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

2022-01-16 2022-01-16 2022-01-16

Կիրակի Giragi Sunday

ԴԿ Ta Gen Ta Gen

Ա. Կիւրակէ զկնի Ծննդեան եւ 
Աստուածայայտնութեան

1. Gyoorage zgni Dznntyan yev 
Asdvadzahaydnootyan

First Sunday after Nativity and Theophany

Շարական խնկարկութեանՇարական խնկարկութեան Sharagan khngargootyanSharagan khngargootyan Hymn of IncenseHymn of Incense

Յայս յարկ,, Hays harg,, In this court...

ԺամամուտԺամամուտ JhamamoodJhamamood IntroitIntroit

Միածի՛ն Որդի,, Miadzi՛n Vorti,, Only-begotten Son...

Փոխ (Սղ. ՂԲ)Փոխ (Սղ. ՂԲ) Pokh (Sgh. 92)Pokh (Sgh. 92) Antiphon (Ps. 92)Antiphon (Ps. 92)

Տէր թագաւորեաց, զվայելչութիւն 
զգեցաւ, զգեցաւ Տէր զզօրութիւն, 
ընդ մէջ Իւր էած։

Der takavoryats, zvayelchootyoon 
zketsav, zketsav Der zzorootyoon, 
ŭnt mech Yoor eadz:

The Lord reigns; he has clothed 
himself with majesty: the Lord is 
clothed, he has girded himself with 
strength.

Հաստատեաց զաշխարհ, զի մի՛ 
սասանեսցի. պատրաստ է աթոռ Քո ի 
սկզբանէ, յաւիտեանս Դու ես։

Hasdadyats zashkharh, zi mi՛ 
sasanestsi. badrasd e atoṙ Ko i 
sgzpane, havidyans Too yes:

For he has established the world, 
so that it could not be moved. Your 
throne is prepared. You are from 
the beginning to everlasting.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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Ամբարձան գետք, Տէ՛ր, եւ ամբարձին 
գետք զձայնս իւրեանց. եւ յարիցեն 
գետք ի գնացս իւրեանց։

Ampartzan kedk, De՛r, yev 
ampartzin kedk ztzayns yooryants. 
yev haritsen kedk i knatss 
yooryants:

The rivers have lifted up, O Lord, 
the rivers have lifted up their 
voices. The rivers shall rise in 
their courses.

Ի ձայնէ ջուրց բազմաց սքանչելի 
եղեն զբօսանք ծովու։

I tzayne choorts pazmats skancheli 
yeghen zposank dzovoo:

From the voice of many watesr, 
the waves of the sea became 
wonderful.

Սքանչելի ես Դու, Տէ՛ր, ի բարձունս. 
վկայութեանց Քոց մեք յոյժ 
հաւատացաք։

Skancheli yes Too, De՛r, i 
partzoons. vgayootyants Kots mek 
hooyjh havadatsak:

Lord, you on high are wonderful. 
We greatly trusted in your 
testimonies.

Տան Քում վայել է սրբութիւն, Տէ՛ր, 
ընդ երկայն աւուրս։ ֍

Dan Koom vayel e srpootyoon, De՛r, 
ŭnt yergayn avoors: ֍

Holiness becomes your house, 
Lord, for the length of days. ֍

Շարական (Յար. ԱԿ)Շարական (Յար. ԱԿ) Sharagan (Har. AG)Sharagan (Har. AG) Hymn (Res. Ayp Gen)Hymn (Res. Ayp Gen)

Որ անբաւելի յաղթող զօրութեամբ 
թագաւոր ես երկնի եւ երկրի, 
Քրիստո՛ս Աստուած, օրհնաբանեմք 
զՔեզ։

Vor anpaveli haghtogh zorootyamp 
takavor yes yergni yev yergri, 
Krisdo՛s Asdvadz, orhnapanemk 
zKez:

You are the incomprehensible king 
of heaven and earth, triumphant 
in power, O Christ God. We sing 
your praise.

Որ փառակցութեամբ ընդ Հօր 
վերօրհնիս յանմահից եւ խոնարհեալ 
մարմին զգեցար, փառաց Թագաւո՛ր, 
օրհնաբանեմք զՔեզ։

Vor paṙagtsootyamp ŭnt Hor 
verorhnis hanmahits yev 
khonarhyal marmin zketsar, 
paṙats Takavo՛r, orhnapanemk 
zKez:

You are exalted in glory with the 
Father by the immortal ones. And 
humbling yourself, you took body, 
O King of glory. We sing your 
praise.

Որ կարողապէս զմահ կոխեցեր 
եւ յարուցեալ լուսաւորեցեր սուրբ 
զԵկեղեցի, անմահ Էութի՛ւն, 
օրհնաբանեմք զՔեզ։ ֍

Vor garoghabes zmah gokhetser 
yev harootsyal loosavoretser soorp 
zEgeghetsi, anmah Eootyo՛on, 
orhnapanemk zKez: ֍

You mightily trampled on death. 
And rising, you enlightened the 
holy church, O immortal Being. 
We sing your praise. ֍
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Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜:

Քեզ վայելէ օրհնութիւն, Աստուա՛ծ, 
ի Սիոն, եւ Քեզ տացին աղօթք 
յԵրուսաղէմ։

Kez vayele orhnootyoon, Asdva՛dz, 
i Sion, yev Kez datsin aghotk 
hEroosaghem:

Praise becomes you, O God, in 
Sion; and to you they give prayers 
in Jerusalem.

Լո՛ւր աղօթից իմոց, զի առ Քեզ 
ամենայն մարմին եկեսցէ։

Lo՛or aghotits imots, zi aṙ Kez 
amenayn marmin yegestse:

Hear my prayer, for to you all flesh 
shall come.

Բանք անօրինաց զօրացան ի վերայ 
մեր. զամպարշտութիւնս մեր Դու 
քաւեսցես։

Pank anorinats zoratsan i vera 
mer. zambarshdootyoons mer Too 
kavestses:

The words of transgressors have 
overpowered us; but you shall 
pardon our sins.

Երանի՜ զոր ընտրեցեր եւ ընկալար, եւ 
բնակեսցէ ի գաւիթս Քո։

Yerani՜ zor ŭndretser yev ŭngalar, 
yev pnagestse i kavits Ko:

Blessed is he whom you have 
chosen and adopted; he shall dwell 
in thy courts.

Լցցուք մեք ի բարութենէ տան 
Քո, սուրբ է տաճար Քո սքանչելի 
արդարութեամբ։

Ltstsook mek i parootene dan 
Ko, soorp e dajar Ko skancheli 
artarootyamp:

We shall be filled with the 
good things of your house; your 
temple is holy, wonderful in 
righteousness.

Լո՛ւր մեզ, Աստուա՛ծ փրկիչ մեր, յո՛յս 
ամենայն ծագաց երկրի եւ որ ի ծով 
հեռի,

Lo՛or mez, Asdva՛dz prgich mer, 
ho՛oys amenayn dzakats yergri yev 
vor i dzov heṙi,

Hear us, God our Saviour, hope 
of all the ends of the earth, and of 
them that are far away on the sea,

Ո պատրաստէ զլերինս զօրութեամբ 
Իւրով եւ զգեցեալ է զօրութիւն.

Vo badrasde zlerins zorootyamp 
Yoorov yev zketsyal e zorootyoon.

Who establishes the mountains in 
thy strength, girded about with 
power,

Ո խռովեցուցանէ զմեծութիւն ծովու 
եւ զձայն ալեաց նորա ցածուցանէ։

Vo khṙovetsootsane zmedzootyoon 
dzovoo yev ztzayn alyats nora 
tsadzootsane:

Who stirs the depth of the sea, and 
calms the sounds of its waves.

Խռովեսցին հեթանոսք, եւ երկիցեն 
բնակիչք երկրի ի նշանաց Քոց։

Khṙovestsin hetanosk, yev 
yergitsen pnagichk yergri i 
nshanats Kots:

The heathen shall be troubled, and 
they that inhabit the ends of the 
earth shall be afraid of your signs.
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Յելս առաւօտու եւ ընդ երեկոյս 
զուարճասցին. հայեցար յերկիր, 
արբուցեր զնա եւ բազում արարեր 
զմեծութիւն նորա։

Hels aṙavodoo yev ŭnt yeregooys 
zvarjastsin. hayetsar hergir, 
arpootser zna yev pazoom ararer 
zmedzootyoon nora:

The outgoings of morning and 
evening shall rejoice. You have 
visited the earth and saturated it; 
you have abundantly enriched it.

Գետն Աստուծոյ լի եղեւ 
ջուրբ. պատրաստ արարեր 
զկերակուր նորա, զի այսպէս է 
պատրաստութիւն։

Kedn Asdoodzo li yeghev choorp. 
badrasd ararer zgeragoor nora, zi 
aysbes e badrasdootyoon:

The river of God is filled with 
water. You have prepared their 
food, for thus is preparation.

Զակօս նորա արբուցեր եւ բազում 
արարեր զարմտիս նորա։

Zagos nora arpootser yev pazoom 
ararer zarmdis nora:

You saturated her furrows and 
greatly multiplied her fruits;

Ի ցօղել նորա զուարթ եղիցի բոյս 
նորա. օրհնեսցի պսակ տարւոյ 
քաղցրութեան Քո։

I tsoghel nora zvart yeghitsi 
pooys nora. orhnestsi bsag darvo 
kaghtsrootyan Ko:

The crop springing up shall rejoice 
in its drops. Let the crown of the 
year be blessed through your 
goodness.

Դաշտք Քո լցցին պարարտութեամբ, 
պարարտասցին գեղեցկութիւնք 
անապատի։

Tashdk Ko ltstsin barardootyamp, 
barardastsin keghetsgootyoonk 
anabadi:

Your plains shall be filled with 
fatness. The mountains of the 
wilderness shall be enriched.

Բլուրք ցնծութիւն զգեցցին, եւ 
զգեցցին խոյք մաքեաց։

Ploork tsndzootyoon zketstsin, yev 
zketstsin khooyk makyats:

The hills shall gird themselves 
with joy, and the rams of the flock 
shall be clothed with wool.

Հովիտք բազում արասցեն ցորեան, 
աղաղակեսցեն եւ օրհնեսցեն։ ֍

Hovidk pazoom arastsen tsoryan, 
aghaghagestsen yev orhnestsen: ֍

The valleys shall abound in corn; 
they shall cry aloud and sing 
hymns. ֍
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Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ 
աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ 

ըստ Ղուկասու 4.14-30 (ARWZ)ըստ Ղուկասու 4.14-30 (ARWZ)

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

vor ŭsd Ghoogasoo 4.14-30 vor ŭsd Ghoogasoo 4.14-30 
(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. 

Luke 4:14-30 (NKJV)Luke 4:14-30 (NKJV)

14 Յիսուս Գալիլեա վերադարձաւ 
Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ, 
եւ ամբողջ գաւառին մէջ իր 
համբաւըտարածուեցաւ։

14 Hisoos Kalilya veratartzav 
Soorp Hokiin zorootyamp, yev 
ampoghch kavaṙin mech ir 
hampavŭdaradzvetsav:

14 Then Jesus returned in the 
power of the Spirit to Galilee, and 
news of Him went out through all 
the surrounding region.

15 Անոնց ժողովարաններուն մէջ 
կ’ուսուցանէր՝ արժանանալով 
բոլորին հիացումին ու գովասանքին։

15 Anonts jhoghovaranneroon 
mech g’oosootsaner՝ arjhananalov 
polorin hiatsoomin oo kovasankin:

15 And He taught in their 
synagogues, being glorified by all.

16 Եկաւ Նազարէթ քաղաքը, ուր 
մեծցած էր, եւ իր սովորութեան 
համաձայն Շաբաթ օր ժողովարան 
գնաց։ Երբ ոտքի ելաւ կարդալու 
համար օրուան ընթերցուածը,

16 Yegav Nazaret kaghakŭ, oor 
medztsadz er, yev ir sovorootyan 
hamatzayn Shapat or jhoghovaran 
knats: Yerp vodki yelav gartaloo 
hamar orvan ŭntertsvadzŭ,

16 So He came to Nazareth, where 
He had been brought up. And as 
His custom was, He went into the 
synagogue on the Sabbath day, 
and stood up to read.

17 իրեն տուին Եսայի մարգարէին 
գիրքը։ Բացաւ եւ գտաւ այն տեղը ուր 
կ’ըսէր.-

17 iren dvin Yesayi markarein 
kirkŭ: Patsav yev kdav ayn deghŭ 
oor g’ŭser.-

17 And He was handed the book of 
the prophet Isaiah. And when He 
had opened the book, He found the 
place where it was written:

18 «Տիրոջ Հոգին վրաս է. որովհետեւ 
զիս օծեց եւ ղրկեց՝ աղքատներուն 
փրկութեան աւետիս տալու, 
սրտաբեկները մխիթարելու, 
գերիներուն ազատութիւն բերելու, 
կոյրերուն աչքերը բանալու, 
հարստահարուածները ազատելու

18 «Diroch Hokin vras e. 
vorovhedev zis odzets yev ghrgets՝ 
aghkadneroon prgootyan avedis 
daloo, srdapegnerŭ mkhitareloo, 
kerineroon azadootyoon pereloo, 
gooyreroon achkerŭ panaloo, 
harsdaharvadznerŭ azadeloo

18 “The Spirit of the LORD is 
upon Me, Because He has anointed 
Me To preach the gospel to the 
poor; He has sent Me to heal the 
brokenhearted, To proclaim liberty 
to the captives And recovery of 
sight to the blind, To set at liberty 
those who are oppressed;
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19 եւ յայտարարելու՝ թէ ահա հասած 
է ժամանակը, երբ Տէրը պիտի փրկէ 
իր ժողովուրդը»։

19 yev haydarareloo՝ te aha hasadz 
e jhamanagŭ, yerp Derŭ bidi prge 
ir jhoghovoortŭ»:

19 To proclaim the acceptable year 
of the LORD.”

20 Ապա գոցեց գիրքը, տուաւ 
պաշտօնեային եւ նստաւ։ 
Ժողովարանին մէջ գտնուողներուն 
բոլորին աչքերը իրեն սեւեռած էին,

20 Aba kotsets kirkŭ, dvav 
bashdonyain yev nsdav: 
Jhoghovaranin mech 
kdnvoghneroon polorin achkerŭ 
iren seveṙadz ein,

20 Then He closed the book, and 
gave it back to the attendant and 
sat down. And the eyes of all who 
were in the synagogue were fixed 
on Him.

21 երբ ըսաւ.- Այս մարգարէութիւնը 
որ դուք լսեցիք, ահա այսօր 
իրականացաւ։

21 yerp ŭsav.- Ays 
markareootyoonŭ vor took lsetsik, 
aha aysor iraganatsav:

21 And He began to say to them, 
“Today this Scripture is fulfilled in 
your hearing.”

22 Ամէնքն ալ տպաւորուած էին 
իրմէ եւ հիանալով անոր շնորհալի 
խօսքերուն վրայ՝ կ’ըսէին.- Այս 
մարդը Յովսէփի որդին չէ՞։

22 Amenkn al dbavorvadz ein 
irme yev hianalov anor shnorhali 
khoskeroon vra՝ g’ŭsein.- Ays 
martŭ Hovsepi vortin che՞:

22 So all bore witness to Him, and 
marveled at the gracious words 
which proceeded out of His mouth. 
And they said, “Is this not Joseph's 
son?”

23 Յիսուս ըսաւ.- Անտարակոյս 
ինծի պիտի ըսէք հետեւեալ առածը. 
«Բժի՛շկ, դուն քեզ բժշկէ»։ Եւ ինչ որ 
լսեցինք որ գործեր ես Կափառնաումի 
մէջ, այստեղ՝ քու հայրենի գաւառիդ 
մէջ ալ կատարէ։

23 Hisoos ŭsav.- Andaragooys 
indzi bidi ŭsek hedevyal aṙadzŭ. 
«Pjhi՛shg, toon kez pjhshge»: Yev 
inch vor lsetsink vor kordzer yes 
Gapaṙnaoomi mech, aysdegh՝ koo 
hayreni kavaṙit mech al gadare:

23 He said to them, “You will 
surely say this proverb to 
Me, ‘Physician, heal yourself! 
Whatever we have heard done in 
Capernaum, do also here in Your 
country.’”

24 Եւ աւելցուց.- Բայց դուք 
ալ գիտէք, որ մարգարէն իր 
ծննդավայրին մէջ յարգ չունի։

24 Yev aveltsoots.- Payts took 
al kidek, vor markaren ir 
dznntavayrin mech hark chooni:

24 Then He said, “Assuredly, I say 
to you, no prophet is accepted in 
his own country.
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25 Ձեզի օրինակներով խօսիմ։ 
Իսրայէլի մէջ բազմաթիւ այրիներ 
կային Եղիայի օրերուն, երբ 
երեքուկէս տարի երկինքը չանձրեւեց 
եւ ամբողջ երկրին մէջ սաստիկ սով 
տիրեց։

25 Tzezi orinagnerov khosim: 
Israyeli mech pazmativ ayriner 
gayin Yeghiayi oreroon, yerp 
yerekooges dari yerginkŭ 
chantzrevets yev ampoghch 
yergrin mech sasdig sov direts:

25 “But I tell you truly, many 
widows were in Israel in the 
days of Elijah, when the heaven 
was shut up three years and six 
months, and there was a great 
famine throughout all the land;

26 Բայց Եղիա անոնցմէ ոեւէ մէկուն 
չղրկուեցաւ, այլ ղրկուեցաւ Սիդոնի 
մօտիկ Սարեփթա գիւղը բնակող այրի 
կնոջ մը։

26 Payts Yeghia anontsme 
voyeve megoon chghrgvetsav, ayl 
ghrgvetsav Sitoni modig Sarepta 
kyooghŭ pnagogh ayri gnoch mŭ:

26 “but to none of them was Elijah 
sent except to Zarephath, in the 
region of Sidon, to a woman who 
was a widow.

27 Նոյնպէս, Եղիսէ մարգարէի 
օրերուն Իսրայէլի մէջ բազմաթիւ 
բորոտներ կային, բայց անոնցմէ ո՛չ 
մէկը բժշկուեցաւ, այլ միայն Նէեման 
անունով Ասորի մը։

27 Nooynbes, Yeghise markarei 
oreroon Israyeli mech pazmativ 
porodner gayin, payts anontsme 
vo՛ch megŭ pjhshgvetsav, ayl 
miayn Neyeman anoonov Asori 
mŭ:

27 “And many lepers were in Israel 
in the time of Elisha the prophet, 
and none of them was cleansed 
except Naaman the Syrian.”

28 Այս ակնարկութիւնները լսելով՝ 
ժողովարանին մէջ գտնուողները 
բարկութեամբ լեցուեցան։

28 Ays agnargootyoonnerŭ lselov՝ 
jhoghovaranin mech kdnvoghnerŭ 
pargootyamp letsvetsan:

28 So all those in the synagogue, 
when they heard these things, 
were filled with wrath,

29 Ելան, Յիսուսը քաղաքէն դուրս 
հանեցին եւ գահավէժ ընելու 
նպատակով զայն տարին մինչեւ 
կատարը այն լերան, որուն վրայ 
շինուած էր իրենց քաղաքը։

29 Yelan, Hisoosŭ kaghaken toors 
hanetsin yev kahavejh ŭneloo 
nbadagov zayn darin minchev 
gadarŭ ayn leran, voroon vra 
shinvadz er irents kaghakŭ:

29 and rose up and thrust Him out 
of the city; and they led Him to the 
brow of the hill on which their city 
was built, that they might throw 
Him down over the cliff.

30 Բայց Յիսուս անոնց մէջէն անցաւ 
գնաց։ ֍

30 Payts Hisoos anonts mechen 
antsav knats: ֍

30 Then passing through the midst 
of them, He went His way. ֍
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Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜:

Երանի՜ զոր ընտրեցեր եւ ընկալար, եւ 
բնակեսցէ ի գաւիթս Քո։

Yerani՜ zor ŭndretser yev ŭngalar, 
yev pnagestse i kavits Ko:

Blessed is he whom thou hast 
chosen and adopted; he shall dwell 
in thy courts.

Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ 
54.1-13 (ARWA)54.1-13 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya markaree Ŭntertsvadzs hEsayya markaree 
54.1-13 (ARWA)54.1-13 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah 54:1-13 (NKJV)Isaiah 54:1-13 (NKJV)

1 «Ո՛վ չծնանող ամուլ, ցնծա՛. Ո՛վ 
ծննդական ցաւ չքաշող, ցնծութեամբ 
գոչէ՛ եւ աղաղակէ՛. Քանզի երեսէ 
ձգուածին տղաքները Այր ունեցողին 
տղաքներէն շատ պիտի ըլլան», կ՚ըսէ 
Տէրը։

1 «O՛v chdznanogh amool, 
tsndza՛. O՛v dznntagan tsav 
chkashogh, tsndzootyamp koche՛ 
yev aghaghage՛. Kanzi yerese 
tzkvadzin dghaknerŭ Ayr 
oonetsoghin dghakneren shad bidi 
ŭllan», g՚ŭse Derŭ:

1 “Sing, O barren, You who 
have not borne! Break forth into 
singing, and cry aloud, You who 
have not labored with child! 
For more are the children of the 
desolate Than the children of the 
married woman,” says the LORD.

2 «Վրանիդ տեղը լայնցուր, Քու 
բնակարանիդ վարագոյրները թող 
տարածուին. Մի՛ խնայեր, չուաններդ 
երկնցուր ու ցիցերդ ամրացո՛ւր։

2 «Vranit deghŭ layntsoor, Koo 
pnagaranit varakooyrnerŭ togh 
daradzvin. Mi՛ khnayer, chvannert 
yergntsoor oo tsitsert amratso՛or:

2 “Enlarge the place of your tent, 
And let them stretch out the 
curtains of your dwellings; Do not 
spare; Lengthen your cords, And 
strengthen your stakes.

3 Քանզի աջ ու ձախ կողմը պիտի 
տարածուիս Եւ քու սերունդդ 
ազգեր պիտի ժառանգէ, Աւերուած 
քաղաքները բնակիչներով պիտի 
լեցնէ։

3 Kanzi ach oo tzakh goghmŭ 
bidi daradzvis Yev koo seroontt 
azker bidi jhaṙanke, Avervadz 
kaghaknerŭ pnagichnerov bidi 
letsne:

3 For you shall expand to the 
right and to the left, And your 
descendants will inherit the 
nations, And make the desolate 
cities inhabited.
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4 Մի՛ վախնար, վասն զի պիտի 
չամչնաս Ու մի՛ շփոթիր, վասն զի 
պիտի չնախատուիս, Քանզի քու 
մանկութեանդ նախատինքը պիտի 
մոռնաս Եւ քու որբեւարութեանդ 
մեղադրանքը անգամ մըն ալ պիտի 
չյիշես,

4 Mi՛ vakhnar, vasn zi bidi 
chamchnas Oo mi՛ shpotir, vasn 
zi bidi chnakhadvis, Kanzi koo 
mangootyant nakhadinkŭ bidi 
moṙnas Yev koo vorpevarootyant 
meghatrankŭ ankam mŭn al bidi 
ch-hishes,

4 “Do not fear, for you will not be 
ashamed; Neither be disgraced, 
for you will not be put to shame; 
For you will forget the shame of 
your youth, And will not remember 
the reproach of your widowhood 
anymore.

5 Քանզի քու այրդ քու Ստեղծիչդ 
է, Անոր անունը Եհովա Սաբաւովթ 
է Ու քու Փրկիչդ Իսրայէլի Սուրբն 
է, Անիկա երկրին Աստուածը պիտի 
կոչուի։

5 Kanzi koo ayrt koo Sdeghdzicht 
e, Anor anoonŭ Yehova Sapavovt 
e Oo koo Prgicht Israyeli Soorpn 
e, Aniga yergrin Asdvadzŭ bidi 
gochvi:

5 For your Maker is your husband, 
The LORD of hosts is His name; 
And your Redeemer is the Holy 
One of Israel; He is called the God 
of the whole earth.

6 Տէրը քեզ՝ երեսէ ձգուած եւ հոգիով 
վշտացած կնոջ պէս Ու մերժուած 
նորահասակ հարսի պէս կանչեց», 
կ՚ըսէ քու Աստուածդ։

6 Derŭ kez՝ yerese tzkvadz yev 
hokiov vshdatsadz gnoch bes Oo 
merjhvadz norahasag harsi bes 
ganchets», g՚ŭse koo Asdvadzt:

6 For the LORD has called you 
Like a woman forsaken and 
grieved in spirit, Like a youthful 
wife when you were refused,” Says 
your God.

7 «Փոքր վայրկեան մը քեզ թողուցի, 
Բայց մեծ ողորմութիւններով քեզ 
պիտի հաւաքեմ։

7 «Pokr vargyan mŭ kez toghootsi, 
Payts medz voghormootyoonnerov 
kez bidi havakem:

7 “For a mere moment I have 
forsaken you, But with great 
mercies I will gather you.

8 Քիչ մը՝ ՝ սրտմտութեամբ, մէկ 
վայրկեան երեսս քեզմէ ծածկեցի, 
Բայց յաւիտենական ողորմութիւնով 
քեզի պիտի ողորմիմ», Կ՚ըսէ քու 
Փրկիչդ Եհովան։

8 Kich mŭ՝ ՝ srdmdootyamp, 
meg vargyan yeress kezme 
dzadzgetsi, Payts havidenagan 
voghormootyoonov kezi bidi 
voghormim», G՚ŭse koo Prgicht 
Yehovan:

8 With a little wrath I hid My face 
from you for a moment; But with 
everlasting kindness I will have 
mercy on you,” Says the LORD, 
your Redeemer.
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9 «Քանզի ասիկա ինծի Նոյին 
ջուրերուն պէս է. Ինչպէս երդում 
ըրի թէ՝ Նոյին ջուրերը անգամ մըն 
ալ երկրի վրայ չանցնին, Նոյնպէս 
երդում ըրի, որ քեզի չբարկանամ ու 
քեզ չյանդիմանեմ։

9 «Kanzi asiga indzi Nooyin 
chooreroon bes e. Inchbes yertoom 
ŭri te՝ Nooyin choorerŭ ankam 
mŭn al yergri vra chantsnin, 
Nooynbes yertoom ŭri, vor 
kezi chparganam oo kez ch-
hantimanem:

9 “For this is like the waters of 
Noah to Me; For as I have sworn 
That the waters of Noah would no 
longer cover the earth, So have I 
sworn That I would not be angry 
with you, nor rebuke you.

10 Քանզի լեռները պիտի վերնան Եւ 
բլուրները պիտի սասանին, Բայց իմ 
ողորմութիւնս քեզմէ պիտի չվերնայ 
Ու իմ խաղաղութեանս ուխտը պիտի 
չսասանի», Կ՚ըսէ Տէրը, որ քեզի 
կ՚ողորմի։

10 Kanzi leṙnerŭ bidi vernan Yev 
ploornerŭ bidi sasanin, Payts 
im voghormootyoons kezme bidi 
chverna Oo im khaghaghootyans 
ookhdŭ bidi chsasani», G՚ŭse Derŭ, 
vor kezi g՚voghormi:

10 For the mountains shall depart 
And the hills be removed, But 
My kindness shall not depart 
from you, Nor shall My covenant 
of peace be removed,” Says the 
LORD, who has mercy on you.

11 «Ո՛վ փոթորիկէ զարնուած 
անմխիթար ողորմելի, Ահա ես քու 
քարերդ գոյնզգոյն պիտի ընեմ, Քեզ 
շափիւղաներով պիտի հիմնեմ.

11 «O՛v potorige zarnvadz 
anmkhitar voghormeli, Aha yes 
koo karert kooynzkooyn bidi 
ŭnem, Kez shapyooghanerov bidi 
himnem.

11 “O you afflicted one, Tossed 
with tempest, and not comforted, 
Behold, I will lay your stones 
with colorful gems, And lay your 
foundations with sapphires.

12 Քու մարտկոցներդ կարմիր 
յակինթներով՝ ՝, Դռներդ՝ 
կարկեհաններով, Բոլոր պարիսպներդ 
թանկագին քարերով պիտի շինեմ։

12 Koo mardgotsnert garmir 
hagintnerov՝ ՝, Tṙnert՝ 
gargehannerov, Polor barisbnert 
tangakin karerov bidi shinem:

12 I will make your pinnacles of 
rubies, Your gates of crystal, And 
all your walls of precious stones.

13 Քու բոլոր որդիներդ Տէրոջմէ 
պիտի սորվին Ու քու որդիներուդ 
խաղաղութիւնը շատ պիտի 
մեծնայ։ ֍

13 Koo polor vortinert Derochme 
bidi sorvin Oo koo vortineroot 
khaghaghootyoonŭ shad bidi 
medzna: ֍

13 All your children shall be 
taught by the LORD, And 
great shall be the peace of your 
children. ֍
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Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜:

Լցցուք մեք ի բարութենէ տան 
Քո, սուրբ է տաճար Քո սքանչելի 
արդարութեամբ։

Ltstsook mek i parootene dan 
Ko, soorp e dajar Ko skancheli 
artarootyamp:

We shall be filled with the good 
things of thy house; thy temple 
is holy. Thou art wonderful in 
righteousness.

Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն ՚ի Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն ՚ի 
Տիմոթէոսի առաջին թղթոյն 1.1-11 Տիմոթէոսի առաջին թղթոյն 1.1-11 

(ARWZ)(ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn 
՚i Dimoteosi aṙachin tghtooyn 1.1-՚i Dimoteosi aṙachin tghtooyn 1.1-

11 (ARWZ)11 (ARWZ)

A Reading from the First Epistle A Reading from the First Epistle 
of Apostle Paul to Timothy 1:1-11 of Apostle Paul to Timothy 1:1-11 

(NKJV)(NKJV)

1 Ես՝ Պօղոս, որ Քրիստոս Յիսուսի 
առաքեալն եմ՝ մեր փրկիչ Աստուծոյ 
եւ մեր յոյսը եղող Քրիստոս Յիսուսի 
հրամանով,

1 Yes՝ Boghos, vor Krisdos 
Hisoosi aṙakyaln yem՝ mer prgich 
Asdoodzo yev mer hooysŭ yeghogh 
Krisdos Hisoosi hramanov,

1 Paul, an apostle of Jesus Christ, 
by the commandment of God our 
Savior and the Lord Jesus Christ, 
our hope,

2 քեզի՛ կը գրեմ, հաւատքի հարազատ 
որդիս, Տիմոթէոս։ Թող Հայրն 
Աստուած եւ մեր Տէրը Քրիստոս 
Յիսուս՝ շնորհք, ողորմութիւն եւ 
խաղաղութիւն պարգեւեն քեզի։

2 kezi՛ gŭ krem, havadki harazad 
vortis, Dimoteos: Togh Hayrn 
Asdvadz yev mer Derŭ Krisdos 
Hisoos՝ shnorhk, voghormootyoon 
yev khaghaghootyoon barkeven 
kezi:

2 To Timothy, a true son in the 
faith: Grace, mercy, and peace 
from God our Father and Jesus 
Christ our Lord.

3 Երբ Մակեդոնիա կ’երթայի, 
խնդրեցի որ Եփեսոս մնաս եւ խօսիս 
քանի մը հոգիներու, որպէսզի 
դադրին օտար վարդապետութիւններ 
ուսուցանելէ

3 Yerp Magetonia g’ertayi, 
khntretsi vor Yepesos mnas yev 
khosis kani mŭ hokineroo, vorbeszi 
tatrin odar vartabedootyoonner 
oosootsanele

3 As I urged you when I went into 
Macedonia—remain in Ephesus 
that you may charge some that 
they teach no other doctrine,
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4 եւ չզբաղին սկիզբ ու վերջ 
չունեցող առասպելներով եւ 
ազգահամարներով, որոնք վէճերու 
դուռ կը բանան, փոխանակ օգնելու 
մարդոց հաւատքին եւ Աստուծոյ 
ծրագրին իրականացման։

4 yev chzpaghin sgizp oo verch 
choonetsogh aṙasbelnerov yev 
azkahamarnerov, voronk vejeroo 
tooṙ gŭ panan, pokhanag okneloo 
martots havadkin yev Asdoodzo 
dzrakrin iraganatsman:

4 nor give heed to fables and 
endless genealogies, which 
cause disputes rather than godly 
edification which is in faith.

5 Գերագոյն պատուիրանը սէրն է. 
անարատ սրտէ, մաքուր խղճմտանքէ 
եւ անկեղծ հաւատքէն բղխած սէրը։

5 Kerakooyn badviranŭ sern e. 
anarad srde, makoor khghjmdanke 
yev angeghdz havadken pghkhadz 
serŭ:

5 Now the purpose of the 
commandment is love from a pure 
heart, from a good conscience, and 
from sincere faith,

6 Շատեր այս պատուէրները մոռցած, 
դատարկ վիճաբանութեանց մէջ 
մտնելով՝

6 Shader ays badvernerŭ 
moṙtsadz, tadarg vijapanootyants 
mech mdnelov՝

6 from which some, having 
strayed, have turned aside to idle 
talk,

7 մեզի Օրէնք սորվեցնելու ելեր են, 
մինչդեռ ո՛չ իրենց խօսածը գիտեն, ո՛չ 
ալ Աստուծոյ Օրէնքը, որուն մասին 
այնքան վստահութեամբ կը ճառեն։

7 mezi Orenk sorvetsneloo 
yeler yen, minchteṙ vo՛ch irents 
khosadzŭ kiden, vo՛ch al Asdoodzo 
Orenkŭ, voroon masin aynkan 
vsdahootyamp gŭ jaṙen:

7 desiring to be teachers of the 
law, understanding neither what 
they say nor the things which they 
affirm.

8 Գիտենք թէ Օրէնքը լաւ է՝ երբ 
պէտք եղած ձեւով գործադրուի։

8 Kidenk te Orenkŭ lav e՝ yerp 
bedk yeghadz tzevov kordzatrvi:

8 But we know that the law is good 
if one uses it lawfully,

9 Սակայն գիտենք նաեւ, թէ Օրէնքը 
արդարներուն համար դրուած չէ, այլ՝ 
անօրէններուն եւ անհնազանդներուն, 
ամբարիշտներուն ու մեղաւորներուն, 
սրբութիւնները ոտնակոխ 
ընողներուն ու պիղծերուն, 
հայր ու մայր անարգողներուն, 
մարդասպաններուն,

9 Sagayn kidenk nayev, te 
Orenkŭ artarneroon hamar 
trvadz che, ayl՝ anorenneroon 
yev anhnazantneroon, 
amparishdneroon oo 
meghavorneroon, srpootyoonnerŭ 
vodnagokh ŭnoghneroon 
oo bighdzeroon, hayr oo 
mayr anarkoghneroon, 
martasbanneroon,

9 knowing this: that the law 
is not made for a righteous 
person, but for the lawless and 
insubordinate, for the ungodly and 
for sinners, for the unholy and 
profane, for murderers of fathers 
and murderers of mothers, for 
manslayers,
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10 պոռնկութիւն ընողներուն, 
արուագէտներուն, մարդ 
առեւանգողներուն, ստախօսներուն, 
սուտ երդում ընողներուն, եւ բոլոր 
այն արարքներուն համար, որոնք 
հակառակ են իմ փոխանցած առողջ 
ուսուցումներուս.

10 boṙngootyoon ŭnoghneroon, 
arvakedneroon, mart 
aṙevankoghneroon, 
sdakhosneroon, sood yertoom 
ŭnoghneroon, yev polor ayn 
ararkneroon hamar, voronk 
hagaṙag yen im pokhantsadz 
aṙoghch oosootsoomneroos.

10 for fornicators, for sodomites, 
for kidnappers, for liars, for 
perjurers, and if there is any other 
thing that is contrary to sound 
doctrine,

11 պատուէրներու, որոնք համաձայն 
են երանելի Աստուծոյ փառքը 
պատմող Աւետարանին, որ ես 
հաւատարմօրէն քարոզեցի։ ֍

11 badverneroo, voronk hamatzayn 
yen yeraneli Asdoodzo paṙkŭ 
badmogh Avedaranin, vor yes 
havadarmoren karozetsi: ֍

11 according to the glorious gospel 
of the blessed God which was 
committed to my trust. ֍
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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.”
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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. ֍


