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

Օրհնեսցի պսակ տարւոյ 
քաղցրութեան Քո, եւ դաշտք Քո 
լցցին պարարտութեամբ։

Orhnestsi bsag darvo 
kaghtsrootyan Ko, yev tashdk Ko 
ltstsin barardootyamp:

May the crown of the year be 
blessed with your goodness, and 
your fields be filled with fatness!

Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ 
աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ 

ըստ Յովհաննու 2.1-11 (ARWZ)ըստ Յովհաննու 2.1-11 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook Yergyooghatsootyamp lvarook 
srpo avedaranis Hisoosi Krisdosi srpo avedaranis Hisoosi Krisdosi 

vor ŭsd Hovhannoo 2.1-11 vor ŭsd Hovhannoo 2.1-11 
(ARWZ)(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 St. of Jesus Christ according to St. 

John 2:1-11 (NKJV)John 2:1-11 (NKJV)

1 Յիսուսի Գալիլեա հասնելուն 
երրորդ օրը հարսանիք մը կար Կանա 
քաղաքին մէջ, եւ Յիսուսի մայրը հոն 
էր։

1 Hisoosi Kalilya hasneloon 
yerrort orŭ harsanik mŭ gar Gana 
kaghakin mech, yev Hisoosi mayrŭ 
hon er:

1 On the third day there was a 
wedding in Cana of Galilee, and 
the mother of Jesus was there.

2 Յիսուս եւ իր աշակերտներն ալ 
հրաւիրուած էին հարսանիքին։

2 Hisoos yev ir ashagerdnern al 
hravirvadz ein harsanikin:

2 Now both Jesus and His disciples 
were invited to the wedding.

3 Երբ գինին պակսեցաւ, Յիսուսի 
մայրը իրեն ըսաւ.- Գինի չունին։

3 Yerp kinin bagsetsav, Hisoosi 
mayrŭ iren ŭsav.- Kini choonin:

3 And when they ran out of wine, 
the mother of Jesus said to Him, 
“They have no wine.”

4 «Մա՜յր, մեզի ի՛նչ» պատասխանեց 
Յիսուս «իմ ժամանակս տակաւին չէ՛ 
հասած»։

4 «Ma՜yr, mezi i՛nch» badaskhanets 
Hisoos «im jhamanags dagavin che՛ 
hasadz»:

4 Jesus said to her, “Woman, what 
does your concern have to do with 
Me? My hour has not yet come.”

5 Սակայն իր մայրը ըսաւ 
սպասաւորներուն.- Ինչ որ ըսէ ձեզի՝ 
կատարեցէ՛ք։

5 Sagayn ir mayrŭ ŭsav 
sbasavorneroon.- Inch vor ŭse 
tzezi՝ gadaretse՛k:

5 His mother said to the servants, 
“Whatever He says to you, do it.”



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 15 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

6 Հրեաներու ծիսական մաքրութեան 
սովորութեան համաձայն, հոն քարէ 
վեց կարասներ կային, որոնցմէ 
իւրաքանչիւրը ութսունէն հարիւր 
լիթր կ’առնէր։

6 Hryaneroo dzisagan makrootyan 
sovorootyan hamatzayn, hon kare 
vets garasner gayin, vorontsme 
yoorakanchyoorŭ ootsoonen 
haryoor litr g’aṙner:

6 Now there were set there six 
waterpots of stone, according to 
the manner of purification of the 
Jews, containing twenty or thirty 
gallons apiece.

7 Յիսուս ըսաւ սպասաւորներուն.- 
Կարասները ջուրով լեցուցէք։ Եւ 
սպասաւորները լեցուցին մինչեւ 
բերան։

7 Hisoos ŭsav sbasavorneroon.- 
Garasnerŭ choorov letsootsek: Yev 
sbasavornerŭ letsootsin minchev 
peran:

7 Jesus said to them, “Fill the 
waterpots with water.” And they 
filled them up to the brim.

8 Յետոյ ըսաւ անոնց.- Հիմա առէք 
եւ սեղանապետին տարէք։ Անոնք ալ 
տարին։

8 Hedo ŭsav anonts.- Hima aṙek 
yev seghanabedin darek: Anonk al 
darin:

8 And He said to them, “Draw 
some out now, and take it to the 
master of the feast.” And they took 
it.

9 Սեղանապետը համտեսեց գինիի 
փոխուած ջուրը, բայց չգիտցաւ թէ 
ուրկէ էր. թէեւ սպասաւորները, 
որոնք ջուրը լեցուցած էին, գիտէին։ 
Այն ատեն սեղանապետը փեսային 
ըսաւ.-

9 Seghanabedŭ hamdesets kinii 
pokhvadz choorŭ, payts chkidtsav 
te oorge er. teyev sbasavornerŭ, 
voronk choorŭ letsootsadz ein, 
kidein: Ayn aden seghanabedŭ 
pesayin ŭsav.-

9 When the master of the feast had 
tasted the water that was made 
wine, and did not know where 
it came from (but the servants 
who had drawn the water knew), 
the master of the feast called the 
bridegroom.

10 Ամէն մարդ նախ ընտիր գինին կը 
հրամցնէ, իսկ երբ գինովնան՝ այն 
ատեն հասարակը, մինչ դուն ընտիր 
գինին պահեր ես մինչեւ հիմա։

10 Amen mart nakh ŭndir kinin gŭ 
hramtsne, isg yerp kinovnan՝ ayn 
aden hasaragŭ, minch toon ŭndir 
kinin baher yes minchev hima:

10 And he said to him, “Every 
man at the beginning sets out the 
good wine, and when the guests 
have well drunk, then the inferior. 
You have kept the good wine until 
now!”

11 Յիսուս իր այս առաջին հրաշքը 
կատարեց Գալիլեայի Կանա 
քաղաքին մէջ։ Հոն ան իր փառքը 
յայտնեց, եւ աշակերտները 
հաւատացին իրեն։ ֍

11 Hisoos ir ays aṙachin hrashkŭ 
gadarets Kalilyai Gana kaghakin 
mech: Hon an ir paṙkŭ haydnets, 
yev ashagerdnerŭ havadatsin 
iren: ֍

11 This beginning of signs Jesus 
did in Cana of Galilee, and 
manifested His glory; and His 
disciples believed in Him. ֍


