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

2022-01-23 2022-01-23 2022-01-23

Կիրակի Giragi Sunday

ԴՁ Ta Tsa Ta Tsa

Բ. Կիւրակէ զկնի Ծննդեան եւ 
Աստուածայայտնութեան

2. 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. ԴՁ)Շարական (Յար. ԴՁ) Sharagan (Har. Ta Tsa)Sharagan (Har. Ta Tsa) Hymn (Res. Ta Tsa)Hymn (Res. Ta Tsa)

Թագաւո՛ր Քրիստոս, Էակի՛ց Հօր եւ 
Հոգւոյն, որ վասն մեր մարմնացար 
ի սուրբ Կուսէն, Թագաւո՛ր փառաց 
Քրիստոս, Քեզ փա՜ռք։

Takavo՛r Krisdos, Eagi՛ts Hor 
yev Hokvooyn, vor vasn mer 
marmnatsar i soorp Goosen, 
Takavo՛r paṙats Krisdos, Kez pa՜ṙk:

King Christ, Co-essential with the 
Father and the Spirit, who became 
incarnate for us in the Holy Virgin, 
King of Glory Christ, glory to you!

Որ կամաւոր մահուամբ զմահ 
մեռուցեր եւ անապական 
յարութեամբդ Քո նորոգեցեր 
զաշխարհս, Թագաւո՛ր փառաց 
Քրիստոս, Քեզ փա՜ռք։

Vor gamavor mahvamp zmah 
meṙootser yev anabagan 
harootyampt Ko noroketser 
zashkharhs, Takavo՛r paṙats 
Krisdos, Kez pa՜ṙk:

Who died by voluntary death and 
by your incorruptible resurrection 
renewed this world, King of Glory 
Christ, glory to you!

Որ կենդանարար արեամբդ Քո 
լուսաւորեցեր սուրբ զԵկեղեցի, 
երգեմք Քեզ ընդ հրեշտակս՝ ասելով. 
«Թագաւո՛ր փառաց Քրիստոս, Քեզ 
փա՜ռք»։ ֍

Vor gentanarar aryampt Ko 
loosavoretser soorp zEgeghetsi, 
yerkemk Kez ŭnt hreshdags՝ 
aselov. «Takavo՛r paṙats Krisdos, 
Kez pa՜ṙk»: ֍

Who with his life-giving blood he 
illuminated the Holy Church, we 
sing to you with the Angel, saying, 
King of Glory Christ, glory to 
you! ֍
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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 Ընթերցուածս յԵսայեայ 
մարգարէէ 58.13-59.7 (ARWA)մարգարէէ 58.13-59.7 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya Ŭntertsvadzs hEsayya 
markaree 58.13-59.7 (ARWA)markaree 58.13-59.7 (ARWA)

A Reading from the Prophecy A Reading from the Prophecy 
of Isaiah 58:13-59:7 (NKJV)of Isaiah 58:13-59:7 (NKJV)

13 Եթէ շաբաթը՝ իմ սուրբ օրս՝ 
Քու ցանկութիւնդ կատարելէ 
ոտքդ դարձնես Ու շաբաթը՝ 
քու զուարճութիւնդ Եւ Տէրոջը 
նուիրուած օրը պատուական 
անուանես, Զանիկա պատուես՝ 
քու ճամբաներուդ չհետեւելով, 
Քու ցանկութիւնդ չկատարելով ու 
պարապ խօսք չխօսելով,

13 Yete shapatŭ՝ im soorp ors՝ 
Koo tsangootyoont gadarele 
vodkt tartznes Oo shapatŭ՝ 
koo zvarjootyoont Yev Derochŭ 
nvirvadz orŭ badvagan anvanes, 
Zaniga badves՝ koo jampaneroot 
chhedevelov, Koo tsangootyoont 
chgadarelov oo barab khosk 
chkhoselov,

13 “If you turn away your foot 
from the Sabbath, From doing 
your pleasure on My holy day, 
And call the Sabbath a delight, 
The holy day of the LORD 
honorable, And shall honor Him, 
not doing your own ways, Nor 
finding your own pleasure, Nor 
speaking your own words,

14 Այն ատեն Տէրոջմով պիտի 
ուրախանաս։ Քեզ երկրին բարձր 
տեղերը պիտի հանեմ, Քու հօրդ 
Յակոբին ժառանգութիւնը քեզի 
պիտի կերցնեմ. Քանզի Տէրոջը 
բերանը խօսեցաւ»։

14 Ayn aden Derochmov bidi 
oorakhanas: Kez yergrin partzr 
degherŭ bidi hanem, Koo hort 
Hagopin jhaṙankootyoonŭ kezi 
bidi gertsnem. Kanzi Derochŭ 
peranŭ khosetsav»:

14 Then you shall delight 
yourself in the LORD; And I will 
cause you to ride on the high 
hills of the earth, And feed you 
with the heritage of Jacob your 
father. The mouth of the LORD 
has spoken.”

1 Միթէ Տէրոջը ձեռքը կարող 
չէ՞ փրկել, Կամ անոր ականջը 
ծանրացա՞ւ, որ չլսէ։

1 Mite Derochŭ tzeṙkŭ garogh 
che՞ prgel, Gam anor aganchŭ 
dzanratsa՞v, vor chlse:

1 Behold, the LORD's hand is 
not shortened, That it cannot 
save; Nor His ear heavy, That it 
cannot hear.
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2 Բայց ձեր ու ձեր Աստուծոյն 
միջեւ բաժանում ձգողը Ձեր 
անօրէնութիւնները եղան։ Ձեր 
մեղքերը անոր երեսը ձեզմէ 
ծածկեցին, որ չլսէ։

2 Payts tzer oo tzer Asdoodzooyn 
michev pajhanoom tzkoghŭ Tzer 
anorenootyoonnerŭ yeghan: Tzer 
meghkerŭ anor yeresŭ tzezme 
dzadzgetsin, vor chlse:

2 But your iniquities have 
separated you from your God; 
And your sins have hidden His 
face from you, So that He will 
not hear.

3 Քանզի ձեր ձեռքերը՝ արիւնով 
Ու ձեր մատերը անօրէնութիւնով 
պղծուեցան։ Ձեր շրթունքը սուտ 
խօսեցան Եւ ձեր լեզուները 
անիրաւութիւն արտաբերեցին։

3 Kanzi tzer tzeṙkerŭ՝ 
aryoonov Oo tzer maderŭ 
anorenootyoonov bghdzvetsan: 
Tzer shrtoonkŭ sood 
khosetsan Yev tzer lezoonerŭ 
aniravootyoon ardaperetsin:

3 For your hands are defiled 
with blood, And your fingers 
with iniquity; Your lips have 
spoken lies, Your tongue has 
muttered perversity.

4 Չկայ մէկը, որ արդարութեան 
համար բողոքէ Ու չկայ մէկը, որ 
ճշմարտութեամբ դատ վարէ. 
Անոնք սնոտի բաներու կը յուսան 
եւ ունայնութիւն կը խօսին. 
Թշուառութիւն կը յղանան ու 
անօրէնութիւն կը ծնանին։

4 Chga megŭ, vor artarootyan 
hamar poghoke Oo chga megŭ, 
vor jshmardootyamp tad vare. 
Anonk snodi paneroo gŭ hoosan 
yev oonaynootyoon gŭ khosin. 
Tshvaṙootyoon gŭ hghanan oo 
anorenootyoon gŭ dznanin:

4 No one calls for justice, Nor 
does any plead for truth. They 
trust in empty words and speak 
lies; They conceive evil and 
bring forth iniquity.

5 Քարբի հաւկիթներ կը թխսեն Ու 
սարդի ոստայն կը հիւսեն։ Անոնց 
հաւկիթները ուտողը կը մեռնի, 
Եթէ կոտրեն՝ իժ կ՚ելլէ։

5 Karpi havgitner gŭ tkhsen 
Oo sarti vosdayn gŭ hyoosen: 
Anonts havgitnerŭ oodoghŭ gŭ 
meṙni, Yete godren՝ ijh g՚elle:

5 They hatch vipers’ eggs and 
weave the spider's web; He who 
eats of their eggs dies, And from 
that which is crushed a viper 
breaks out.
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6 Անոնց ոստայններէն հանդերձ 
չըլլար Եւ իրենց գործերովը չեն 
կրնար զիրենք ծածկել։ Անոնց 
գործերը անօրէնութեան գործեր 
են Ու անոնց ձեռքերուն մէջ 
բռնութեան գործ կայ։

6 Anonts vosdaynneren hantertz 
chŭllar Yev irents kordzerovŭ 
chen grnar zirenk dzadzgel: 
Anonts kordzerŭ anorenootyan 
kordzer yen Oo anonts 
tzeṙkeroon mech pṙnootyan 
kordz ga:

6 Their webs will not become 
garments, Nor will they cover 
themselves with their works; 
Their works are works of 
iniquity, And the act of violence 
is in their hands.

7 Անոնց ոտքերը չարութեան կը 
վազեն Ու անմեղ արիւն թափելու 
կ՚արտորան։ Անոնց խորհուրդները 
անօրէնութեան խորհուրդներ 
են, Անոնց ճամբաներուն մէջ 
կործանում ու կոտորած կայ։ ֍

7 Anonts vodkerŭ charootyan 
gŭ vazen Oo anmegh aryoon 
tapeloo g՚ardoran: Anonts 
khorhoortnerŭ anorenootyan 
khorhoortner yen, Anonts 
jampaneroon mech gordzanoom 
oo godoradz ga: ֍

7 Their feet run to evil, And they 
make haste to shed innocent 
blood; Their thoughts are 
thoughts of iniquity; Wasting 
and destruction are in their 
paths. ֍
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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 4.12-Տիմոթէոսի առաջին թղթոյն 4.12-

5.10 (ARWZ)5.10 (ARWZ)

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

4.12-5.10 (ARWZ)4.12-5.10 (ARWZ)

A Reading from the First Epistle A Reading from the First Epistle 
of Apostle Paul to Timothy 4:12-of Apostle Paul to Timothy 4:12-

5:10 (NKJV)5:10 (NKJV)

12 Եւ որպէսզի ոեւէ մէկը քեզ 
չարհամարհէ՝ երիտասարդ ըլլալուդ 
համար, հաւատացեալներուդ օրինակ 
եղիր՝ խօսքովդ, վարմունքովդ, 
սիրովդ, հաւատքովդ եւ մաքուր 
կենցաղովդ։

12 Yev vorbeszi voyeve megŭ kez 
charhamarhe՝ yeridasart ŭllaloot 
hamar, havadatsyalneroot orinag 
yeghir՝ khoskovt, varmoonkovt, 
sirovt, havadkovt yev makoor 
gentsaghovt:

12 Let no one despise your youth, 
but be an example to the believers 
in word, in conduct, in love, in 
spirit, in faith, in purity.

13 Մինչեւ գալս հոգ տար իրենց՝ 
Աստուծոյ խօսքէն կարդալով, 
յորդորելով զիրենք եւ սորվեցնելով։

13 Minchev kals hok dar irents՝ 
Asdoodzo khosken gartalov, 
hortorelov zirenk yev sorvetsnelov:

13 Till I come, give attention 
to reading, to exhortation, to 
doctrine.

14 Անփոյթ մի՛ գտնուիր այն շնորհքին 
նկատմամբ, որ մարգարէական 
հոգիով քեզի տրուեցաւ, երբ 
երէցները ձեռք դրին քու վրադ։

14 Anpooyt mi՛ kdnvir ayn 
shnorhkin ngadmamp, vor 
markareagan hokiov kezi drvetsav, 
yerp yeretsnerŭ tzeṙk trin koo 
vrat:

14 Do not neglect the gift that is 
in you, which was given to you by 
prophecy with the laying on of the 
hands of the eldership.

15 Այս ըսածներուս մասին խորհէ եւ 
զանոնք գործի վերածելու աշխատէ, 
որպէսզի ամէն մարդ յայտնապէս 
տեսնէ քու յառաջդիմութիւնդ։

15 Ays ŭsadzneroos masin 
khorhe yev zanonk kordzi 
veradzeloo ashkhade, vorbeszi 
amen mart haydnabes desne koo 
haṙachtimootyoont:

15 Meditate on these things; give 
yourself entirely to them, that your 
progress may be evident to all.
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16 Ուշադիր եղիր՝ թէ՛ դուն քեզի 
եւ թէ՛ սորվեցուցածիդ, եւ միշտ ալ 
այդպէ՛ս մնա, գիտնալով որ այդ ձեւով 
ո՛չ միայն ինքզինքդ կը փրկես, այլ 
նաեւ բոլոր քեզ լսողները։

16 Ooshatir yeghir՝ te՛ toon kezi 
yev te՛ sorvetsootsadzit, yev mishd 
al aytbe՛s mna, kidnalov vor 
ayt tzevov vo՛ch miayn inkzinkt 
gŭ prges, ayl nayev polor kez 
lsoghnerŭ:

16 Take heed to yourself and to 
the doctrine. Continue in them, 
for in doing this you will save both 
yourself and those who hear you.

1 Երբեք խստութեամբ մի՛ 
յանդիմաներ ծեր մէկը, այլ՝ 
մեղմութեամբ յորդորէ զայն, ինչպէս 
հօրդ պիտի ընէիր։ Երիտասարդները 
եղբօրդ տեղը սեպէ,

1 Yerpek khsdootyamp mi՛ 
hantimaner dzer megŭ, ayl՝ 
meghmootyamp hortore 
zayn, inchbes hort bidi ŭneir: 
Yeridasartnerŭ yeghport deghŭ 
sebe,

1 Do not rebuke an older man, but 
exhort him as a father, younger 
men as brothers,

2 պառաւները՝ մօրդ, իսկ 
երիտասարդուհիները քրոջդ տեղը 
դիր եւ ամենայն մաքրութեամբ 
մօտեցիր անոնց։

2 baṙavnerŭ՝ mort, isg 
yeridasartoohinerŭ krocht deghŭ 
tir yev amenayn makrootyamp 
modetsir anonts:

2 older women as mothers, 
younger women as sisters, with all 
purity.

3 Պատուէ եւ խնամէ ա՛յն այրիները՝ 
որոնք իսկապէս որբեւայրի են։

3 Badve yev khname a՛yn ayrinerŭ՝ 
voronk isgabes vorpevayri yen:

3 Honor widows who are really 
widows.

4 Իսկ երբ այրի մը զաւակներ 
ու թոռներ ունի, պէտք է անո՛նք 
նային իրեն, որպէսզի սորվին 
բարեպաշտութիւնը նախ տան մէջ 
կիրարկել՝ ծնողներէն իրենց տրուած 
խնամքին փոխարէն հոգ տանելով 
անոնց, որովհետեւ Աստուծոյ 
համար ա՛յդ է իրաւ եւ ընդունելի 
բարեպաշտութիւնը։

4 Isg yerp ayri mŭ zavagner 
oo toṙner ooni, bedk e ano՛nk 
nayin iren, vorbeszi sorvin 
parebashdootyoonŭ nakh dan 
mech girargel՝ dznoghneren 
irents drvadz khnamkin pokharen 
hok danelov anonts, vorovhedev 
Asdoodzo hamar a՛yt e irav yev 
ŭntooneli parebashdootyoonŭ:

4 But if any widow has children or 
grandchildren, let them first learn 
to show piety at home and to repay 
their parents; for this is good and 
acceptable before God.
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5 Իսկական այրին ան է՝ որ մէկը 
չունի, յոյսը միայն Աստուծոյ վրայ 
դրած է եւ գիշեր-ցերեկ աղօթքով ու 
խնդրանքով կ’անցընէ իր ժամանակը։

5 Isgagan ayrin an e՝ vor megŭ 
chooni, hooysŭ miayn Asdoodzo 
vra tradz e yev kisher-tsereg 
aghotkov oo khntrankov g’antsŭne 
ir jhamanagŭ:

5 Now she who is really a widow, 
and left alone, trusts in God and 
continues in supplications and 
prayers night and day.

6 Իսկ հանգստութիւն ու վայելք 
փնտռող այրին կենդանի մեռած մըն է 
արդէն։

6 Isg hanksdootyoon oo vayelk 
pndṙogh ayrin gentani meṙadz 
mŭn e arten:

6 But she who lives in pleasure is 
dead while she lives.

7 Այնպիսիներուն այս պատուէրները 
տուր, որպէսզի անարատ ըլլան։

7 Aynbisineroon ays badvernerŭ 
door, vorbeszi anarad ŭllan:

7 And these things command, that 
they may be blameless.

8 Իսկ մէկը՝ որ իրեններուն 
եւ մանաւանդ իր ընտանիքի 
անդամներուն հոգ չի տանիր, 
այնպիսին իր հաւատքը ուրացած մըն 
է, շատ աւելի գէշ՝ քան անհաւատ մը։

8 Isg megŭ՝ vor irenneroon 
yev manavant ir ŭndaniki 
antamneroon hok chi danir, 
aynbisin ir havadkŭ ooratsadz 
mŭn e, shad aveli kesh՝ kan 
anhavad mŭ:

8 But if anyone does not provide 
for his own, and especially for 
those of his household, he has 
denied the faith and is worse than 
an unbeliever.

9 Այրի սեպէ միայն այն կիները՝ 
որոնք վաթսունը անց են, մէկ անգամ 
ամուսնացած,

9 Ayri sebe miayn ayn ginerŭ՝ 
voronk vatsoonŭ ants yen, meg 
ankam amoosnatsadz,

9 Do not let a widow under 
sixty years old be taken into the 
number, and not unless she has 
been the wife of one man,

10 եւ բարի գործերով վկայուած են, 
այսինքն՝ զաւակներ մեծցուցած, 
հիւրասէր եղած, ճամբորդ 
հաւատացեալներուն խոնարհաբար 
ծառայած, նեղութեան մէջ 
եղողներուն օգնած, եւ իրենք զիրենք 
ամբողջութեամբ բարեգործութեան 
տուած են։ ֍

10 yev pari kordzerov 
vgayvadz yen, aysinkn՝ 
zavagner medztsootsadz, 
hyooraser yeghadz, jamport 
havadatsyalneroon khonarhapar 
dzaṙayadz, neghootyan mech 
yeghoghneroon oknadz, yev 
irenk zirenk ampoghchootyamp 
parekordzootyan dvadz yen: ֍

10 well reported for good works: 
if she has brought up children, if 
she has lodged strangers, if she 
has washed the saints’ feet, if she 
has relieved the afflicted, if she 
has diligently followed every good 
work. ֍
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Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜:
Հաճեցար, Տէ՛ր, ընդ երկիր Քո • 
եւ դարձուցեր զգերութիւն 
Յակոբայ։ ֍

Hajetsar, De՛r, ŭnt yergir Ko • 
yev tartzootser zkerootyoon 
Hagopa: ֍

You have delighted in your land, 
Lord; and you have turned back 
the captivity of Jacob. ֍

Երկիւղացութեամբ լուարուք Երկիւղացութեամբ լուարուք 
սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի 

Քրիստոսի որ ըստ Յովհաննու Քրիստոսի որ ըստ Յովհաննու 
3.13-21 (ARWZ)3.13-21 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook Yergyooghatsootyamp lvarook 
srpo avedaranis Hisoosi srpo avedaranis Hisoosi 

Krisdosi vor ŭsd Hovhannoo Krisdosi vor ŭsd Hovhannoo 
3.13-21 (ARWZ)3.13-21 (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. John 3:13-21 (NKJV)St. John 3:13-21 (NKJV)

13 Ո՛չ ոք երկինք ելաւ՝ բացի 
Մարդու Որդիէն, որ երկինքէն 
իջաւ, եւ որ երկինքի մէջ է։

13 Vo՛ch vok yergink yelav՝ patsi 
Martoo Vortien, vor yerginken 
ichav, yev vor yerginki mech e:

13 “No one has ascended to 
heaven but He who came down 
from heaven, that is, the Son of 
Man who is in heaven.

14 Եւ ինչպէս Մովսէս պղինձէ օձը 
բարձրացուց անապատին մէջ, 
նոյնպէս ալ Մարդու Որդին պէտք է 
բարձրանայ,

14 Yev inchbes Movses bghintze 
otzŭ partzratsoots anabadin 
mech, nooynbes al Martoo 
Vortin bedk e partzrana,

14 “And as Moses lifted up the 
serpent in the wilderness, even 
so must the Son of Man be lifted 
up,

15 որպէսզի անոր հաւատացողը 
յաւիտենական կեանք ունենայ։

15 vorbeszi anor havadatsoghŭ 
havidenagan gyank oonena:

15 “that whoever believes in 
Him should not perish but have 
eternal life.

16 Որովհետեւ Աստուած ա՛յնքան 
սիրեց աշխարհը, որ մինչեւ իսկ իր 
միածին Որդին տուաւ, որպէսզի 
անոր հաւատացողը չկորսուի, այլ 
յաւիտենական կեանք ունենայ։

16 Vorovhedev Asdvadz a՛ynkan 
sirets ashkharhŭ, vor minchev 
isg ir miadzin Vortin dvav, 
vorbeszi anor havadatsoghŭ 
chgorsvi, ayl havidenagan gyank 
oonena:

16 “For God so loved the world 
that He gave His only begotten 
Son, that whoever believes in 
Him should not perish but have 
everlasting life.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 10 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

17 Որովհետեւ Աստուած իր Որդին 
աշխարհ ղրկեց՝ ո՛չ թէ որպէսզի 
աշխարհը դատապարտէ, այլ 
որպէսզի աշխարհը փրկէ։

17 Vorovhedev Asdvadz ir 
Vortin ashkharh ghrgets՝ 
vo՛ch te vorbeszi ashkharhŭ 
tadabarde, ayl vorbeszi 
ashkharhŭ prge:

17 “For God did not send His 
Son into the world to condemn 
the world, but that the world 
through Him might be saved.

18 Ով որ կը հաւատայ անոր՝ 
չի դատապարտուիր. իսկ ով որ 
չի հաւատար անոր՝ արդէն իսկ 
դատապարտուած է, Աստուծոյ 
միածին Որդիին չհաւատալուն 
համար։

18 Ov vor gŭ havada anor՝ 
chi tadabardvir. isg ov vor 
chi havadar anor՝ arten isg 
tadabardvadz e, Asdoodzo 
miadzin Vortiin chhavadaloon 
hamar:

18 “He who believes in Him 
is not condemned; but he who 
does not believe is condemned 
already, because he has not 
believed in the name of the only 
begotten Son of God.

19 Եւ դատապարտութիւնը այս է.- 
Լոյսը աշխարհ եկաւ, բայց մարդիկ 
խաւարը լոյսէն աւելի սիրեցին, 
որովհետեւ չարութիւն կը գործէին։

19 Yev tadabardootyoonŭ ays e.- 
Looysŭ ashkharh yegav, payts 
martig khavarŭ looysen aveli 
siretsin, vorovhedev charootyoon 
gŭ kordzein:

19 “And this is the 
condemnation, that the light 
has come into the world, and 
men loved darkness rather than 
light, because their deeds were 
evil.

20 Ով որ չար գործ կը կատարէ՝ 
կ’ատէ լոյսը եւ լոյսին չի գար, 
որպէսզի իր գործերը չյայտնուին։

20 Ov vor char kordz gŭ gadare՝ 
g’ade looysŭ yev looysin chi 
kar, vorbeszi ir kordzerŭ ch-
haydnvin:

20 “For everyone practicing evil 
hates the light and does not 
come to the light, lest his deeds 
should be exposed.

21 Սակայն ով որ կը կատարէ 
ինչ որ ճշմարիտ է՝ լոյսին կու 
գայ, որպէսզի յայտնի ըլլայ թէ 
իր գործերը Աստուծոյ կամքին 
համաձայն գործուած են։ ֍

21 Sagayn ov vor gŭ gadare 
inch vor jshmarid e՝ looysin 
goo ka, vorbeszi haydni ŭlla te 
ir kordzerŭ Asdoodzo gamkin 
hamatzayn kordzvadz yen: ֍

21 “But he who does the truth 
comes to the light, that his 
deeds may be clearly seen, that 
they have been done in God.” ֍


