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

2022-01-12 2022-01-12 2022-01-12

Չորեքշաբթի Chorekshapti Wednesday

ԲԿ Pen Gen Pen Gen

Է. օր Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան 7. or Dznntyan yev Asdvadzahaydnootyan Day 7 of the Feast of Nativity and Theophany

Կանոն Ս. Ծննդեան Ը. ԱւուրնԿանոն Ս. Ծննդեան Ը. Աւուրն Soorp Dznntyan 8. AvoornSoorp Dznntyan 8. Avoorn 8th Day of Nativity8th Day of Nativity

Օրհ Ծնն Ը Աւր ԴՁ աՕրհ Ծնն Ը Աւր ԴՁ ա Ta Tza 1Ta Tza 1 Ta Tza 1Ta Tza 1

Լոյս ի Լուսոյ՝ ի Հօրէ առաքեցար 
եւ մարմնացար ի սուրբ Կուսէն, զի 
վերստին նորոգեսցես զապականեալն 
Ադամ։

Looys i Looso՝ i Hore aṙaketsar 
yev marmnatsar i soorp Goosen, zi 
versdin norokestses zabaganyaln 
Atam:

Light of light, sent by the Father 
and incarnated of the holy Virgin, 
to renew the corrupt Adam:

Դու, Աստուա՛ծ, ի յերկրի երեւեցար եւ 
ընդ մարդկան շրջեցար եւ փրկեցեր 
զտիեզերս յանիծիցն Ադամայ։

Too, Asdva՛dz, i hergri yerevetsar 
yev ŭnt martgan shrchetsar yev 
prgetser zdiezers hanidzitsn 
Atama:

You, God, appeared on earth and 
walked with the people and saved 
the world from Adam's curse:

Քեզ ի յերկնից վկայեալ Հօր Քո ձայն՝ 
ասէ. «Դա է Իմ Որդի». եւ Սուրբ 
Հոգին զՔեզ յայտնեաց աղաւնակերպ 
երեւմամբ։

Kez i hergnits vgayyal Hor Ko 
tzayn՝ ase. «Ta e Im Vorti». yev 
Soorp Hokin zKez haydnyats 
aghavnagerb yerevmamp:

The voice of your Father, testified 
of you from heaven, saying, “This 
is My Son.” and the Holy Spirit 
appeared unto you in the form of a 
dove:

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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Մնկ Ծնն Ճրգ ԴՁՄնկ Ծնն Ճրգ ԴՁ Mangoonk Dnntyan Jrakalooyts Mangoonk Dnntyan Jrakalooyts 
Ta TsaTa Tsa

Mangoonk Dnntyan Jrakalooyts Mangoonk Dnntyan Jrakalooyts 
Ta TsaTa Tsa

Ծագումն հրաշալի, որ անյայտ 
էր ի մէնջ, եւ Բանն հայրական 
անըմբռնելի, հուր փայլակնացեալ 
եւ ի մարմնի բնակեցաւ՝ անվնաս 
պահելով զարարածս ամենայն։

Dzakoomn hrashali, vor anhayd 
er i mench, yev Pann hayragan 
anŭmpṙneli, hoor paylagnatsyal 
yev i marmni pnagetsav՝ anvnas 
bahelov zararadzs amenayn:

Wonderful origin, unknown to 
us, and the Word of the Father, 
incomprehensible, shone brightly 
and settled in the body, in order to 
protect all creation.

Ծագումն հրաշագործ, որ ի 
Կուսէն ծագեցաւ՝ ճառագայթելով 
զարարածս ամենայն. երկինք 
ցնծային, եւ երկիրս ուրախանայր. եւ 
Քրիստոս Աստուած ընդ մարդկան 
շրջեցաւ։

Dzakoomn hrashakordz, vor i 
Goosen dzaketsav՝ jaṙakaytelov 
zararadzs amenayn. yergink 
tsndzayin, yev yergirs 
oorakhanayr. yev Krisdos Asdvadz 
ŭnt martgan shrchetsav:

Wonderworking origin, which 
sprang from the Virgin, irradiating 
all creation. the heavens exhult, 
and the earth rejoices. and Christ 
God walked with men:

Առ քեզ ապաւինիմք, ամենասրբուհի՛, 
գերագո՛յն եւ հրաշալի՛ եւ բաշխո՛ղ 
բարութեանց. աղբիւր ես ծարաւեաց 
եւ հանգիստ աշխատելոց. եւ եղեր 
վերընկալ աստուածային Բանին։

Aṙ kez abavinimk, amenasrpoohi՛, 
kerako՛oyn yev hrashali՛ yev 
pashkho՛gh parootyants. aghpyoor 
yes dzaravyats yev hankisd 
ashkhadelots. yev yegher verŭngal 
asdvadzayin Panin:

We trust in you, most holy, 
supreme, wonderful, distributer of 
goodness. You are a source for the 
thirsty and rest for the burdened. 
and you became the receiver of the 
Divine Word.
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Մեծ աՄեծ ա Medzatsoostsé 1Medzatsoostsé 1 Medzatsoostsé 1Medzatsoostsé 1

Առաւօտ խաղաղութեան եւ 
արուսեակ զուարթարար՝ այսօր 
Մարիամ սրբուհին ի փառս Քո, 
Քրիստո՛ս, ծագեաց մեզ լոյս յորդւոցն 
օրինաց. անդադար երգով սոքօք 
զՔեզ միշտ մեծացուցանեմք։

Aṙavod khaghaghootyan yev 
aroosyag zvartarar՝ aysor Mariam 
srpoohin i paṙs Ko, Krisdo՛s, 
dzakyats mez looys hortvotsn 
orinats. antatar yerkov sokok zKez 
mishd medzatsootsanemk:

In the morning of peace and 
glad tidings, today the Blessed 
Virgin Mary in your glory, Christ, 
has given light to us children of 
the law. We magnify you with 
blessings.

Դրախտ աստուածային եւ արեւելք 
իմանալի՝ այսօր Մարիամ հրաշագեղ 
ծնեալ ի յԱննայէ՝ ի մայրութիւն Քո 
հրաւիրեալ, Քրիստոս Որդի՛ Աստուծոյ. 
անդադար երգով սոքօք զՔեզ միշտ 
մեծացուցանեմք։

Trakhd asdvadzayin yev 
arevelk imanali՝ aysor Mariam 
hrashakegh dznyal i hAnnaye՝ 
i mayrootyoon Ko hraviryal, 
Krisdos Vorti՛ Asdoodzo. antatar 
yerkov sokok zKez mishd 
medzatsootsanemk:

Divine Heaven and Rational East, 
Mary is wonderfully born to Anna, 
who invted Your mother, Christ 
Son of God. We magnify you with 
blessings.

Տապանակ ապրեցուցիչ եւ տաղաւար 
աբրահամեան աստուածընկալ 
այսօր, Մարիա՛մ լուսապայծառ, 
միածին ծնունդ յայտնեալ ծնողաց՝ ի 
ծնողութիւն Քո կոչեցեալ, Միածին 
Որդի՛ Աստուծոյ. անդադար երգով 
սոքօք զՔեզ միշտ մեծացուցանեմք։

Dabanag abretsootsich 
yev daghavar aprahamyan 
asdvadzŭngal aysor, Maria՛m 
loosabaydzaṙ, miadzin 
dznoont haydnyal dznoghats՝ i 
dznoghootyoon Ko gochetsyal, 
Miadzin Vorti՛ Asdoodzo. antatar 
yerkov sokok zKez mishd 
medzatsootsanemk:

The ark of life and the tabernacle 
of Abraham, the God-fearing one, 
the radiant Mary, called to be 
the parent of the Only Begotten 
Son of God. We magnify you with 
blessings.
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բբ 22 22

Ուրա՛խ լեր, Մարիամ սո՛ւրբ 
Աստուածածին, զի ի տաճարիդ 
մաքրեցելոյ յանկարծակի եկն Տէր. 
զքեզ օրհնութեամբ մեծացուցանեմք։

Oora՛kh ler, Mariam so՛orp 
Asdvadzadzin, zi i dajarit 
makretselo hangardzagi 
yegn Der. zkez orhnootyamp 
medzatsootsanemk:

Rejoice, Holy Virgin Mary, because 
the Lord came suddenly to cleanse 
your temple. We magnify you with 
blessings.

Ուրա՛խ լեր, դո՛ւռն փակեալ, ընդ որ 
ոչ ոք մտեալ, բայց` Տէր Աստուած 
Իսրայելի. զքեզ օրհնութեամբ 
մեծացուցանեմք։

Oora՛kh ler, to՛oṙn pagyal, ŭnt 
vor voch vok mdyal, payts` 
Der Asdvadz Israyeli. zkez 
orhnootyamp medzatsootsanemk:

Rejoice, for the door is shut, and 
no one enters, but the Lord God 
of Israel. We magnify you with 
blessings.

Ուրա՛խ լեր, աղբի՛ւր կնքեալ Ջրոյն 
կենդանութեան, զոր ծարաւելոյ 
բնութեանս ետուր ի յարբումն. զքեզ 
օրհնութեամբ մեծացուցանեմք։

Oora՛kh ler, aghpi՛vr gnkyal 
Chrooyn gentanootyan, zor 
dzaravelo pnootyans yedoor i 
harpoomn. zkez orhnootyamp 
medzatsootsanemk:

Rejoice, fountain of sealed water 
of life, which thirsty nature gave 
intoxication. We magnify you with 
blessings.

գգ 33 33

Զքեզ օրհնութեամբ մեծացուցանեմք։ Zkez orhnootyamp 
medzatsootsanemk:

We magnify you with blessings.

Որ զԲանն Աստուած յարգանդի 
կրեցեր, սրբուհի՛ անարատ, եւ 
անճառապէս ծնար զՎերաձգողն 
երկնից, զքեզ օրհնութեամբ 
մեծացուցանեմք։

Vor zPann Asdvadz harkanti 
gretser, srpoohi՛ anarad, yev 
anjaṙabes dznar zVeratzkoghn 
yergnits, zkez orhnootyamp 
medzatsootsanemk:

You pure holy one who carried 
the word of god in your womb and 
ineffably bore him who would 
return us to heaven, we magnify 
you with blessings.

Որ էից Լուսոյն արժանի եղեր 
բառնալոյ ի քո գիրկս եւ Արեգականն 
արդարութեան եղեր արեւելք, զքեզ 
օրհնութեամբ մեծացուցանեմք։

Vor eits Loosooyn arjhani yegher 
paṙnalo i ko kirgs yev Arekagann 
artarootyan yegher arevelk, zkez 
orhnootyamp medzatsootsanemk:

You who were worthy to carry 
the the Being of Light in your 
bosom and became the East of the 
rightous Star, we magnify you 
with blessings.
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Աւագ Օրհ ԴՁ ա.5, բ.3, գ.3Աւագ Օրհ ԴՁ ա.5, բ.3, գ.3 Avak Orh Ta Tsa 1.5, 2.3, 3.3Avak Orh Ta Tsa 1.5, 2.3, 3.3 Avak Orh Ta Tsa 1.5, 2.3, 3.3Avak Orh Ta Tsa 1.5, 2.3, 3.3

Որ տարար յորովայնի զԱնտանելին 
ամենեցուն եւ ծնար անճառապէս 
զՔրիստոս յոյս ազգի մարդկան, առ 
Նա միշտ բարեխօսեա՛ կեցուցանել 
զմեզ։

Vor darar horovayni zAndanelin 
amenetsoon yev dznar anjaṙabes 
zKrisdos hooys azki martgan, aṙ 
Na mishd parekhosya՛ getsootsanel 
zmez:

You who took in your womb 
the untakable to everyone and 
bore ineffably Christ the hope of 
the human race, please always 
incerece to him to grant us life.

Տեսին դասք իմանալի զօրութեանց 
զԱստուած մարմնով առ ի քէն 
ծնեալ, իսկ Եկեղեցի Որդւոյ քո՝ 
Աստուածածին զքեզ խոստովանի, որ 
միայն կուսութեանց ես մայր։

Desin task imanali zorootyants 
zAsdvadz marmnov aṙ i ken 
dznyal, isg Yegeghetsi Vortvo ko՝ 
Asdvadzadzin zkez khosdovani, 
vor miayn goosootyants yes mayr:

The ranks of knowing powers saw 
God born in the flesh of you, while 
the Church of your Son confesses 
you Bearer-of-God, who are the 
only mother of virginity.

Աստուածածի՛ն, ապաւէ՛ն մեր եւ յո՛յս, 
բարեխօսեա՛ առ Որդիդ քո Միածին, 
զի փրկեսցէ զմեզ ի հրոյն տանջանաց 
եւ պարգեւեսցէ մեզ զերկնից 
արքայութիւն։ ֍

Asdvadzadzi՛n, abave՛n mer yev 
ho՛oys, parekhosya՛ aṙ Vortit ko 
Miadzin, zi prgestse zmez i hrooyn 
danchanats yev barkevestse mez 
zergnits arkayootyoon: ֍

Bearer-of-God, our refuge and 
hope, incercede to your only-
begotten Son, that he may save us 
from the fire of suffering and grant 
us the heavenly kingdom. ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Յովհաննու Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Յովհաննու 

1.35-51 (ARWZ)1.35-51 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani 
Hisoosi Krisdosi ŭsd Hovhannoo Hisoosi Krisdosi ŭsd Hovhannoo 

1.35-51 (ARWZ)1.35-51 (ARWZ)

A Reading from the Holy Gospel A Reading from the Holy Gospel 
of Jesus Christ according to John of Jesus Christ according to John 

1:35-51 (NKJV)1:35-51 (NKJV)

35 Յաջորդ օր Յովհաննէս 
դարձեալ հոն կեցած էր իր երկու 
աշակերտներուն հետ։

35 Hachort or Hovhannes 
tartzyal hon getsadz er ir yergoo 
ashagerdneroon hed:

35 Again, the next day, John stood 
with two of his disciples.

36 Տեսնելով որ Յիսուսը այդտեղէն 
կ’անցնէր, ըսաւ.- Ահաւասիկ 
Աստուծոյ գառնուկը։

36 Desnelov vor Hisoosŭ 
aytdeghen g’antsner, ŭsav.- 
Ahavasig Asdoodzo kaṙnoogŭ:

36 And looking at Jesus as He 
walked, he said, “Behold the Lamb 
of God!”

37 Երկու աշակերտները լսելով 
Յովհաննէսի այս խօսքը, հետեւեցան 
Յիսուսի։

37 Yergoo ashagerdnerŭ lselov 
Hovhannesi ays khoskŭ, 
hedevetsan Hisoosi:

37 The two disciples heard him 
speak, and they followed Jesus.

38 Յիսուս երբ ետեւ դարձաւ եւ 
տեսաւ որ անոնք իրեն կը հետեւին, 
ըսաւ.- Ի՞նչ կ’ուզէք։ Անոնք ըսին.- 
Ռաբբի՛, ո՞ւր կը մնաս։ (Ռաբբի կը 
նշանակէ վարդապետ, այսինքն՝ 
ուսուցիչ)։

38 Hisoos yerp yedev tartzav yev 
desav vor anonk iren gŭ hedevin, 
ŭsav.- I՞nch g’oozek: Anonk ŭsin.- 
Ṙappi՛, o՞or gŭ mnas: (Ṙappi gŭ 
nshanage vartabed, aysinkn՝ 
oosootsich):

38 Then Jesus turned, and seeing 
them following, said to them, 
“What do you seek?” They said 
to Him, “Rabbi” (which is to say, 
when translated, Teacher), “where 
are You staying?”

39 Յիսուս պատասխանեց.- Եկէք եւ 
տեսէք։ Անոնք գացին եւ տեսան թէ 
ո՛ւր կը մնար, եւ այդ օրը անոր մօտ 
մնացին, որովհետեւ կէսօրէ ետք 
շուրջ ժամը չորս էր։

39 Hisoos badaskhanets.- Yegek 
yev desek: Anonk katsin yev desan 
te o՛or gŭ mnar, yev ayt orŭ anor 
mod mnatsin, vorovhedev gesore 
yedk shoorch jhamŭ chors er:

39 He said to them, “Come and 
see.” They came and saw where He 
was staying, and remained with 
Him that day (now it was about 
the tenth hour).

40 Անդրէասը՝ Սիմոն Պետրոսի 
եղբայրը, մէկն էր այն երկու 
աշակերտներէն, որոնք Յովհաննէսի 
վկայութիւնը լսեցին եւ Յիսուսի 
հետեւեցան։

40 Antreasŭ՝ Simon Bedrosi 
yeghpayrŭ, megn er ayn 
yergoo ashagerdneren, voronk 
Hovhannesi vgayootyoonŭ lsetsin 
yev Hisoosi hedevetsan:

40 One of the two who heard John 
speak, and followed Him, was 
Andrew, Simon Peter's brother.
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41 Անիկա անմիջապէս իր եղբայրը՝ 
Սիմոնը գտաւ եւ ըսաւ անոր.- 
Մեսիան գտանք։ (Մեսիա կը նշանակէ 
Քրիստոս, այսինքն՝ Օծեալ)։

41 Aniga anmichabes ir 
yeghpayrŭ՝ Simonŭ kdav yev 
ŭsav anor.- Mesian kdank: (Mesia 
gŭ nshanage Krisdos, aysinkn՝ 
Odzyal):

41 He first found his own brother 
Simon, and said to him, “We have 
found the Messiah” (which is 
translated, the Christ).

42 Յետոյ տարաւ զինք Յիսուսի մօտ։ 
Յիսուս նայեցաւ անոր եւ ըսաւ.- Դուն 
Սիմոնն ես, Յովնանի որդին։ Դուն 
Կեփաս պիտի կոչուիս։ (Կեփաս կը 
նշանակէ Պետրոս, այսինքն՝ ժայռ)։

42 Hedo darav zink Hisoosi mod: 
Hisoos nayetsav anor yev ŭsav.- 
Toon Simonn yes, Hovnani vortin: 
Toon Gepas bidi gochvis: (Gepas 
gŭ nshanage Bedros, aysinkn՝ 
jhayṙ):

42 And he brought him to Jesus. 
Now when Jesus looked at him, 
He said, “You are Simon the son of 
Jonah. You shall be called Cephas” 
(which is translated, A Stone).

43 Յաջորդ օր Յիսուս մտադրեց 
Գալիլեա երթալ։ Տեսաւ Փիլիպպոսը 
եւ ըսաւ անոր.- Հետեւէ՛ ինծի։

43 Hachort or Hisoos mdatrets 
Kalilya yertal: Desav Pilibbosŭ yev 
ŭsav anor.- Hedeve՛ indzi:

43 The following day Jesus wanted 
to go to Galilee, and He found 
Philip and said to him, “Follow 
Me.”

44 Փիլիպպոս Բեթսայիդայէն էր, 
Անդրէասի եւ Պետրոսի քաղաքէն։

44 Pilibbos Petsayitayen er, 
Antreasi yev Bedrosi kaghaken:

44 Now Philip was from Bethsaida, 
the city of Andrew and Peter.

45 Փիլիպպոս գտաւ Նաթանայէլը 
եւ ըսաւ անոր.- Գտանք այն մարդը, 
որուն մասին գրեցին Մովսէս՝ իր 
Օրէնքի գիրքին մէջ, ինչպէս նաեւ 
մարգարէները։ Անիկա Յիսուսն 
է, Յովսէփի որդին, Նազարէթ 
քաղաքէն։

45 Pilibbos kdav Natanayelŭ yev 
ŭsav anor.- Kdank ayn martŭ, 
voroon masin kretsin Movses՝ ir 
Orenki kirkin mech, inchbes nayev 
markarenerŭ: Aniga Hisoosn e, 
Hovsepi vortin, Nazaret kaghaken:

45 Philip found Nathanael and 
said to him, “We have found Him 
of whom Moses in the law, and 
also the prophets, wrote—Jesus of 
Nazareth, the son of Joseph.”

46 Նաթանայէլ հարցուց.- Բայց 
կարելի՞ է որ Նազարէթէն լաւ բան մը 
ելլէ։ Փիլիպպոս ըսաւ.- Եկուր եւ տե՛ս։

46 Natanayel hartsoots.- Payts 
gareli՞ e vor Nazareten lav pan mŭ 
yelle: Pilibbos ŭsav.- Yegoor yev 
de՛s:

46 And Nathanael said to him, 
“Can anything good come out of 
Nazareth?” Philip said to him, 
“Come and see.”
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47 Երբ Յիսուս տեսաւ Նաթանայէլը, 
որ իրեն կու գար, ըսաւ անոր.- 
Ահաւասիկ ճշմարիտ Իսրայէլացի մը, 
որուն մէջ նենգութիւն չկայ։

47 Yerp Hisoos desav Natanayelŭ, 
vor iren goo kar, ŭsav anor.- 
Ahavasig jshmarid Israyelatsi mŭ, 
voroon mech nenkootyoon chga:

47 Jesus saw Nathanael coming 
toward Him, and said of him, 
“Behold, an Israelite indeed, in 
whom is no deceit!”

48 Նաթանայէլ հարցուց.- 
Ուրկէ՞ կը ճանչնաս զիս։ Յիսուս 
պատասխանեց.- Տակաւին 
Փիլիպպոսը քեզ չկանչած՝ տեսայ 
քեզ, երբ թզենիին տակն էիր։

48 Natanayel hartsoots.- 
Oorge՞ gŭ janchnas zis: Hisoos 
badaskhanets.- Dagavin Pilibbosŭ 
kez chganchadz՝ desa kez, yerp 
tzeniin dagn eir:

48 Nathanael said to Him, “How 
do You know me?” Jesus answered 
and said to him, “Before Philip 
called you, when you were under 
the fig tree, I saw you.”

49 Նաթանայէլ ըսաւ.- Ռաբբի՛, դուն 
Աստուծոյ Որդին ես, դուն Իսրայէլի 
թագաւորն ես։

49 Natanayel ŭsav.- Ṙappi՛, toon 
Asdoodzo Vortin yes, toon Israyeli 
takavorn yes:

49 Nathanael answered and said 
to Him, “Rabbi, You are the Son of 
God! You are the King of Israel!”

50 Յիսուս պատասխանեց.- «Թզենիին 
տակ քեզ տեսայ» ըսելո՞ւս համար 
կը հաւատաս. ասկէ ետք աւելի մեծ 
բաներո՛ւ ականատես պիտի ըլլաս։

50 Hisoos badaskhanets.- «Tzeniin 
dag kez desa» ŭselo՞os hamar gŭ 
havadas. asge yedk aveli medz 
panero՛o aganades bidi ŭllas:

50 Jesus answered and said to 
him, “Because I said to you, ‘I 
saw you under the fig tree,’ do 
you believe? You will see greater 
things than these.”

51 Եւ խօսքը շարունակելով ըսաւ.- 
Վստա՛հ եղէք, երկինքը բացուած 
պիտի տեսնէք եւ Աստուծոյ 
հրեշտակները՝ որոնք կ’ելլեն ու 
կ’իջնեն Մարդու Որդիին վերեւ։ ֍

51 Yev khoskŭ sharoonagelov 
ŭsav.- Vsda՛h yeghek, yerginkŭ 
patsvadz bidi desnek yev Asdoodzo 
hreshdagnerŭ՝ voronk g’ellen oo 
g’ichnen Martoo Vortiin verev: ֍

51 And He said to him, “Most 
assuredly, I say to you, hereafter 
you shall see heaven open, and 
the angels of God ascending 
and descending upon the Son of 
Man.” ֍
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Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի 
հռովմայեցիներուն ուղղուած հռովմայեցիներուն ուղղուած 

նամակէն 1.1-7 (ARWZ)նամակէն 1.1-7 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali 
hṙovmayetsineroon ooghghvadz hṙovmayetsineroon ooghghvadz 

namagen 1.1-7 (ARWZ)namagen 1.1-7 (ARWZ)

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

1:1-7 (NKJV)1:1-7 (NKJV)

1 Ես, Պօղոս, ծառան եմ Քրիստոս 
Յիսուսի, որ զիս կանչեց իր 
առաքեալը ըլլալու եւ պաշտօն տուաւ 
Աստուծոյ Աւետարանը քարոզելու։

1 Yes, Boghos, dzaṙan yem Krisdos 
Hisoosi, vor zis ganchets ir 
aṙakyalŭ ŭllaloo yev bashdon dvav 
Asdoodzo Avedaranŭ karozeloo:

1 Paul, a bondservant of Jesus 
Christ, called to be an apostle, 
separated to the gospel of God

2 Սուրբ գիրքերուն մէջ 
արձանագրուած կը գտնէք, 
թէ Աստուած կանուխէն իր 
մարգարէներուն միջոցաւ խոստացաւ 
տալ այս աւետիսը,

2 Soorp kirkeroon mech 
artzanakrvadz gŭ kdnek, 
te Asdvadz ganookhen ir 
markareneroon michotsav 
khosdatsav dal ays avedisŭ,

2 which He promised before 
through His prophets in the Holy 
Scriptures,

3 որ կը վերաբերի իր Որդիին՝ մեր 
Տէր Յիսուս Քրիստոսի, որ իբրեւ 
մարդ՝ Դաւիթի սերունդէն ծնաւ,

3 vor gŭ veraperi ir Vortiin՝ mer 
Der Hisoos Krisdosi, vor iprev 
mart՝ Taviti seroonten dznav,

3 concerning His Son Jesus Christ 
our Lord, who was born of the seed 
of David according to the flesh,

4 բայց որ իբրեւ Աստուծոյ Որդի 
յայտնուեցաւ, երբ իր Սուրբ Հոգիին 
զօրութեամբ մեռելներէն յարութիւն 
առաւ։

4 payts vor iprev Asdoodzo Vorti 
haydnvetsav, yerp ir Soorp 
Hokiin zorootyamp meṙelneren 
harootyoon aṙav:

4 and declared to be the Son of God 
with power according to the Spirit 
of holiness, by the resurrection 
from the dead.

5 Ա՛ն էր որ ինծի առաքեալ ըլլալու 
շնորհքը տուաւ, որպէսզի իր անունին 
հաւատալու եւ հնազանդելու 
հրաւիրեմ բոլոր ազգերը,

5 A՛n er vor indzi aṙakyal ŭllaloo 
shnorhkŭ dvav, vorbeszi ir anoonin 
havadaloo yev hnazanteloo 
hravirem polor azkerŭ,

5 Through Him we have received 
grace and apostleship for 
obedience to the faith among all 
nations for His name,

6 որոնց կարգին դուք ալ Յիսուս 
Քրիստոսի պատկանելու կանչուեցաք։

6 voronts garkin took al Hisoos 
Krisdosi badganeloo ganchvetsak:

6 among whom you also are the 
called of Jesus Christ;



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 10 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

7 Ողջո՜յն բոլորիդ որ Հռոմ կը բնակիք. 
ձեզի՝ որ Աստուած սիրեց եւ իր սուրբ 
ժողովուրդը ըլլալու կանչեց։ Թող 
Աստուած մեր Հայրը եւ Տէր Յիսուս 
Քրիստոս շնորհք եւ խաղաղութիւն 
պարգեւեն ձեզի։ ֍

7 Voghcho՜oyn polorit vor Hṙom 
gŭ pnagik. tzezi՝ vor Asdvadz 
sirets yev ir soorp jhoghovoortŭ 
ŭllaloo ganchets: Togh Asdvadz 
mer Hayrŭ yev Der Hisoos Krisdos 
shnorhk yev khaghaghootyoon 
barkeven tzezi: ֍

7 To all who are in Rome, beloved 
of God, called to be saints: Grace 
to you and peace from God our 
Father and the Lord Jesus 
Christ. ֍

Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Ղուկասու Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Ղուկասու 

2.1-7 (ARWZ)2.1-7 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani 
Hisoosi Krisdosi ŭsd Ghoogasoo Hisoosi Krisdosi ŭsd Ghoogasoo 

2.1-7 (ARWZ)2.1-7 (ARWZ)

A Reading from the Holy Gospel A Reading from the Holy Gospel 
of Jesus Christ according to Luke of Jesus Christ according to Luke 

2:1-7 (NKJV)2:1-7 (NKJV)

1 Այդ օրերուն Օգոստոս կայսր 
հրամանագիր հանեց՝ իր 
կայսրութեան սահմաններուն մէջ 
գտնուող բոլոր բնակիչներուն 
մարդահամարը կատարելու։

1 Ayt oreroon Okosdos gaysr 
hramanakir hanets՝ ir gaysrootyan 
sahmanneroon mech kdnvogh 
polor pnagichneroon martahamarŭ 
gadareloo:

1 And it came to pass in those 
days that a decree went out from 
Caesar Augustus that all the world 
should be registered.

2 Այս առաջին մարդահամարը տեղի 
ունեցաւ Սուրիայի կառավարիչ 
Կիրենիոսի օրերուն։

2 Ays aṙachin martahamarŭ deghi 
oonetsav Sooriayi gaṙavarich 
Gireniosi oreroon:

2 This census first took place while 
Quirinius was governing Syria.

3 Ամէն մարդ իր ծննդավայր քաղաքը 
կ’երթար իր անունը արձանագրել 
տալու համար։

3 Amen mart ir dznntavayr 
kaghakŭ g’ertar ir anoonŭ 
artzanakrel daloo hamar:

3 So all went to be registered, 
everyone to his own city.
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4 Յովսէփ, Դաւիթի ցեղէն եւ 
ազգատոհմէն ըլլալուն համար, 
Գալիլեայի Նազարէթ քաղաքէն ելաւ 
եւ իր անունը արձանագրել տալու 
համար գնաց Հրէաստանի Բեթլեհէմ 
քաղաքը, Դաւիթ թագաւորին 
ծննդավայրը։

4 Hovsep, Taviti tseghen yev 
azkadohmen ŭllaloon hamar, 
Kalilyai Nazaret kaghaken yelav 
yev ir anoonŭ artzanakrel daloo 
hamar knats Hreasdani Petlehem 
kaghakŭ, Tavit takavorin 
dznntavayrŭ:

4 Joseph also went up from 
Galilee, out of the city of Nazareth, 
into Judea, to the city of David, 
which is called Bethlehem, because 
he was of the house and lineage of 
David,

5 Իրեն կ’ընկերանար իր նշանածը՝ 
Մարիամ, որ յղի էր։

5 Iren g’ŭngeranar ir nshanadzŭ՝ 
Mariam, vor hghi er:

5 to be registered with Mary, his 
betrothed wife, who was with 
child.

6 Բեթլեհէմի մէջ Մարիամի 
ծննդաբերութեան ժամանակը հասաւ

6 Petlehemi mech Mariami 
dznntaperootyan jhamanagŭ 
hasav

6 So it was, that while they were 
there, the days were completed for 
her to be delivered.

7 եւ ծնաւ իր անդրանիկ զաւակը, որ 
փաթթեց խանձարուրի մէջ եւ դրաւ 
մսուրի մը մէջ, որովհետեւ պանդոկին 
մէջ իրենց համար տեղ չկար։ ֍

7 yev dznav ir antranig zavagŭ, 
vor pattets khantzaroori mech yev 
trav msoori mŭ mech, vorovhedev 
bantogin mech irents hamar degh 
chgar: ֍

7 And she brought forth her 
firstborn Son, and wrapped Him 
in swaddling cloths, and laid Him 
in a manger, because there was no 
room for them in the inn. ֍


