատեն 
պիտի ճանչնամ ամբողջապէս, ճիշդ 
ինչպէս ի՛նք զիս կը ճանչնայ։

12 Nooynbes al, menk ayjhm 
zAsdvadz gŭ desnenk aghod 
gerbov, gardzes hayelii mŭ 
mechen. payts yerp amen 
pani gadaroomŭ ka՝ zayn bidi 
desnenk tem aṙ tem: Ayjhm 
miayn masnagioren gŭ janchnam 
zAsdvadz, payts ayn aden bidi 
janchnam ampoghchabes, jisht 
inchbes i՛nk zis gŭ janchna:

12 For now we see in a mirror, 
dimly, but then face to face. Now 
I know in part, but then I shall 
know just as I also am known.
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13 Ներկայիս, ուրեմն, միակ կարեւոր 
բաներն են՝ հաւատքը, յոյսը եւ սէրը. 
իսկ այս երեքէն մեծագոյնը՝ սէրն է։

13 Nergayis, ooremn, miag 
garevor panern yen՝ havadkŭ, 
hooysŭ yev serŭ. isg ays yereken 
medzakooynŭ՝ sern e:

13 And now abide faith, hope, love, 
these three; but the greatest of 
these is love.

1 Ուրեմն՝ սիրոյ հետամուտ 
եղէք։ Միաժամանակհոգեւոր 
պարգեւներուն փափաքող եղէք, 
մանաւանդ մարգարէութեան։

1 Ooremn՝ siro hedamood 
yeghek: Miajhamanaghokevor 
barkevneroon papakogh yeghek, 
manavant markareootyan:

1 Pursue love, and desire spiritual 
gifts, but especially that you may 
prophesy.

2 Որովհետեւ, օրինակ, անծանօթ 
լեզուներով խօսողը մարդոց չէ որ 
կը խօսի, այլ՝ Աստուծոյ. որովհետեւ 
ո՛չ ոք զինք կը հասկնայ, թէպէտեւ 
անիկա Հոգիին զօրութեամբ 
խորհուրդներ կը պատմէ։

2 Vorovhedev, orinag, andzanot 
lezoonerov khosoghŭ martots 
che vor gŭ khosi, ayl՝ Asdoodzo. 
vorovhedev vo՛ch vok zink gŭ 
hasgna, tebedev aniga Hokiin 
zorootyamp khorhoortner gŭ 
badme:

2 For he who speaks in a tongue 
does not speak to men but to 
God, for no one understands him; 
however, in the spirit he speaks 
mysteries.

3 Մինչդեռ մարգարէութիւն ընողը 
մարդոց կը խօսի՝ անոնց հաւատքը 
ամրապնդելու, զանոնք մխիթարելու 
եւ քաջալերելու համար։

3 Minchteṙ markareootyoon 
ŭnoghŭ martots gŭ khosi՝ anonts 
havadkŭ amrabnteloo, zanonk 
mkhitareloo yev kachalereloo 
hamar:

3 But he who prophesies speaks 
edification and exhortation and 
comfort to men.

4 Լեզուներ խօսողը միայն ի՛նք 
կ’օգտուի, մինչդեռ Աստուծոյ 
պատգամները հռչակողը՝ ամբողջ 
եկեղեցիին շինութիւն կը բերէ։

4 Lezooner khosoghŭ miayn 
i՛nk g’okdvi, minchteṙ Asdoodzo 
badkamnerŭ hṙchagoghŭ՝ 
ampoghch yegeghetsiin 
shinootyoon gŭ pere:

4 He who speaks in a tongue 
edifies himself, but he who 
prophesies edifies the church.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 12 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

5 Ես պիտի ուզէի որ բոլորդ ալ 
լեզուներ խօսիք, բայց կը նախըտրեմ 
որ մարգարէութիւն ընէք. որովհետեւ 
մարգարէութիւն ընողը աւելի՛ 
օգտակար կ’ըլլայ, քան լեզուներով 
խօսողը, բացի այն պարագայէն՝ երբ 
թարգմանող մը գտնուի, եւ ամբողջ 
եկեղեցին օգտուի։

5 Yes bidi oozei vor polort 
al lezooner khosik, payts gŭ 
nakhŭdrem vor markareootyoon 
ŭnek. vorovhedev markareootyoon 
ŭnoghŭ aveli՛ okdagar g’ŭlla, kan 
lezoonerov khosoghŭ, patsi ayn 
barakayen՝ yerp tarkmanogh mŭ 
kdnvi, yev ampoghch yegeghetsin 
okdvi:

5 I wish you all spoke with 
tongues, but even more that you 
prophesied; for he who prophesies 
is greater than he who speaks 
with tongues, unless indeed he 
interprets, that the church may 
receive edification. ֍
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Ճաշու Ալէլուիա Ճաշու Ալէլուիա (Սղ. ՁԴ) Jashoo Alleluia Jashoo Alleluia (Sgh. 84) Jashoo Alleluia Jashoo Alleluia (Ps. 84)

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

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

Alleluia. Alleluia. Lord, You 
were pleased with Your land and 
You turned back the captivity of 
Jacob. ֍

Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանիս Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանիս 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 
Մարկոսի Մարկոսի 2.1‑12 (ARWZ)

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

2.1‑12 (ARWZ)

The Holy Gospel of Jesus Christ The Holy Gospel of Jesus Christ 
according to Mark according to Mark 2.1‑12 (NKJV)

1 Քանի մը օրեր ետք Յիսուս 
վերադարձաւ Կափառնաում։ 
Անմիջապէս որ լուր տարածուեցաւ 
թէ տան մէջ կը գտնուի,

1 Kani mŭ orer yedk Hisoos 
veratartzav Gapaṙnaoom: 
Anmichabes vor loor daradzvetsav 
te dan mech gŭ kdnvi,

1 And again He entered 
Capernaum after some days, and 
it was heard that He was in the 
house.

2 շատեր հաւաքուեցան հոն, այնքան՝ 
որ դրան առջեւ իսկ տեղ չէր մնացած։ 
Եւ Յիսուս Աստուծոյ խօսքը կը 
քարոզէր անոնց։

2 shader havakvetsan hon, 
aynkan՝ vor tran aṙchev isg 
degh cher mnatsadz: Yev Hisoos 
Asdoodzo khoskŭ gŭ karozer 
anonts:

2 Immediately many gathered 
together, so that there was no 
longer room to receive them, 
not even near the door. And He 
preached the word to them.

3 Այդ միջոցին Յիսուսի բերին 
անդամալոյծ մը, որ չորս հոգիներ 
շալկած էին։

3 Ayt michotsin Hisoosi perin 
antamalooydz mŭ, vor chors 
hokiner shalgadz ein:

3 Then they came to Him, bringing 
a paralytic who was carried by four 
men.

4 Երբ բազմութեան պատճառով 
չկրցան զայն Յիսուսի մօտ բերել, 
քակեցին տունին տանիքը եւ 
առաստաղը բանալով՝ անդամալոյծը 
մահիճով վար իջեցուցին։

4 Yerp pazmootyan badjaṙov 
chgrtsan zayn Hisoosi mod 
perel, kagetsin doonin danikŭ 
yev aṙasdaghŭ panalov՝ 
antamalooydzŭ mahijov var 
ichetsootsin:

4 And when they could not come 
near Him because of the crowd, 
they uncovered the roof where He 
was. So when they had broken 
through, they let down the bed on 
which the paralytic was lying.

5 Յիսուս անոնց հաւատքը տեսնելով, 
ըսաւ անդամալոյծին.‑ Որդեա՜կ, 
մեղքերդ ներուա՛ծ ըլլան քեզի։

5 Hisoos anonts havadkŭ desnelov, 
ŭsav antamalooydzin.‑ Vortya՜g, 
meghkert nerva՛dz ŭllan kezi:

5 When Jesus saw their faith, He 
said to the paralytic, “Son, your 
sins are forgiven you.”
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6 Օրէնքի ուսուցիչներէն ոմանք, 
որոնք հոն նստած էին, սկսան մտովի 
քննադատել զայն.

6 Orenki oosootsichneren vomank, 
voronk hon nsdadz ein, sgsan 
mdovi knnatadel zayn.

6 And some of the scribes were 
sitting there and reasoning in 
their hearts,

7 «Ինչպէ՞ս կը համարձակի ասանկ 
բան ըսել. ըրածը հայհոյութիւն է։ 
Աստուծմէ զատ ո՞վ կրնայ մեղքերը 
ներել»։

7 «Inchbe՞s gŭ hamartzagi asang 
pan ŭsel. ŭradzŭ hayhooyootyoon 
e: Asdoodzme zad o՞v grna 
meghkerŭ nerel»:

7 “Why does this Man speak 
blasphemies like this? Who can 
forgive sins but God alone?”

8 Յիսուս վայրկեանին գիտցաւ անոնց 
մտածումը եւ ըսաւ.‑ Ինչո՞ւ այդպէս կը 
մտածէք։

8 Hisoos vargyanin kidtsav anonts 
mdadzoomŭ yev ŭsav.‑ Incho՞o 
aytbes gŭ mdadzek:

8 But immediately, when Jesus 
perceived in His spirit that they 
reasoned thus within themselves, 
He said to them, “Why do you 
reason about these things in your 
hearts?

9 Ո՞ր մէկը դիւրին է. անդամալոյծին՝ 
«Մեղքերդ ներուած են քեզի» ըսե՞լը, 
թէ՝ «Ել՛, մահիճդ առ եւ տո՛ւնդ գնա» 
ըսելը։

9 Vo՞r megŭ tyoorin e. 
antamalooydzin՝ «Meghkert 
nervadz yen kezi» ŭse՞lŭ, te՝ «Yel՛, 
mahijt aṙ yev do՛ont kna» ŭselŭ:

9 “Which is easier, to say to the 
paralytic, ‘Your sins are forgiven 
you,’ or to say, ‘Arise, take up your 
bed and walk’?

10 Բայց պէտք է գիտնաք, թէ 
Մարդու Որդին երկրի վրայ 
իշխանութիւն ունի մեղքերը ներելու։

10 Payts bedk e kidnak, te Martoo 
Vortin yergri vra ishkhanootyoon 
ooni meghkerŭ nereloo:

10 “But that you may know that 
the Son of Man has power on earth 
to forgive sins”—He said to the 
paralytic,

11 Ու դառնալով անդամալոյծին, 
ըսաւ.‑ Քեզի կ’ըսեմ, ե՛լ, ա՛ռ մահիճդ եւ 
տունդ գնա։

11 Oo taṙnalov antamalooydzin, 
ŭsav.‑ Kezi g’ŭsem, ye՛l, a՛ṙ mahijt 
yev doont kna:

11 “I say to you, arise, take up 
your bed, and go to your house.”



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 15 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

12 Անդամալոյծը անմիջապէս 
բոլորին դիմաց ոտքի ելաւ, վերցուց 
իր մահիճը եւ դուրս ելաւ։ Բոլորն 
ալ զարմացան. կը փառաւորէին 
զԱստուած եւ կ’ըսէին.‑ Այսպիսի բան 
բնաւ տեսած չէինք։ ֍

12 Antamalooydzŭ anmichabes 
polorin timats vodki yelav, 
vertsoots ir mahijŭ yev toors 
yelav: Polorn al zarmatsan. gŭ 
paṙavorein zAsdvadz yev g’ŭsein.‑ 
Aysbisi pan pnav desadz cheink: ֍

12 Immediately he arose, took 
up the bed, and went out in the 
presence of them all, so that all 
were amazed and glorified God, 
saying, “We never saw anything 
like this!” ֍


