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

2022-01-30 2022-01-30 2022-01-30

Կիրակի Giragi Sunday

ԳԿ Kim Gen Kim Gen

Գ. Կիւրակէ զկնի Ծննդեան եւ 
Աստուածայայտնութեան

3. Gyoorage zgni Dznntyan yev 
Asdvadzahaydnootyan

Third 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 Փոխ (Սղ. ՂԲ) Pokh Pokh (Sgh. 92) Antiphon 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 Շարական (Յար. ԳԿ) Sharagan Sharagan (Har. Kim Gen) Hymn Hymn (Res. Kim Gen)

Լուսով Աստուածութեան Քո, 
Քրիստո՛ս, լուսաւորեցեր սուրբ 
զԵկեղեցի. պահեա՛ զսա անշարժ 
յաւիտեան։

Loosov Asdvadzootyan Ko, 
Krisdo՛s, loosavoretser soorp 
zEgeghetsi. bahya՛ zsa ansharjh 
havidyan:

By the light of your divinity, 
Christ, you enlightened the holy 
Church. Keep her unshaken 
forever.

Տօնէ այսօր Երուսաղէմ 
հաւատացելոց բազմութեամբ 
զնաւակատիս սուրբ Եկեղեցւոյ. 
պահեա՛ զսա անշարժ յաւիտեան։

Done aysor Yeroosaghem 
havadatselots pazmootyamp 
znavagadis soorp Yegeghetsvo. 
bahya՛ zsa ansharjh havidyan:

Today Jerusalem, a multitude of 
faithful, celebrate the dedication 
of the holy Church. Keep her 
unshaken forever.

Բացան դրունք հաւատոյ նոր 
Սիոնի՝ ընդունել զանմահ Փեսայդ 
յառագաստ. բաշխէ զմարմին Քո 
եւ զարիւն. պահեա՛ զսա անշարժ 
յաւիտեան։ ֍

Patsan troonk havado nor Sioni՝ 
ŭntoonel zanmah Pesayt haṙakasd. 
pashkhe zmarmin Ko yev zaryoon. 
bahya՛ zsa ansharjh havidyan: ֍

The doors of faith of New Zion 
have opened to receive the 
immortal Bridegroom into his 
bridal chamber [Church], so that 
he may share his body and blood. 
Keep her unshaken forever. ֍
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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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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 
62.1-11 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya markaree Ŭntertsvadzs hEsayya markaree 
62.1-11 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah Isaiah 62:1-11 (NKJV)

1 Սիօնի սիրոյն համար պիտի չլռեմ 
Ու Երուսաղէմի սիրոյն համար պիտի 
չհանդարտիմ. Մինչեւ որ անոր 
արդարութիւնը՝ լոյսի պէս Եւ անոր 
փրկութիւնը բոցավառ ջահի պէս 
ճառագայթէ։

1 Sioni sirooyn hamar bidi chlṙem 
Oo Yeroosaghemi sirooyn hamar 
bidi chhantardim. Minchev vor 
anor artarootyoonŭ՝ looysi bes Yev 
anor prgootyoonŭ potsavaṙ chahi 
bes jaṙakayte:

1 For Zion's sake I will not hold 
My peace, And for Jerusalem's 
sake I will not rest, Until her 
righteousness goes forth as 
brightness, And her salvation as a 
lamp that burns.

2 Ազգերը՝ քու արդարութիւնդ Ու 
բոլոր թագաւորները քու փառքդ 
պիտի տեսնեն։ Դուն նոր անունով 
պիտի կոչուիս, Որ Տէրոջը բերանը 
պիտի անուանէ։

2 Azkerŭ՝ koo artarootyoont Oo 
polor takavornerŭ koo paṙkt bidi 
desnen: Toon nor anoonov bidi 
gochvis, Vor Derochŭ peranŭ bidi 
anvane:

2 The Gentiles shall see your 
righteousness, And all kings your 
glory. You shall be called by a new 
name, Which the mouth of the 
LORD will name.

3 Տէրոջը ձեռքին մէջ՝ վայելչութեան 
պսակ Ու քու Աստուծոյդ ձեռքին մէջ 
արքայական թագ պիտի ըլլաս։

3 Derochŭ tzeṙkin mech՝ 
vayelchootyan bsag Oo koo 
Asdoodzooyt tzeṙkin mech 
arkayagan tak bidi ŭllas:

3 You shall also be a crown of glory 
In the hand of the LORD, And a 
royal diadem In the hand of your 
God.

4 Դուն անգամ մըն ալ Լքուած պիտի 
չկոչուիս Ու քու երկիրդ անգամ մըն 
ալ Աւերակ պիտի չկոչուի, Հապա 
դուն Իմ հաւնածս՝ ՝ Ու քու երկիրդ 
Ամուսնացեալ պիտի կոչուի, Քանզի 
Տէրը քեզի պիտի հաւնի Ու քու 
երկիրդ պիտի ամուսնանայ։

4 Toon ankam mŭn al Lkvadz bidi 
chgochvis Oo koo yergirt ankam 
mŭn al Averag bidi chgochvi, 
Haba toon Im havnadzs՝ ՝ Oo koo 
yergirt Amoosnatsyal bidi gochvi, 
Kanzi Derŭ kezi bidi havni Oo koo 
yergirt bidi amoosnana:

4 You shall no longer be termed 
Forsaken, Nor shall your land any 
more be termed Desolate; But you 
shall be called Hephzibah, and 
your land Beulah; For the LORD 
delights in you, And your land 
shall be married.
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5 Վասն զի ինչպէս երիտասարդ մը 
կոյսի հետ կ՚ամուսնանայ, Այնպէս 
քու տղաքներդ քեզի հետ պիտի 
ամուսնանան։ Ինչպէս փեսան 
հարսին վրայ կ՚ուրախանայ, Այնպէս 
քու Աստուածդ քու վրադ պիտի 
ուրախանայ։

5 Vasn zi inchbes yeridasart mŭ 
gooysi hed g՚amoosnana, Aynbes 
koo dghaknert kezi hed bidi 
amoosnanan: Inchbes pesan harsin 
vra g՚oorakhana, Aynbes koo 
Asdvadzt koo vrat bidi oorakhana:

5 For as a young man marries a 
virgin, So shall your sons marry 
you; And as the bridegroom 
rejoices over the bride, So shall 
your God rejoice over you.

6 Քու պարիսպներուդ վրայ, ո՛վ 
Երուսաղէմ, պահապաններ դրի. 
Անոնք բոլոր օրը ու բոլոր գիշերը 
բնաւ պիտի չլռեն։ Դուք, ո՛վ Տէրը 
յիշողներ, լուռ մի՛ կենաք

6 Koo barisbneroot vra, o՛v 
Yeroosaghem, bahabanner tri. 
Anonk polor orŭ oo polor kisherŭ 
pnav bidi chlṙen: Took, o՛v Derŭ 
hishoghner, looṙ mi՛ genak

6 I have set watchmen on your 
walls, O Jerusalem; They shall 
never hold their peace day or 
night. You who make mention of 
the LORD, do not keep silent,

7 Ու անոր հանգստութիւն մի՛ տաք, 
Մինչեւ անիկա հաստատէ, Մինչեւ 
Երուսաղէմը երկրին գովելի քաղաքը 
դարձնէ։

7 Oo anor hanksdootyoon mi՛ dak, 
Minchev aniga hasdade, Minchev 
Yeroosaghemŭ yergrin koveli 
kaghakŭ tartzne:

7 And give Him no rest till He 
establishes And till He makes 
Jerusalem a praise in the earth.

8 Տէրը իր աջ ձեռքին վրայ ու իր 
զօրաւոր բազուկին վրայ այսպէս 
երդում ըրաւ. «Քու ցորենդ անգամ 
մըն ալ քու թշնամիներուդ կերակուր 
պիտի չտամ Եւ օտարներու որդիները 
պիտի չխմեն քու գինիդ, Որուն 
համար դուն աշխատեցար.

8 Derŭ ir ach tzeṙkin vra oo ir 
zoravor pazoogin vra aysbes 
yertoom ŭrav. «Koo tsorent 
ankam mŭn al koo tshnamineroot 
geragoor bidi chdam Yev odarneroo 
vortinerŭ bidi chkhmen koo kinit, 
Voroon hamar toon ashkhadetsar.

8 The LORD has sworn by His 
right hand And by the arm of His 
strength: “Surely I will no longer 
give your grain As food for your 
enemies; And the sons of the 
foreigner shall not drink your new 
wine, For which you have labored.

9 Հապա հնձողները պիտի ուտեն 
զանիկա Ու Տէրոջը փառք պիտի տան 
Եւ զանիկա հաւաքողները իմ սուրբ 
սրահներուս մէջ պիտի խմեն»։

9 Haba hntzoghnerŭ bidi ooden 
zaniga Oo Derochŭ paṙk bidi dan 
Yev zaniga havakoghnerŭ im soorp 
srahneroos mech bidi khmen»:

9 But those who have gathered 
it shall eat it, And praise the 
LORD; Those who have brought it 
together shall drink it in My holy 
courts.”
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10 Անցէ՛ք, անցէ՛ք դռներէն, 
Ժողովուրդին ճամբայ 
պատրաստեցէ՛ք. Շտկեցէ՛ք, 
շտկեցէ՛ք շաւիղները, Քարերը անկէ 
հաւաքեցէ՛ք. Ժողովուրդներուն վրայ 
դրօշակ բարձրացուցէք։

10 Antse՛k, antse՛k tṙneren, 
Jhoghovoortin jampa 
badrasdetse՛k. Shdgetse՛k, 
shdgetse՛k shavighnerŭ, 
Karerŭ ange havaketse՛k. 
Jhoghovoortneroon vra troshag 
partzratsootsek:

10 Go through, Go through the 
gates! Prepare the way for the 
people; Build up, Build up the 
highway! Take out the stones, Lift 
up a banner for the peoples!

11 Ահա Տէրը մինչեւ երկրի ծայրը 
յայտարարեց, որ Սիօնի աղջկանը 
ըսեն. «Ահա քու Փրկիչդ կու գայ, 
Ահա անոր վարձքը իրեն հետ է Ու 
գործերու հատուցումը իր առջեւն 
է»։ ֍

11 Aha Derŭ minchev yergri 
dzayrŭ haydararets, vor Sioni 
aghchganŭ ŭsen. «Aha koo Prgicht 
goo ka, Aha anor vartzkŭ iren hed 
e Oo kordzeroo hadootsoomŭ ir 
aṙchevn e»: ֍

11 Indeed the LORD has 
proclaimed To the end of the 
world: “Say to the daughter of 
Zion, ‘Surely your salvation is 
coming; Behold, His reward is 
with Him, And His work before 
Him.’” ֍
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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 Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն 
՚ի Տիմոթէոսի երկրորդ թղթոյն ՚ի Տիմոթէոսի երկրորդ թղթոյն 

2.15-19 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn 
՚i Dimoteosi yergrort tghtooyn ՚i Dimoteosi yergrort tghtooyn 

2.15-19 (ARWZ)

A Reading from the Second A Reading from the Second 
Epistle of Apostle Paul to Epistle of Apostle Paul to 
Timothy Timothy 2:15-19 (NKJV)

15 Ջանա՛ Աստուծոյ աչքին ընտիր 
ըլլալ, այնպիսի մշակ մը՝ որ իր 
գործերուն համար ամչնալիք բան մը 
չունի, որպէս մէկը՝ որ ուղիղ կերպով 
կ’ուսուցանէ Աստուծոյ ճշմարիտ 
պատգամը։

15 Chana՛ Asdoodzo achkin ŭndir 
ŭllal, aynbisi mshag mŭ՝ vor ir 
kordzeroon hamar amchnalik 
pan mŭ chooni, vorbes megŭ՝ 
vor ooghigh gerbov g’oosootsane 
Asdoodzo jshmarid badkamŭ:

15 Be diligent to present yourself 
approved to God, a worker who 
does not need to be ashamed, 
rightly dividing the word of truth.

16 Հեռո՛ւ կեցիր հաւատքի 
ճշմարտութիւնները խեղաթիւրող 
պարապ վիճաբանութիւններէ, որոնք 
հետզհետէ մարդիկը Աստուծմէ 
հեռացնելու կը ծառայեն միայն։

16 Heṙo՛o getsir havadki 
jshmardootyoonnerŭ 
kheghatyoorogh barab 
vijapanootyoonnere, voronk 
hedzhede martigŭ Asdoodzme 
heṙatsneloo gŭ dzaṙayen miayn:

16 But shun profane and idle 
babblings, for they will increase to 
more ungodliness.

17 Այդպիսի խօսքերու ձգած թոյնը 
քաղցկեղի պէս կը կրծէ մարդս։ 
Այդպիսի խեղաթիւրող վիճասէրներ 
էին Հիմենէոս եւ Ֆիլետոս,

17 Aytbisi khoskeroo tzkadz 
tooynŭ kaghtsgeghi bes gŭ grdze 
marts: Aytbisi kheghatyoorogh 
vijaserner ein Himeneos yev 
Filedos,

17 And their message will spread 
like cancer. Hymenaeus and 
Philetus are of this sort,
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18 որոնք ճշմարտութենէն շեղեցան 
եւ շատերու հաւատքը քանդեցին, 
ըսելով՝ թէ մեռելներու յարութիւնը 
արդէն տեղի ունեցած է։

18 voronk jshmardootenen 
sheghetsan yev shaderoo havadkŭ 
kantetsin, ŭselov՝ te meṙelneroo 
harootyoonŭ arten deghi oonetsadz 
e:

18 who have strayed concerning 
the truth, saying that the 
resurrection is already past; and 
they overthrow the faith of some.

19 Բայց Աստուծոյ դրած հաստատուն 
հիմը կանգուն կը մնայ։ Անոր 
վրայգրուած է. «Տէրը կը ճանչնայ 
անոնք՝ որոնք իրն են», եւ «Ով որ 
Տիրոջ անունը կը կրէ՝ թող հեռու 
մնայ անիրաւ գործերէ»։ ֍

19 Payts Asdoodzo tradz 
hasdadoon himŭ gankoon gŭ 
mna: Anor vraykrvadz e. «Derŭ 
gŭ janchna anonk՝ voronk irn 
yen», yev «Ov vor Diroch anoonŭ 
gŭ gre՝ togh heṙoo mna anirav 
kordzere»: ֍

19 Nevertheless the solid 
foundation of God stands, having 
this seal: “The Lord knows those 
who are His,” and, “Let everyone 
who names the name of Christ 
depart from iniquity.” ֍
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Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜:
Եկա՛յք եւ տեսէ՛ք զգործս Աստուծոյ, 
որպէս զի ահեղ են խորհրդով քան 
զամենայն որդւոց մարդկան։

Yega՛yk yev dese՛k zkordzs 
Asdoodzo, vorbes zi ahegh 
yen khorhrtov kan zamenayn 
vortvots martgan:

Come and see the works of God, 
for they are more fearful in 
counsel than all the sons of men.

Երկիւղացութեամբ լուարուք Երկիւղացութեամբ լուարուք 
սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի 

Քրիստոսի որ ըստ Յովհաննու Քրիստոսի որ ըստ Յովհաննու 
6.39-47 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook Yergyooghatsootyamp lvarook 
srpo avedaranis Hisoosi srpo avedaranis Hisoosi 

Krisdosi vor ŭsd Hovhannoo Krisdosi vor ŭsd Hovhannoo 
6.39-47 (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 St. John 6:39-47 (NKJV)

39 Զիս ղրկող Հօրս կամքն է, որ 
չկորսնցնեմ ո՛չ իսկ մէկը բոլոր 
անոնցմէ՝ որ ինծի տուաւ, այլ 
յարուցանեմ զայն վերջին օրը։

39 Zis ghrgogh Hors gamkn e, 
vor chgorsntsnem vo՛ch isg megŭ 
polor anontsme՝ vor indzi dvav, 
ayl harootsanem zayn verchin 
orŭ:

39 “This is the will of the Father 
who sent Me, that of all He has 
given Me I should lose nothing, 
but should raise it up at the last 
day.

40 Հօրս կամքը հետեւեալն է.- Ով 
որ տեսնէ Որդին եւ հաւատայ 
անոր՝ յաւիտենական կեանք պիտի 
ունենայ, եւ ես պիտի յարուցանեմ 
զայն վերջին օրը։

40 Hors gamkŭ hedevyaln 
e.- Ov vor desne Vortin yev 
havada anor՝ havidenagan 
gyank bidi oonena, yev yes bidi 
harootsanem zayn verchin orŭ:

40 “And this is the will of Him 
who sent Me, that everyone who 
sees the Son and believes in 
Him may have everlasting life; 
and I will raise him up at the 
last day.”

41 Հրեաները սկսան տրտնջալ 
իրեն դէմ, որովհետեւ ըսած էր՝ թէ 
«Ես եմ երկինքէն իջած հացը»,

41 Hryanerŭ sgsan drdnchal 
iren tem, vorovhedev ŭsadz er՝ 
te «Yes yem yerginken ichadz 
hatsŭ»,

41 The Jews then complained 
about Him, because He said, “I 
am the bread which came down 
from heaven.”
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42 եւ կը հարցնէին.- Այս մարդը 
Յովսէփի որդին՝ Յիսուսը չէ՞, որուն 
հայրն ու մայրը կը ճանչնանք. 
ինչպէ՞ս ուրեմն կ’ըսէ՝ «Ես 
երկինքէն իջայ»։

42 yev gŭ hartsnein.- Ays 
martŭ Hovsepi vortin՝ Hisoosŭ 
che՞, voroon hayrn oo mayrŭ 
gŭ janchnank. inchbe՞s ooremn 
g’ŭse՝ «Yes yerginken icha»:

42 And they said, “Is not this 
Jesus, the son of Joseph, whose 
father and mother we know? 
How is it then that He says, ‘I 
have come down from heaven’?”

43 Յիսուս անոնց պատասխանեց.- 
Կը բաւէ՛ դուք ձեզի քրթմնջէք։

43 Hisoos anonts badaskhanets.- 
Gŭ pave՛ took tzezi krtmnchek:

43 Jesus therefore answered and 
said to them, “Do not murmur 
among yourselves.

44 Ոեւէ մէկը չի կրնար ինծի գալ՝ 
եթէ զիս ղրկող Հայրը զայն ինծի 
չբերէ. եւ ես պիտի յարուցանեմ 
զայն վերջին օրը։

44 Voyeve megŭ chi grnar indzi 
kal՝ yete zis ghrgogh Hayrŭ 
zayn indzi chpere. yev yes bidi 
harootsanem zayn verchin orŭ:

44 “No one can come to Me 
unless the Father who sent Me 
draws him; and I will raise him 
up at the last day.

45 Մարգարէութիւններուն մէջ 
գրուած է. «Ամէն մարդ Աստուծմէ 
սորված պիտի ըլլայ»։ Ով որ Հօրմէս 
կը լսէ եւ իրմէ կը սորվի՝ ինծի կու 
գայ։

45 Markareootyoonneroon 
mech krvadz e. «Amen mart 
Asdoodzme sorvadz bidi ŭlla»: 
Ov vor Hormes gŭ lse yev irme 
gŭ sorvi՝ indzi goo ka:

45 “It is written in the prophets, 
‘And they shall all be taught by 
God.’ Therefore everyone who 
has heard and learned from the 
Father comes to Me.

46 Ոչ ոք Հայրը տեսած է, բացի 
անկէ՝ որ Աստուծմէ է, որովհետեւ 
միայն անիկա տեսած է Հայրը։

46 Voch vok Hayrŭ desadz e, 
patsi ange՝ vor Asdoodzme e, 
vorovhedev miayn aniga desadz 
e Hayrŭ:

46 “Not that anyone has seen 
the Father, except He who 
is from God; He has seen the 
Father.

47 Ու ես կ’ըսեմ ձեզի, թէ ով որ 
ինծի հաւատայ՝ յաւիտենական 
կեանք ունի։ ֍

47 Oo yes g’ŭsem tzezi, te ov 
vor indzi havada՝ havidenagan 
gyank ooni: ֍

47 “Most assuredly, I say to 
you, he who believes in Me has 
everlasting life. ֍


