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

2022-01-08 2022-01-08 2022-01-08

Շաբաթ Shapat Saturday

ԴԿ Ta Gen Ta Gen

Գ. օր Ս. Ծննդեան 3. or S. Dznntyan Day 3 of Nativity and Theophany

Ընթերցուածս Պօղոսի Առաքելոյն Ընթերցուածս Պօղոսի Առաքելոյն 
Եբրաեցւոց թղթոյն 1-2 (ARWZ)Եբրաեցւոց թղթոյն 1-2 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghosi Aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Boghosi Aṙakelooyn 
Yepraetsvots tghtooyn 1-2 Yepraetsvots tghtooyn 1-2 

(ARWZ)(ARWZ)

A Reading from the Letter of St. A Reading from the Letter of St. 
Paul the Apostle to the Hebrews Paul the Apostle to the Hebrews 

1-2 (NKJV)1-2 (NKJV)

1 Անցեալին բազմաթիւ անգամներ եւ 
բազմաթիւ կերպերով Աստուած մեր 
հայրերուն խօսեցաւ մարգարէներուն 
միջոցաւ,

1 Antsyalin pazmativ ankamner 
yev pazmativ gerberov Asdvadz 
mer hayreroon khosetsav 
markareneroon michotsav,

1 God, who at various times and in 
various ways spoke in time past to 
the fathers by the prophets,

2 իսկ այս վերջին օրերուն մեզի 
խօսեցաւ իր Որդիին միջոցաւ։ 
Աստուած զինք ամէն բանի 
ժառանգորդ կարգեց եւ անոր 
միջոցաւ էր որ տիեզերքը ստեղծեց։

2 isg ays verchin oreroon mezi 
khosetsav ir Vortiin michotsav: 
Asdvadz zink amen pani 
jhaṙankort garkets yev anor 
michotsav er vor diezerkŭ 
sdeghdzets:

2 has in these last days spoken 
to us by His Son, whom He has 
appointed heir of all things, 
through whom also He made the 
worlds;

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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3 Որդին, Հօրը փառքին լոյսը եւ անոր 
էութեան ճշգրիտ պատկերը, որ իր 
խօսքին զօրութեամբ տիեզերքը կը 
պահէ, իր անձով մեր մեղքերը սրբելէ 
ետք՝ երկինքի մէջ նստաւ Աստուծոյ՝ 
Գերագոյն Զօրութեան, աջ կողմը։

3 Vortin, Horŭ paṙkin looysŭ yev 
anor eootyan jshkrid badgerŭ, vor 
ir khoskin zorootyamp diezerkŭ 
gŭ bahe, ir antzov mer meghkerŭ 
srpele yedk՝ yerginki mech nsdav 
Asdoodzo՝ Kerakooyn Zorootyan, 
ach goghmŭ:

3 who being the brightness of His 
glory and the express image of His 
person, and upholding all things 
by the word of His power, when He 
had by Himself purged our sins, 
sat down at the right hand of the 
Majesty on high,

4 Անիկա շատ աւելի բարձր է 
հրեշտակներէն, ինչպէս Աստուծմէ 
իրեն տրուած գերազանց անունը ցոյց 
կու տայ.

4 Aniga shad aveli partzr 
e hreshdagneren, inchbes 
Asdoodzme iren drvadz kerazants 
anoonŭ tsooyts goo da.

4 having become so much better 
than the angels, as He has by 
inheritance obtained a more 
excellent name than they.

5 որովհետեւ ո՞ր մէկ հրեշտակին 
երբեւիցէ Աստուած ըսաւ. «Դուն իմ 
որդիս ես, այսօր քեզ ծնայ»։ Կամ ո՞ր 
մէկ հրեշտակինըսաւ. «Ես անոր հայր 
պիտի ըլլամ եւ անիկա՝ ինծի որդի»։

5 vorovhedev vo՞r meg hreshdagin 
yerpevitse Asdvadz ŭsav. «Toon im 
vortis yes, aysor kez dzna»: Gam 
vo՞r meg hreshdaginŭsav. «Yes 
anor hayr bidi ŭllam yev aniga՝ 
indzi vorti»:

5 For to which of the angels did He 
ever say: “You are My Son, Today 
I have begotten You”? And again: 
“I will be to Him a Father, And He 
shall be to Me a Son”?

6 Դարձեալ, երբ իր անդրանիկ Որդին 
աշխարհ կը ղրկէր, ըսաւ. «Աստուծոյ 
բոլոր հրեշտակները թող պաշտեն 
զայն»։

6 Tartzyal, yerp ir antranig 
Vortin ashkharh gŭ ghrger, ŭsav. 
«Asdoodzo polor hreshdagnerŭ 
togh bashden zayn»:

6 But when He again brings the 
firstborn into the world, He says: 
“Let all the angels of God worship 
Him.”

7 Աստուած իր հրեշտակներուն 
մասին խօսած ատեն՝ կ’ըսէ.- 
«Աստուած իր հրեշտակները ստեղծեց 
որպէս պատգամաւոր հոգիներ, եւ 
իրեն ծառայողները՝ կրակի բոցի 
պէս»։

7 Asdvadz ir hreshdagneroon 
masin khosadz aden՝ g’ŭse.- 
«Asdvadz ir hreshdagnerŭ 
sdeghdzets vorbes badkamavor 
hokiner, yev iren dzaṙayoghnerŭ՝ 
gragi potsi bes»:

7 And of the angels He says: “Who 
makes His angels spirits And His 
ministers a flame of fire.”
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8 Մինչդեռ Որդիին կ’ըսէ.- «Քու 
աթոռդ, ո՛վ Աստուած, յաւիտենական 
է. արդարութեամբ կ’իշխես 
թագաւորութեանդ վրայ։

8 Minchteṙ Vortiin g’ŭse.- «Koo 
atoṙt, o՛v Asdvadz, havidenagan 
e. artarootyamp g’ishkhes 
takavorootyant vra:

8 But to the Son He says: “Your 
throne, O God, is forever and ever; 
A scepter of righteousness is the 
scepter of Your kingdom.

9 Արդարութիւնըկը սիրես եւ 
անիրաւութիւնը կ’ատես։ Ահա թէ 
ինչու, ո՛վ Աստուած, քու Աստուածդ 
ուրախութեան իւղով օծեց քեզ, քու 
ընկերներէդ աւելի»։

9 Artarootyoonŭgŭ sires yev 
aniravootyoonŭ g’ades: Aha te 
inchoo, o՛v Asdvadz, koo Asdvadzt 
oorakhootyan yooghov odzets kez, 
koo ŭngerneret aveli»:

9 You have loved righteousness 
and hated lawlessness; Therefore 
God, Your God, has anointed You 
With the oil of gladness more than 
Your companions.”

10 Դարձեալ, ուրիշ տեղ մը Որդիին 
կ’ըսէ.- «Դուն, ո՛վ Տէր, սկիզբէն 
ստեղծեցիր երկիրը։ եւ երկինքը քու 
ձեռագործդ է։

10 Tartzyal, oorish degh mŭ 
Vortiin g’ŭse.- «Toon, o՛v Der, 
sgizpen sdeghdzetsir yergirŭ: yev 
yerginkŭ koo tzeṙakordzt e:

10 And: “You, LORD, in the 
beginning laid the foundation of 
the earth, And the heavens are the 
work of Your hands.

11 Անոնք պիտի կորսուին. բայց դուն 
կաս եւ կը մնաս։ Անոնք հագուստի 
պէս պիտի մաշին.

11 Anonk bidi gorsvin. payts toon 
gas yev gŭ mnas: Anonk hakoosdi 
bes bidi mashin.

11 They will perish, but You 
remain; And they will all grow old 
like a garment;

12 վերարկուի մը պէս պիտի ծալլես 
զանոնք եւ հագուստի մը պէս փոխես։ 
Բայց դուն միշտ նոյնն ես եւ քու 
տարիներդ վերջ պիտի չունենան»։

12 verargooi mŭ bes bidi dzalles 
zanonk yev hakoosdi mŭ bes 
pokhes: Payts toon mishd nooynn 
yes yev koo darinert verch bidi 
choonenan»:

12 Like a cloak You will fold them 
up, And they will be changed. But 
You are the same, And Your years 
will not fail.”

13 Բայց հրեշտակներէն որո՞ւն ըսաւ 
երբեք.- «Աջ կողմս նստէ, մինչեւ 
թշնամիներդ ոտքերուդ տակ դնեմ 
որպէս պատուանդան»։

13 Payts hreshdagneren voro՞on 
ŭsav yerpek.- «Ach goghms nsde, 
minchev tshnaminert vodkeroot 
dag tnem vorbes badvantan»:

13 But to which of the angels has 
He ever said: “Sit at My right 
hand, Till I make Your enemies 
Your footstool”?
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14 Չէ՞ որ հրեշտակները Աստուծոյ 
ծառայող հոգիներ են եւ իր կողմէ 
կը ղրկուին օգնելու համար անոնց՝ 
որոնք փրկութիւնը պիտի ժառանգեն։

14 Che՞ vor hreshdagnerŭ Asdoodzo 
dzaṙayogh hokiner yen yev ir 
goghme gŭ ghrgvin okneloo hamar 
anonts՝ voronk prgootyoonŭ bidi 
jhaṙanken:

14 Are they not all ministering 
spirits sent forth to minister for 
those who will inherit salvation?

1 Այս պատճառով ալ, պէտք է 
շատ աւելի ուշադիր ըլլանք վերեւ 
ըսուածներուն, որպէսզի չըլլայ որ 
փրկութեան ճամբէն հեռանանք։

1 Ays badjaṙov al, bedk e shad 
aveli ooshatir ŭllank verev 
ŭsvadzneroon, vorbeszi chŭlla vor 
prgootyan jampen heṙanank:

1 Therefore we must give the more 
earnest heed to the things we have 
heard, lest we drift away.

2 Որովհետեւ՝ եթէ հրեշտակներու 
ձեռքով տրուած պատգամը 
անխախտելի օրէնք նկատուեցաւ, եւ 
անոր դէմ գործուած ոեւէ յանցանք 
կամ անհնազանդութիւն իր արդար 
պատիժը ստացաւ,

2 Vorovhedev՝ yete hreshdagneroo 
tzeṙkov drvadz badkamŭ 
ankhakhdeli orenk ngadvetsav, 
yev anor tem kordzvadz voyeve 
hantsank gam anhnazantootyoon 
ir artar badijhŭ sdatsav,

2 For if the word spoken through 
angels proved steadfast, and every 
transgression and disobedience 
received a just reward,

3 ի՞նչպէս մենք կրնանք պատիժէ 
զերծ մնալ, եթէ կարեւորութեամբ 
նկատի չառնենք այն մեծ 
փրկութիւնը, որուն մասին նախ Տէրը 
ինք խօսեցաւ եւ որուն վկայութիւնը 
մեզի տուին զայն իրմէ լսողները։

3 i՞nchbes menk grnank badijhe 
zerdz mnal, yete garevorootyamp 
ngadi chaṙnenk ayn medz 
prgootyoonŭ, voroon masin nakh 
Derŭ ink khosetsav yev voroon 
vgayootyoonŭ mezi dvin zayn irme 
lsoghnerŭ:

3 how shall we escape if we neglect 
so great a salvation, which at the 
first began to be spoken by the 
Lord, and was confirmed to us by 
those who heard Him,

4 Աստուած ինք ալ այդ փրկութեան 
իր վկայութիւնը տուաւ՝ նշաններով 
ու հրաշքներով, բազմատեսակ 
սքանչելիքներով եւ Սուրբ Հոգիին 
պարգեւներովը, ինչպէս որ ինք 
կամեցաւ։

4 Asdvadz ink al ayt prgootyan ir 
vgayootyoonŭ dvav՝ nshannerov 
oo hrashknerov, pazmadesag 
skancheliknerov yev Soorp Hokiin 
barkevnerovŭ, inchbes vor ink 
gametsav:

4 God also bearing witness both 
with signs and wonders, with 
various miracles, and gifts of the 
Holy Spirit, according to His own 
will?
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5 Արդարեւ, Աստուած 
հրեշտակներուն իշխանութեան 
չենթարկեց գալիք աշխարհը, որուն 
մասին կը խօսինք։

5 Artarev, Asdvadz 
hreshdagneroon ishkhanootyan 
chentargets kalik ashkharhŭ, 
voroon masin gŭ khosink:

5 For He has not put the world 
to come, of which we speak, in 
subjection to angels.

6 Այդ մասին սաղմոսագիրը տեղ մը 
կ’ըսէ.- «Ի՞նչէ մարդը, որ կը յիշես 
զայն. ի՞նչ է մարդ արարածը, որ 
հոգածութիւն ցոյց կու տաս անոր։

6 Ayt masin saghmosakirŭ degh 
mŭ g’ŭse.- «I՞nche martŭ, vor gŭ 
hishes zayn. i՞nch e mart araradzŭ, 
vor hokadzootyoon tsooyts goo das 
anor:

6 But one testified in a certain 
place, saying: “What is man that 
You are mindful of him, Or the son 
of man that You take care of him?

7 Զայն հրեշտակներէն քիչ մը վար 
դասեցիր, փառքով ու պատուով 
զայն պսակեցիր։ Քու բոլոր 
ստեղծածներուդ վերակացու 
կարգեցիր զայն,

7 Zayn hreshdagneren kich mŭ 
var tasetsir, paṙkov oo badvov 
zayn bsagetsir: Koo polor 
sdeghdzadzneroot veragatsoo 
garketsir zayn,

7 You have made him a little lower 
than the angels; You have crowned 
him with glory and honor, And set 
him over the works of Your hands.

8 եւ ամէն ինչ անոր իշխանութեան 
ենթարկեցիր»։ Արդ, «ամէն ինչ անոր 
իշխանութեան ենթարկեց» ըսելով կը 
հասկնայ՝ թէ չմնաց բան մը որ անոր 
չենթարկուեցաւ։ Բայց ներկայիս մենք 
ամէն ինչ մարդուն ենթարկուած չենք 
տեսներ տակաւին։

8 yev amen inch anor 
ishkhanootyan yentargetsir»: Art, 
«amen inch anor ishkhanootyan 
yentargets» ŭselov gŭ hasgna՝ 
te chmnats pan mŭ vor anor 
chentargvetsav: Payts nergayis 
menk amen inch martoon 
yentargvadz chenk desner 
dagavin:

8 You have put all things in 
subjection under his feet.” For in 
that He put all in subjection under 
him, He left nothing that is not put 
under him. But now we do not yet 
see all things put under him.

9 Մինչդեռ «փառքով ու պատուով» 
պսակուած կը տեսնենք Յիսուսը, 
որ «հրեշտակներէն քիչ մը վար» 
դասուեցաւ՝ մահուան չարչարանքը 
յանձն առնելու համար, որպէսզի 
Աստուծոյ շնորհքով բոլոր մարդոց 
փոխարէն մահը ճաշակէ։

9 Minchteṙ «paṙkov oo badvov» 
bsagvadz gŭ desnenk Hisoosŭ, 
vor «hreshdagneren kich mŭ var» 
tasvetsav՝ mahvan charcharankŭ 
hantzn aṙneloo hamar, vorbeszi 
Asdoodzo shnorhkov polor martots 
pokharen mahŭ jashage:

9 But we see Jesus, who was made 
a little lower than the angels, for 
the suffering of death crowned 
with glory and honor, that He, by 
the grace of God, might taste death 
for everyone.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 6 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

10 Որովհետեւ Աստուած, որ իրեն 
համար ստեղծեց եւ իրմով կը 
պահէ ամէն ինչ, իր բոլոր որդիները 
մասնակից դարձնելու համար իր 
փառքին՝ յարմար գտաւ, որ զանոնք 
փրկութեան առաջնորդողը՝ Յիսուս 
ի՛նք օրինակը տայ չարչարանքներէն 
անցնելով կատարելութեան 
հասնելու։

10 Vorovhedev Asdvadz, vor iren 
hamar sdeghdzets yev irmov gŭ 
bahe amen inch, ir polor vortinerŭ 
masnagits tartzneloo hamar ir 
paṙkin՝ harmar kdav, vor zanonk 
prgootyan aṙachnortoghŭ՝ Hisoos 
i՛nk orinagŭ da charcharankneren 
antsnelov gadarelootyan hasneloo:

10 For it was fitting for Him, for 
whom are all things and by whom 
are all things, in bringing many 
sons to glory, to make the captain 
of their salvation perfect through 
sufferings.

11 Արդ, քանի որ թէ՛ Քրիստոս, որ 
մարդիկը իրենց մեղքերէն կը սրբէ, 
եւ թէ՛ սրբուողները՝ նոյն մէկ Հօր 
զաւակներն են, Քրիստոս ամօթ չի 
համարեր իր «եղբայրները» կոչել 
զանոնք.

11 Art, kani vor te՛ Krisdos, vor 
martigŭ irents meghkeren gŭ srpe, 
yev te՛ srpvoghnerŭ՝ nooyn meg 
Hor zavagnern yen, Krisdos amot 
chi hamarer ir «yeghpayrnerŭ» 
gochel zanonk.

11 For both He who sanctifies and 
those who are being sanctified are 
all of one, for which reason He is 
not ashamed to call them brethren,

12 այլ՝ խօսքը Աստուծոյ ուղղելով՝ 
կ’ըսէ.- «Իմ եղբայրներուս 
պիտի պատմեմ քու մասիդ. քու 
ժողովուրդիդ հաւաքոյթին մէջ պիտի 
օրհներգեմ քեզ»։

12 ayl՝ khoskŭ Asdoodzo 
ooghghelov՝ g’ŭse.- «Im 
yeghpayrneroos bidi badmem 
koo masit. koo jhoghovoortit 
havakooytin mech bidi orhnerkem 
kez»:

12 saying: “I will declare Your 
name to My brethren; In the midst 
of the assembly I will sing praise 
to You.”

13 Իսկ ուրիշ տեղ մը կ’ըսէ. «Ես 
Աստուծոյ պիտի վստահիմ», եւ 
անմիջապէս կ’աւելցնէ. «Ահաւասիկ 
ես եւ այն զաւակները, որ Աստուած 
ինծի տուաւ»։

13 Isg oorish degh mŭ g’ŭse. «Yes 
Asdoodzo bidi vsdahim», yev 
anmichabes g’aveltsne. «Ahavasig 
yes yev ayn zavagnerŭ, vor 
Asdvadz indzi dvav»:

13 And again: “I will put My trust 
in Him.” And again: “Here am I 
and the children whom God has 
given Me.”
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14 Արդ, քանի որ այս զաւակները 
մարդիկ են, մարմինով ու արիւնով, 
Քրիստոս ինքն ալ անոնց նման 
եղաւ, հաղորդակից՝ անոնց 
մարդկութեան, որպէսզի իր մահով 
ոչնչացնէ Սատանան, որ մահուան 
իշխանութիւնը ունէր,

14 Art, kani vor ays zavagnerŭ 
martig yen, marminov oo 
aryoonov, Krisdos inkn al anonts 
nman yeghav, haghortagits՝ 
anonts martgootyan, vorbeszi ir 
mahov vochnchatsne Sadanan, vor 
mahvan ishkhanootyoonŭ ooner,

14 Inasmuch then as the children 
have partaken of flesh and blood, 
He Himself likewise shared in 
the same, that through death He 
might destroy him who had the 
power of death, that is, the devil,

15 եւ ազատագրէ անոնք՝ որոնք 
իրենց ամբողջ կեանքը մահուան 
վախովը կ’անցընէին, ստրուկներու 
պէս։

15 yev azadakre anonk՝ voronk 
irents ampoghch gyankŭ mahvan 
vakhovŭ g’antsŭnein, sdroogneroo 
bes:

15 and release those who through 
fear of death were all their lifetime 
subject to bondage.

16 Շատ յստակ է, որ այս 
ազատագրութիւնը հրեշտակներուն 
չի վերաբերիր, այլ՝ Աբրահամի 
զաւակներուն։

16 Shad hsdag e, vor ays 
azadakrootyoonŭ hreshdagneroon 
chi veraperir, ayl՝ Aprahami 
zavagneroon:

16 For indeed He does not give aid 
to angels, but He does give aid to 
the seed of Abraham.

17 Ահա թէ ինչու՝ նաեւ 
Քրիստոս ամէն ինչով պէտք էր 
իր «եղբայր»ներուն նման ըլլար, 
որպէսզի կարենար ողորմած եւ 
վստահելի քահանայապետ մը 
ըլլալ Աստուծոյ քով, Աստուծոյ 
ժողովուրդին մեղքերը քաւելու 
համար։

17 Aha te inchoo՝ nayev 
Krisdos amen inchov bedk er ir 
«yeghpayr»neroon nman ŭllar, 
vorbeszi garenar voghormadz 
yev vsdaheli kahanayabed mŭ 
ŭllal Asdoodzo kov, Asdoodzo 
jhoghovoortin meghkerŭ kaveloo 
hamar:

17 Therefore, in all things He 
had to be made like His brethren, 
that He might be a merciful and 
faithful High Priest in things 
pertaining to God, to make 
propitiation for the sins of the 
people.

18 Եւ որովհետեւ ինք չարչարուելով 
փորձուեցաւ, կրնայ օգնել 
փորձութեան մէջ եղողներուն։ ֍

18 Yev vorovhedev ink 
charcharvelov portzvetsav, 
grna oknel portzootyan mech 
yeghoghneroon: ֍

18 For in that He Himself has 
suffered, being tempted, He is able 
to aid those who are tempted. ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Մատթէոսի Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Մատթէոսի 

2-3 (ARWZ)2-3 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani 
Hisoosi Krisdosi ŭsd Madteosi Hisoosi Krisdosi ŭsd Madteosi 

2-3 (ARWZ)2-3 (ARWZ)

A Reading from the Holy Gospel A Reading from the Holy Gospel 
of Jesus Christ According to of Jesus Christ According to 

Matthew 2-3 (NKJV)Matthew 2-3 (NKJV)

1 Հերովդէս թագաւորի օրերուն 
էր, որ Յիսուս ծնաւ Հրէաստանի 
Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ։ Եւ ահա 
արեւելքէն մոգեր եկան Երուսաղէմ

1 Herovtes takavori oreroon er, vor 
Hisoos dznav Hreasdani Petlehem 
kaghakin mech: Yev aha arevelken 
moker yegan Yeroosaghem

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 հարցուցին.- Ո՞ւր է Հրեաներու 
նորածին թագաւորը. մենք տեսանք 
անոր աստղը արեւելքի մէջ եւ եկանք 
երկրպագելու իրեն։

2 yev hartsootsin.- O՞or e 
Hryaneroo noradzin takavorŭ. 
menk desank anor asdghŭ arevelki 
mech yev yegank yergrbakeloo 
iren:

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 Երբ Հերովդէս թագաւոր լսեց 
ասիկա՝ վրդովեցաւ, եւ իրեն հետ՝ 
Երուսաղէմի բոլոր բնակիչները։

3 Yerp Herovtes takavor lsets 
asiga՝ vrtovetsav, yev iren hed՝ 
Yeroosaghemi polor pnagichnerŭ:

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

4 Կանչեց ժողովուրդի բոլոր 
աւագ քահանաներն ու Օրէնքի 
ուսուցիչները եւ հարցուց անոնց, թէ 
ո՛ւր պիտի ծնէր Քրիստոսը։

4 Ganchets jhoghovoorti polor 
avak kahananern oo Orenki 
oosootsichnerŭ yev hartsoots 
anonts, te o՛or bidi dzner Krisdosŭ:

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 Անոնք պատասխանեցին.- 
Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին 
մէջ, որովհետեւ Միքիա մարգարէն 
այսպէս գրած է.-

5 Anonk badaskhanetsin.- 
Hreasdani Petlehem kaghakin 
mech, vorovhedev Mikia markaren 
aysbes kradz e.-

5 So they said to him, “In 
Bethlehem of Judea, for thus it is 
written by the prophet:
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6 «Դո՛ւն, Բեթլեհէ՛մ, Յուդայի քաղաք, 
հռչակով նուազ չես Յուդայի միւս 
քաղաքներէն. որովհետեւ քեզմէ 
պիտի ելլէ իշխան մը, որ պիտի 
հովուէ իմ ժողովուրդս՝ Իսրայէլը»։

6 «To՛on, Petlehe՛m, Hootayi 
kaghak, hṙchagov nvaz ches 
Hootayi myoos kaghakneren. 
vorovhedev kezme bidi yelle 
ishkhan mŭ, vor bidi hovve im 
jhoghovoorts՝ Israyelŭ»:

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.’”

7 Այն ատեն Հերովդէս գաղտնաբար 
իր մօտ կանչեց մոգերը եւ անոնցմէ 
ստուգեց աստղին երեւելուն 
ժամանակը։

7 Ayn aden Herovtes kaghdnapar 
ir mod ganchets mokerŭ yev 
anontsme sdookets asdghin 
yereveloon jhamanagŭ:

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

8 Ապա զանոնք Բեթլեհէմ ղրկեց, 
պատուիրելով.- Գացէք եւ ստոյգ 
տեղեկութիւններ քաղելով գտէ՛ք 
երեխան, եւ երբ գտնէք՝ ինծի 
իմացուցէք, որպէսզի ե՛ս ալ գամ եւ 
երկրպագեմ իրեն։

8 Aba zanonk Petlehem ghrgets, 
badvirelov.- Katsek yev sdooyk 
deghegootyoonner kaghelov kde՛k 
yerekhan, yev yerp kdnek՝ indzi 
imatsootsek, vorbeszi ye՛s al kam 
yev yergrbakem iren:

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 Թագաւորին այս հրահանգը լսելէ 
ետք, մոգերը մեկնեցան։ Անոնք 
չափազանց ուրախացան, երբ կրկին 
տեսան այն աստղը, որ արեւելքի մէջ 
տեսեր էին.

9 Takavorin ays hrahankŭ lsele 
yedk, mokerŭ megnetsan: Anonk 
chapazants oorakhatsan, yerp 
grgin desan ayn asdghŭ, vor 
arevelki mech deser ein.

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 եւ ահա աստղը առաջնորդեց 
զիրենք մինչեւ որ եկաւ ու կեցաւ 
այն վայրին վրայ ուր երեխան կը 
գտնուէր։

10 yev aha asdghŭ aṙachnortets 
zirenk minchev vor yegav 
oo getsav ayn vayrin vra oor 
yerekhan gŭ kdnver:

10 When they saw the star, they 
rejoiced with exceedingly great joy.
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11 Երբ տուն մտան, տեսան երեխան 
իր մօրը՝ Մարիամի հետ, եւ մինչեւ 
գետին խոնարհելով երկրպագեցին 
մանուկին։ Ապա բացին իրենց 
արկղերը եւ Յիսուսի ընծայեցին 
իրենց նուէրները՝ ոսկի, կնդրուկ եւ 
զմուռս։

11 Yerp doon mdan, desan 
yerekhan ir morŭ՝ Mariami hed, 
yev minchev kedin khonarhelov 
yergrbaketsin manoogin: Aba 
patsin irents arggherŭ yev Hisoosi 
ŭndzayetsin irents nvernerŭ՝ 
vosgi, 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 Յետոյ ուրիշ ճամբով գացին 
իրենց երկիրը, առանց Հերովդէսի 
հանդիպելու, ինչպէս որ Աստուած 
երազի մը մէջ հրահանգեց իրենց։

12 Hedo oorish jampov katsin 
irents yergirŭ, aṙants Herovtesi 
hantibeloo, inchbes vor Asdvadz 
yerazi mŭ mech hrahankets irents:

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

13 Երբ մոգերը Բեթլեհէմէն 
մեկնեցան, Տիրոջ հրեշտակը Յովսէփի 
երեւցաւ երազի մը մէջ եւ ըսաւ.- 
Ե՛լ, ա՛ռ մանուկն ու անոր մայրը եւ 
փախիր Եգիպտոս. հո՛ն մնա մինչեւ 
որ ըսեմ քեզի, որովհետեւ Հերովդէս 
կը փնտռէ մանուկը՝ զայն սպաննելու 
համար։

13 Yerp mokerŭ Petlehemen 
megnetsan, Diroch hreshdagŭ 
Hovsepi yerevtsav yerazi mŭ mech 
yev ŭsav.- Ye՛l, a՛ṙ manoogn oo 
anor mayrŭ yev pakhir Yekibdos. 
ho՛n mna minchev vor ŭsem kezi, 
vorovhedev Herovtes gŭ pndṙe 
manoogŭ՝ zayn sbanneloo hamar:

13 Now when they had departed, 
behold, an angel of the Lord 
appeared to Joseph in a dream, 
saying, “Arise, take the young 
Child and His mother, flee to 
Egypt, and stay there until I bring 
you word; for Herod will seek the 
young Child to destroy Him.”

14 Յովսէփ արթնցաւ, գիշերով առաւ 
մանուկն ու անոր մայրը եւ գնաց 
Եգիպտոս,

14 Hovsep artntsav, kisherov aṙav 
manoogn oo anor mayrŭ yev knats 
Yekibdos,

14 When he arose, he took the 
young Child and His mother by 
night and departed for Egypt,

15 ուր մնաց մինչեւ Հերովդէսի 
մահը։ Այս ձեւով իրականացաւ Տիրոջ 
խօսքը, Ովսիա մարգարէի բերնով 
ըսուած. «Եգիպտոսէն կանչեցի իմ 
որդիս»։

15 oor mnats minchev Herovtesi 
mahŭ: Ays tzevov iraganatsav 
Diroch khoskŭ, Ovsia markarei 
pernov ŭsvadz. «Yekibdosen 
ganchetsi im vortis»:

15 and was there until the death 
of Herod, that it might be fulfilled 
which was spoken by the Lord 
through the prophet, saying, “Out 
of Egypt I called My Son.”
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16 Իսկ Հերովդէս, երբ տեսաւ որ 
մոգերը զինք խաղի բերին, սաստիկ 
զայրացաւ եւ մարդիկ ղրկեց, 
որպէսզի սպաննեն Բեթլեհէմի 
մէջ եւ անոր շրջակայքը գտնուող 
բոլոր երեխաները, որոնք երկու 
տարեկան եւ կամ աւելի փոքր էին, 
նկատի առնելով Յիսուսի ծննդեան 
ժամանակը, որ ստուգած էր մոգերէն։

16 Isg Herovtes, yerp desav vor 
mokerŭ zink khaghi perin, sasdig 
zayratsav yev martig ghrgets, 
vorbeszi sbannen Petlehemi mech 
yev anor shrchagaykŭ kdnvogh 
polor yerekhanerŭ, voronk yergoo 
daregan yev gam aveli pokr ein, 
ngadi aṙnelov Hisoosi dznntyan 
jhamanagŭ, vor sdookadz er 
mokeren:

16 Then Herod, when he saw that 
he was deceived by the wise men, 
was exceedingly angry; and he 
sent forth and put to death all 
the male children who were in 
Bethlehem and in all its districts, 
from two years old and under, 
according to the time which he had 
determined from the wise men.

17 Այսպէս իրականացաւ այն՝ ինչ 
որ Տէրը Երեմիա մարգարէին բերնով 
կ’ըսէ.-

17 Aysbes iraganatsav ayn՝ inch 
vor Derŭ Yeremia markarein 
pernov g’ŭse.-

17 Then was fulfilled what was 
spoken by Jeremiah the prophet, 
saying:

18 «Գոյժ մը լսուեցաւ Ռամայի 
մէջ, ողբ, հեծեծանք եւ լացուկոծ 
դառնագին. Ռաքէլ իր զաւակներուն 
համար կու լար եւ մխիթարուիլ չէր 
ուզեր, քանի այլեւս անոնք չկային»։

18 «Kooyjh mŭ lsvetsav Ṙamayi 
mech, voghp, hedzedzank yev 
latsoogodz taṙnakin. Ṙakel ir 
zavagneroon hamar goo lar yev 
mkhitarvil cher oozer, kani aylevs 
anonk chgayin»:

18 “A voice was heard in Ramah, 
Lamentation, weeping, and great 
mourning, Rachel weeping for her 
children, Refusing to be comforted, 
Because they are no more.”

19 Հերովդէսի մահէն ետք, ահա 
Տիրոջ հրեշտակը Եգիպտոսի մէջ 
Յովսէփի երեւցաւ երազի մը մէջ

19 Herovtesi mahen yedk, aha 
Diroch hreshdagŭ Yekibdosi mech 
Hovsepi yerevtsav yerazi mŭ mech

19 Now when Herod was dead, 
behold, an angel of the Lord 
appeared in a dream to Joseph in 
Egypt,

20 եւ ըսաւ.- Ե՛լ, ա՛ռ մանուկն ու անոր 
մայրը եւ վերադարձիր Իսրայէլի 
երկիրը, որովհետեւ մանուկը 
սպաննել ուզողները մեռան։

20 yev ŭsav.- Ye՛l, a՛ṙ manoogn 
oo anor mayrŭ yev veratartzir 
Israyeli yergirŭ, vorovhedev 
manoogŭ sbannel oozoghnerŭ 
meṙan:

20 saying, “Arise, take the young 
Child and His mother, and go to 
the land of Israel, for those who 
sought the young Child's life are 
dead.”
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21 Յովսէփ ելաւ, առաւ մանուկն 
ու անոր մայրը եւ վերադարձաւ 
Իսրայէլի երկիրը։

21 Hovsep yelav, aṙav manoogn 
oo anor mayrŭ yev veratartzav 
Israyeli yergirŭ:

21 Then he arose, took the young 
Child and His mother, and came 
into the land of Israel.

22 Սակայն երբ լսեց որ Արքեղայոսը 
թագաւորած է Հրէաստանի վրայ՝ իր 
հօրը Հերովդէսի տեղ, հոն երթալու 
վախցաւ։ Փոխարէնը, երազի մը մէջ 
իրեն հրամայուածին համաձայն՝ 
գնաց Գալիլեայի կողմերը

22 Sagayn yerp lsets vor 
Arkeghayosŭ takavoradz e 
Hreasdani vra՝ ir horŭ Herovtesi 
degh, hon yertaloo vakhtsav: 
Pokharenŭ, yerazi mŭ mech iren 
hramayvadzin hamatzayn՝ knats 
Kalilyai goghmerŭ

22 But when he heard that 
Archelaus was reigning over Judea 
instead of his father Herod, he 
was afraid to go there. And being 
warned by God in a dream, he 
turned aside into the region of 
Galilee.

23 եւ եկաւ բնակեցաւ Նազարէթ 
քաղաքին մէջ, որպէսզի իրականանայ 
ինչ որ Տէրը կ’ըսէ մարգարէներուն 
միջոցաւ, թէ Նազովրեցի պիտի 
կոչուի։

23 yev yegav pnagetsav Nazaret 
kaghakin mech, vorbeszi 
iraganana inch vor Derŭ g’ŭse 
markareneroon michotsav, te 
Nazovretsi bidi gochvi:

23 And he came and dwelt in a 
city called Nazareth, that it might 
be fulfilled which was spoken by 
the prophets, “He shall be called a 
Nazarene.”

1 Այդ օրերուն Յովհաննէս Մկրտիչ 
սկսաւ քարոզել Հրէաստանի 
անապատին մէջ,

1 Ayt oreroon Hovhannes Mgrdich 
sgsav karozel Hreasdani anabadin 
mech,

1 In those days John the Baptist 
came preaching in the wilderness 
of Judea,

2 ըսելով.- Ապաշխարեցէ՛ք, 
որովհետեւ երկինքի արքայութիւնը 
մօտեցած է։

2 ŭselov.- Abashkharetse՛k, 
vorovhedev yerginki 
arkayootyoonŭ modetsadz e:

2 and saying, “Repent, for the 
kingdom of heaven is at hand!”

3 Այս Յովհաննէսն էր այն անձը, 
որուն համար Եսայի մարգարէ 
խօսեր էր, ըսելով.- «Անապատին մէջ 
աղաղակողին ձայնը կ’ըսէ.- Տիրոջ 
ճամբան պատրաստեցէք, հարթեցէ՛ք 
անոր շաւիղները»։

3 Ays Hovhannesn er ayn 
antzŭ, voroon hamar Yesayi 
markare khoser er, ŭselov.- 
«Anabadin mech aghaghagoghin 
tzaynŭ g’ŭse.- Diroch jampan 
badrasdetsek, hartetse՛k anor 
shavighnerŭ»:

3 For this is he who was spoken 
of by the prophet Isaiah, saying: 
“The voice of one crying in the 
wilderness: ‘Prepare the way of the 
LORD; Make His paths straight.’”
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4 Յովհաննէս ուղտի մազէ շինուած 
հագուստ մը ունէր եւ մէջքին՝ կաշիէ 
գօտի։ Իր կերակուրը մարախ եւ 
վայրի մեղր էր։

4 Hovhannes ooghdi maze 
shinvadz hakoosd mŭ ooner yev 
mechkin՝ gashie kodi: Ir geragoorŭ 
marakh yev vayri meghr er:

4 Now John himself was clothed 
in camel's hair, with a leather belt 
around his waist; and his food was 
locusts and wild honey.

5 Երուսաղէմէն, ամբողջ 
Հրէաստանէն եւ Յորդանան գետի 
բոլոր շրջաններէն մարդիկ իրեն 
կ’երթային

5 Yeroosaghemen, ampoghch 
Hreasdanen yev Hortanan kedi 
polor shrchanneren martig iren 
g’ertayin

5 Then Jerusalem, all Judea, and 
all the region around the Jordan 
went out to him

6 եւ իրենց մեղքերը խոստովանելով, 
անոր ձեռքով կը մկրտուէին 
Յորդանան գետին մէջ։

6 yev irents meghkerŭ 
khosdovanelov, anor tzeṙkov gŭ 
mgrdvein Hortanan kedin mech:

6 and were baptized by him in the 
Jordan, confessing their sins.

7 Երբ Յովհաննէս տեսաւ շատ մը 
Սադուկեցիներ եւ Փարիսեցիներ, 
որոնք իրմէ մկրտուելու եկած էին, 
ըսաւ անոնց.- Իժերո՛ւ ծնունդներ, 
ո՞վ ըսաւ ձեզի թէ կրնաք Աստուծոյ 
տալիք պատիժէն փախչիլ։

7 Yerp Hovhannes desav shad mŭ 
Satoogetsiner yev Parisetsiner, 
voronk irme mgrdveloo yegadz ein, 
ŭsav anonts.- Ijhero՛o dznoontner, 
o՞v ŭsav tzezi te grnak Asdoodzo 
dalik badijhen pakhchil:

7 But when he saw many of the 
Pharisees and Sadducees coming 
to his baptism, he said to them, 
“Brood of vipers! Who warned you 
to flee from the wrath to come?

8 Ասկէ ետք՝ գործո՛վ ցոյց տուէք թէ 
ապաշխարած էք։

8 Asge yedk՝ kordzo՛v tsooyts dvek 
te abashkharadz ek:

8 “Therefore bear fruits worthy of 
repentance,

9 Դուք ձեզի մի՛ խորհիք թէ կրնաք 
պատիժէն ազատիլ, ըսելով. «Մենք 
Աբրահամի որդիներ ենք»։ Կ’ըսեմ 
ձեզի, որ Աստուած այս քարերէն ալ 
կրնայ Աբրահամի որդիներ հանել։

9 Took tzezi mi՛ khorhik te grnak 
badijhen azadil, ŭselov. «Menk 
Aprahami vortiner yenk»: G’ŭsem 
tzezi, vor Asdvadz ays kareren al 
grna Aprahami vortiner hanel:

9 “and do not think to say to 
yourselves, ‘We have Abraham as 
our father.’ For I say to you that 
God is able to raise up children to 
Abraham from these stones.

10 Կացինը արդէն իսկ պատրաստ է 
ծառերը իրենց արմատներէն կտրելու։ 
Այն ծառը որ բարի պտուղ չի տար, 
պիտի կտրուի եւ կրակ նետուի։

10 Gatsinŭ arten isg badrasd 
e dzaṙerŭ irents armadneren 
gdreloo: Ayn dzaṙŭ vor pari bdoogh 
chi dar, bidi gdrvi yev grag nedvi:

10 “And even now the ax is laid 
to the root of the trees. Therefore 
every tree which does not bear 
good fruit is cut down and thrown 
into the fire.
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11 Ես ձեզ ջուրով կը մկրտեմ 
ապաշխարութեան իբրեւ նշան, բայց 
ան որ ինձմէ ետք կու գայ, անիկա 
ձեզ Սուրբ Հոգիով եւ կրակով պիտի 
մկրտէ։ Անիկա ինձմէ աւելի հզօր է, 
եւ ես անոր կօշիկները կրելու իսկ 
արժանի չեմ։

11 Yes tzez choorov gŭ mgrdem 
abashkharootyan iprev nshan, 
payts an vor intzme yedk goo 
ka, aniga tzez Soorp Hokiov 
yev gragov bidi mgrde: Aniga 
intzme aveli hzor e, yev yes anor 
goshignerŭ greloo isg arjhani 
chem:

11 “I indeed baptize you with 
water unto repentance, but He 
who is coming after me is mightier 
than I, whose sandals I am not 
worthy to carry. He will baptize 
you with the Holy Spirit and fire.

12 Հեծանոցը իր ձեռքին, ան պիտի 
մաքրէ իր կալը, ցորենը հաւաքէ 
շտեմարանին մէջ, իսկ յարդը այրէ 
անշէջ կրակով։

12 Hedzanotsŭ ir tzeṙkin, an bidi 
makre ir galŭ, tsorenŭ havake 
shdemaranin mech, isg hartŭ ayre 
anshech gragov:

12 “His winnowing fan is in His 
hand, and He will thoroughly 
clean out His threshing floor, and 
gather His wheat into the barn; 
but He will burn up the chaff with 
unquenchable fire.”

13 Այդ օրերուն Յիսուս Գալիլեայէն 
Յորդանան գետ եկաւ Յովհաննէսի 
մօտ՝ անկէ մկրտուելու համար։

13 Ayt oreroon Hisoos Kalilyaen 
Hortanan ked yegav Hovhannesi 
mod՝ ange mgrdveloo hamar:

13 Then Jesus came from Galilee 
to John at the Jordan to be 
baptized by him.

14 Բայց Յովհաննէս ընդդիմացաւ 
անոր, ըսելով.- Ե՛ս պէտք ունիմ քեզմէ 
մկրտուելու, եւ դո՞ւն ինծի կու գաս։

14 Payts Hovhannes ŭnttimatsav 
anor, ŭselov.- Ye՛s bedk oonim 
kezme mgrdveloo, yev to՞on indzi 
goo kas:

14 And John tried to prevent Him, 
saying, “I need to be baptized by 
You, and are You coming to me?”

15 Յիսուս պատասխանեց.- Հիմա 
թո՛յլ տուր որ այսպէս ըլլայ, 
որովհետեւ այսպիսով կատարած 
պիտի ըլլանք Աստուծոյ արդար 
կամքը։ Եւ Յովհաննէս թոյլ տուաւ։

15 Hisoos badaskhanets.- Hima 
to՛oyl door vor aysbes ŭlla, 
vorovhedev aysbisov gadaradz bidi 
ŭllank Asdoodzo artar gamkŭ: Yev 
Hovhannes tooyl dvav:

15 But Jesus answered and said 
to him, “Permit it to be so now, for 
thus it is fitting for us to fulfill all 
righteousness.” Then he allowed 
Him.
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16 Յիսուս մկրտուելէ ետք՝ 
անմիջապէս ջուրէն դուրս ելաւ։ Եւ 
ահա երկինքը բացուեցաւ, եւ տեսաւ 
Աստուծոյ Հոգին, որ աղաւնիի նման 
կ’իջնէր եւ կու գար իր վրայ։

16 Hisoos mgrdvele yedk՝ 
anmichabes chooren toors yelav: 
Yev aha yerginkŭ patsvetsav, 
yev desav Asdoodzo Hokin, vor 
aghavnii nman g’ichner yev goo 
kar ir vra:

16 When He had been baptized, 
Jesus came up immediately from 
the water; and behold, the heavens 
were opened to Him, and He saw 
the Spirit of God descending like a 
dove and alighting upon Him.

17 Եւ ահա երկինքէն լսուեցաւ ձայն 
մը, որ կ’ըսէր.- Ատիկա է իմ սիրելի 
Որդիս, որուն ես հաճեցայ։ ֍

17 Yev aha yerginken lsvetsav 
tzayn mŭ, vor g’ŭser.- Adiga e im 
sireli Vortis, voroon yes hajetsa: ֍

17 And suddenly a voice came 
from heaven, saying, “This is My 
beloved Son, in whom I am well 
pleased.” ֍


