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2022-01-05. Չորեքշաբթի. ԳՁ. Ճրագալոյց Ս. Ծննդեան եւ 
Աստուածայայտնութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի

2022-01-05. Chorekshapti. Kim Tsa. Jrakalooyts S. Dznntyan 
yev Asdvadzahaydnootyan Dyaṙn mero Hisoosi Krisdosi

2022-01-05. Wednesday. Kim Tsa. Eve of the Nativity and 
Theophany of our Lord Jesus Christ

Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Հոգի Սուրբ եկեսցէ ի քեզ, եւ զօրութիւն 
Բարձրելոյն հովանի լիցի ի վերայ քո (Ղկ. Ա.35)։ ֍

Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜: Hoki Soorp yegestse i kez, yev zorootyoon 
Partzrelooyn hovani litsi i vera ko (Ghg. 1.35): ֍

Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜: The Holy Spirit will come upon you, and 
the power of the Highest will overshadow you (Luke 1:35). ֍

Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի 
Քրիստոսի որ ըստ Մատթէոսի 2:1-12 (ARCZ)Քրիստոսի որ ըստ Մատթէոսի 2:1-12 (ARCZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook srpo avedaranis Hisoosi Yergyooghatsootyamp lvarook srpo avedaranis Hisoosi 
Krisdosi vor ŭsd Madteosi 2:1-12 (ARCZ)Krisdosi vor ŭsd Madteosi 2:1-12 (ARCZ)

Stand up in the fear of God and let us listen to the Holy Gospel of Stand up in the fear of God and let us listen to the Holy Gospel of 
Jesus Christ according to St. Matthew 2:1-12 (NKJV)Jesus Christ according to St. Matthew 2:1-12 (NKJV)

1 Եւ ի ծնանելն Յիսուսի ի Բեթղեհեմ 
Հրէաստանի յաւուրս Հերովդի 
արքայի, ահա մոգք յարեւելից եկին 
յԵրուսաղէմ:

1 Yev i dznaneln Hisoosi i 
Petghehem Hreasdani havoors 
Herovti arkayi, aha mokk 
harevelits yegin hEroosaghem:

1 Now after Jesus was born in 
Bethlehem of Judea in the days of 
Herod the king, behold, wise men 
from the East came to Jerusalem,

2 եւ ասեն. Ո՞ւր է որ ծնաւ արքայն 
Հրէից. զի տեսաք զաստղն նորա 
յարեւելս, եւ եկաք երկիր պագանել 
նմա:

2 yev asen. O՞or e vor dznav arkayn 
Hreits. zi desak zasdghn nora 
harevels, yev yegak yergir bakanel 
nma:

2 saying, “Where is He who has 
been born King of the Jews? For 
we have seen His star in the East 
and have come to worship Him.”

3 Եւ իբրեւ լուաւ արքայ Հերովդէս, 
խռովեցաւ, եւ ամենայն Երուսաղէմ 
ընդ նմա:

3 Yev iprev lvav arka Herovtes, 
khṙovetsav, yev amenayn 
Yeroosaghem ŭnt nma:

3 When Herod the king heard this, 
he was troubled, and all Jerusalem 
with him.

4 Եւ ժողովեալ զամենայն 
զքահանայապետս եւ զդպիրս 
ժողովրդեանն` հարցանէր ի նոցանէ 
թէ ո՛ւր ծնանիցի Քրիստոսն:

4 Yev jhoghovyal zamenayn 
zkahanayabeds yev ztbirs 
jhoghovrtyann` hartsaner i 
notsane te o՛or dznanitsi Krisdosn:

4 And when he had gathered all 
the chief priests and scribes of the 
people together, he inquired of 
them where the Christ was to be 
born.

5 Եւ նոքա ասեն ցնա. Ի Բեթղեհեմ 
Հրէաստանի: Զի այսպէս գրեալ է ի 
ձեռն մարգարէին:

5 Yev noka asen tsna. I Petghehem 
Hreasdani: Zi aysbes kryal e i 
tzeṙn markarein:

5 So they said to him, “In 
Bethlehem of Judea, for thus it is 
written by the prophet:

6 Եւ դու, Բեթղեհեմ, երկիր Յուդայ, 
ոչինչ կրտսեր ես յիշխանս Յուդայ. ի 
քէն ելցէ ինձ իշխան, որ հովուեսցէ 
զժողովուրդ իմ զԻսրայէլ:

6 Yev too, Petghehem, yergir 
Hoota, vochinch grdser yes 
hishkhans Hoota. i ken yeltse 
intz ishkhan, vor hovvestse 
zjhoghovoort im zIsrayel:

6 ‘But you, Bethlehem, in the land 
of Judah, Are not the least among 
the rulers of Judah; For out of 
you shall come a Ruler Who will 
shepherd My people Israel.’”

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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7 Յայնժամ Հերովդէս գաղտ կոչեաց 
զմոգսն, եւ ստուգեաց ի նոցանէ 
զժամանակ աստեղն երեւելոյ:

7 Haynjham Herovtes kaghd 
gochyats zmoksn, yev sdookyats 
i notsane zjhamanag asdeghn 
yerevelo:

7 Then Herod, when he had 
secretly called the wise men, 
determined from them what time 
the star appeared.

8 եւ արձակեալ զնոսա ի Բեթղեհեմ, 
ասէ. Գնացէք, ստուգեցէք վասն 
մանկանն, եւ յորժամ գտանիցէք, ազդ 
արասջիք ինձ, զի եւ ես եկեալ երկիր 
պագից նմա:

8 yev artzagyal znosa i Petghehem, 
ase. Knatsek, sdooketsek vasn 
mangann, yev horjham kdanitsek, 
azt araschik intz, zi yev yes yegyal 
yergir bakits nma:

8 And he sent them to Bethlehem 
and said, “Go and search carefully 
for the young Child, and when 
you have found Him, bring back 
word to me, that I may come and 
worship Him also.”

9 Եւ նոքա իբրեւ լուան ի թագաւորէն, 
գնացին. եւ ահա աստղն զոր տեսին 
յարեւելս` առաջնորդեաց նոցա, 
մինչեւ եկեալ եկաց ի վերայ ուր էր 
մանուկն:

9 Yev noka iprev lvan i takavoren, 
knatsin. yev aha asdghn zor desin 
harevels` aṙachnortyats notsa, 
minchev yegyal yegats i vera oor er 
manoogn:

9 When they heard the king, they 
departed; and behold, the star 
which they had seen in the East 
went before them, till it came and 
stood over where the young Child 
was.

10 Իբրեւ տեսին զաստղն, խնդացին 
յոյժ ուրախութիւն մեծ:

10 Iprev desin zasdghn, khntatsin 
hooyjh oorakhootyoon medz:

10 When they saw the star, they 
rejoiced with exceedingly great joy.

11 Եւ իբրեւ մտին ի տունն, տեսին 
զմանուկն հանդերձ Մարեմաւ մարբն 
իւրով, եւ անկեալ երկիր պագանէին 
նմա. եւ բացեալ զգանձս իւրեանց 
մատուցին նմա պատարագս` ոսկի եւ 
կնդրուկ եւ զմուռս:

11 Yev iprev mdin i doonn, desin 
zmanoogn hantertz Maremav 
marpn yoorov, yev angyal yergir 
bakanein nma. yev patsyal 
zkantzs yooryants madootsin nma 
badaraks` vosgi yev gntroog yev 
zmooṙs:

11 And when they had come into 
the house, they saw the young 
Child with Mary His mother, and 
fell down and worshiped Him. 
And when they had opened their 
treasures, they presented gifts 
to Him: gold, frankincense, and 
myrrh.

12 Եւ հրաման առեալ ի տեսլեան 
չդառնալ անդրէն առ Հերովդէս` ընդ 
այլ ճանապարհ գնացին յաշխարհն 
իւրեանց: ֍

12 Yev hraman aṙyal i deslyan 
chtaṙnal antren aṙ Herovtes` ŭnt 
ayl janabarh knatsin hashkharhn 
yooryants: ֍

12 Then, being divinely warned 
in a dream that they should not 
return to Herod, they departed for 
their own country another way. ֍


