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Հինգշաբթի Hinkshapti Thursday

ԳԿ Kim Gen Kim Gen

Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան Տեառն մերոյ 
եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի

Dznntyan yev Asdvadzahaydnootyan Dyaṙn 
mero yev Prgchin Hisoosi Krisdosi

Nativity and Theophany of our Lord and Savior 
Jesus Christ

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

Այսօր ծնաւ որ ի Հօրէ յառաջ քան 
զյաւիտեանս Որդին, որ է օծեալ Տէր 
ի քաղաքի Դաւթի։ Ի վայելչութիւն 
սրբոց Քոց՝ յարգանդէ յառաջ քան 
զԱրուսեակ ծնայ զՔեզ։ ֍

Aysor dznav vor i Hore haṙach 
kan zhavidyans Vortin, vor e 
odzyal Der i kaghaki Tavti: I 
vayelchootyoon srpots Kots՝ 
harkante haṙach kan zAroosyag 
dzna zKez: ֍

Today was born to the Father a 
Son before eternity, anointed Lord 
in the city of David. In the joy of 
your saints, before the [existence 
of the] north star, from the womb I 
bore you. ֍

Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ 
աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ 
ըստ Մատթէոսի 1.18-25 (ARWZ)ըստ Մատթէոսի 1.18-25 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook Yergyooghatsootyamp lvarook 
srpo avedaranis Hisoosi Krisdosi srpo avedaranis Hisoosi Krisdosi 
vor ŭsd Madteosi 1.18-25 (ARWZ)vor ŭsd Madteosi 1.18-25 (ARWZ)

Stand up in the fear of God and Stand up in the fear of God and 
let us listen to the Holy Gospel let us listen to the Holy Gospel 

of Jesus Christ according to of Jesus Christ according to 
St. Matthew 1:18-25 (NKJV)St. Matthew 1:18-25 (NKJV)

18 Այսպէս պատահեցաւ 
Յիսուս Քրիստոսի ծնունդը։ Իր 
մայրը՝ Մարիամ, նշանուած էր 
Յովսէփի հետ, սակայն նախ քան 
ամուսնութիւնը Մարիամ յղի մնաց 
Սուրբ Հոգիէն։

18 Aysbes badahetsav Hisoos 
Krisdosi dznoontŭ: Ir mayrŭ՝ 
Mariam, nshanvadz er 
Hovsepi hed, sagayn nakh kan 
amoosnootyoonŭ Mariam hghi 
mnats Soorp Hokien:

18 Now the birth of Jesus Christ 
was in this way: After His mother 
Mary was betrothed to Joseph, 
before they came together, she was 
found with child of the Holy Spirit.

19 Յովսէփ՝ անոր նշանածը, 
արդար մարդ մը ըլլալուն՝ չուզեց 
հանրութեան առջեւ խայտառակել 
զայն, այլ խորհեցաւ լռելեայն ետ ընել 
իրենց նշանախօսութիւնը։

19 Hovsep՝ anor nshanadzŭ, 
artar mart mŭ ŭllaloon՝ choozets 
hanrootyan aṙchev khaydaṙagel 
zayn, ayl khorhetsav lṙelyan yed 
ŭnel irents nshanakhosootyoonŭ:

19 Then Joseph her husband, 
being a just man, and not wanting 
to make her a public example, was 
minded to put her away secretly.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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20 Մինչ այս մասին կը մտածէր, 
ահա Տիրոջ Հրեշտակը երազի 
մը մէջ երեւցաւ իրեն եւ ըսաւ.- 
Յովսէ՛փ, Դաւիթի՛ որդի, մի՛ վախնար 
ամուսնանալու նշանածիդ՝ Մարիամի 
հետ, որովհետեւ իր մէջ յղացուածը 
Սուրբ Հոգիէն է։

20 Minch ays masin gŭ mdadzer, 
aha Diroch Hreshdagŭ yerazi mŭ 
mech yerevtsav iren yev ŭsav.- 
Hovse՛p, Taviti՛ vorti, mi՛ vakhnar 
amoosnanaloo nshanadzit՝ 
Mariami hed, vorovhedev ir mech 
hghatsvadzŭ Soorp Hokien e:

20 But while he thought about 
these things, behold, an angel 
of the Lord appeared to him in 
a dream, saying, “Joseph, son of 
David, do not be afraid to take to 
you Mary your wife, for that which 
is conceived in her is of the Holy 
Spirit.

21 Որդի մը պիտի ծնի եւ զայն պիտի 
կոչես Յիսուս, որովհետեւ անիկա իր 
ժողովուրդը իրենց մեղքերէն պիտի 
փրկէ։

21 Vorti mŭ bidi dzni yev zayn bidi 
goches Hisoos, vorovhedev aniga 
ir jhoghovoortŭ irents meghkeren 
bidi prge:

21 “And she will bring forth a 
Son, and you shall call His name 
JESUS, for He will save His people 
from their sins.”

22 Այս բոլորը պատահեցան, 
որպէսզի կատարուի այն ինչ որ Տէրը 
ըսաւ Եսայի մարգարէին միջոցաւ.-

22 Ays polorŭ badahetsan, 
vorbeszi gadarvi ayn inch vor Derŭ 
ŭsav Yesayi markarein michotsav.-

22 So all this was done that it 
might be fulfilled which was 
spoken by the Lord through the 
prophet, saying:

23 «Ահա կոյսը պիտի յղանայ եւ 
որդի մը ծնի, եւ զայն պիտի կոչեն 
Էմմանուէլ», որ կը նշանակէ՝ 
Աստուած մեզի հետ։

23 «Aha gooysŭ bidi hghana 
yev vorti mŭ dzni, yev zayn 
bidi gochen Emmanvel», vor gŭ 
nshanage՝ Asdvadz mezi hed:

23 “Behold, the virgin shall 
be with child, and bear a Son, 
and they shall call His name 
Immanuel,” which is translated, 
“God with us.”

24 Երբ Յովսէփ արթնցաւ, կատարեց 
ինչ որ Տիրոջ հրեշտակը հրամայեց 
իրեն եւ ամուսնացաւ իր նշանածին՝ 
Մարիամի հետ.

24 Yerp Hovsep artntsav, gadarets 
inch vor Diroch hreshdagŭ 
hramayets iren yev amoosnatsav ir 
nshanadzin՝ Mariami hed.

24 Then Joseph, being aroused 
from sleep, did as the angel of the 
Lord commanded him and took to 
him his wife,

25 բայց չյարաբերեցաւ անոր հետ, 
մինչեւ որ իր անդրանիկ զաւակը 
ծնաւ, եւ զայն Յիսուս կոչեց։ ֍

25 payts ch-haraperetsav anor 
hed, minchev vor ir antranig 
zavagŭ dznav, yev zayn Hisoos 
gochets: ֍

25 and did not know her till she 
had brought forth her firstborn 
Son. And he called His name 
JESUS. ֍


