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

2022‑04‑24 2022‑04‑24 2022‑04‑24

Կիրակի Giragi Sunday

ԴԿ Ta Gen Ta Gen

Ը. օր Յարութեան. Նոր կիւրակէ. Յիշատակ Հայոց 
ցեղասպանութեան բիւրաւոր նահատակացն.

8rd. or Harootyan. Nor gyoorage. Hishadag 
Hayots tseghasbanootyan pyooravor 

nahadagatsn.

8th day of Resurrection. New Sunday. 
Commemoration of the Armenian Holy Martyrs.

ԺամամուտԺամամուտ JhamamoodJhamamood IntroitIntroit

Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. Krisdos haryav i meṙelots. Christ is risen from the dead.

մահուամբ զմահ կոխեաց, mahvamp zmah gokhyats, Trampling death by death,

եւ յարութեամբն Իւրով, yev harootyampn Yoorov, and by his resurrection,

մեզ զկեանս պարգեւեաց։ mez zgyans barkevyats: he granted us life.

Նմա՝ փա՜ռք, յաւիտեանս։ Ամէն։ Nma՝ pa՜ṙk, havidyans: Amen: To him glory, forever. Amen

Շարական Շարական (Բ.231) Sharagan Sharagan (2.231) Hymn Hymn (2.231)

Գովեա՛, Երուսաղէ՛մ, զՏէր Kovya՛, Yeroosaghe՛m, zDer Praise the Lord, O Jerusalem.

Յարեաւ Քրիստոս ի մեռելոց. 
Ալէլուիա.

Haryav Krisdos i meṙelots. 
Alleluia.

Christ is risen from the dead. 
Alleluia!

Եկա՛յք, ժողովո՛ւրդք, երգեցէ՛ք Տեառն. 
Ալէլուիա.

Yega՛yk, jhoghovo՛ortk, yerketse՛k 
Dyaṙn. Alleluia.

Come, you peoples, sing to the 
Lord. Alleluia!

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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Յարուցելոյն ի մեռելոց՝ Ալէլուիա. Harootselooyn i meṙelots՝ Alleluia. To Him who is risen from the dead, 
Alleluia!

Որ զաշխարհս լուսաւորեաց՝ 
Ալէլուիա.

Vor zashkharhs loosavoryats՝ 
Alleluia.

To Him who has enlightened the 
world, Alleluia!

Ընթերցուածս Գործոց Առաքելոց Ընթերցուածս Գործոց Առաքելոց 
5.5.34‑6.7 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Kordzots Aṙakelots Ŭntertsvadzs Kordzots Aṙakelots 
5.5.34‑6.7 (ARWZ)

A Reading from the Acts of the A Reading from the Acts of the 
Apostles Apostles 5:34‑6:7 (NKJV)

34 Այն ատեն Ատեանին մէջ ոտքի 
ելաւ Գամաղիէլ անունով մէկը, 
որ Փարիսեցիներէն էր եւ ամբողջ 
ժողովուրդին կողմէ յարգուած 
Օրէնքի ուսուցիչ մը, եւ հրամայեց որ 
նախ առաքեալները դուրս տանին,

34 Ayn aden Adyanin mech 
vodki yelav Kamaghiel anoonov 
megŭ, vor Parisetsineren er yev 
ampoghch jhoghovoortin goghme 
harkvadz Orenki oosootsich 
mŭ, yev hramayets vor nakh 
aṙakyalnerŭ toors danin,

34 Then one in the council stood 
up, a Pharisee named Gamaliel, a 
teacher of the law held in respect 
by all the people, and commanded 
them to put the apostles outside 
for a little while.

35 եւ ապա ժողովականներուն ըսաւ.‑ 
Ո՛վ Իսրայէլացիներ, լաւ մտածեցէք 
եւ ապա որոշում առէք այս մարդոց 
մասին։

35 yev aba jhoghovaganneroon 
ŭsav.‑ O՛v Israyelatsiner, lav 
mdadzetsek yev aba voroshoom 
aṙek ays martots masin:

35 And he said to them: “Men of 
Israel, take heed to yourselves 
what you intend to do regarding 
these men.

36 Կը յիշէք թէ ժամանակ մը 
առաջ Թեւդաս անունով մէկը 
ելաւ, որ ինքզինք երեւելի մէկը 
կը յայտարարէր, եւ շուրջ չորս 
հարիւր հոգիներ իրեն միացան. 
բայց ինք սպաննուեցաւ եւ բոլոր 
իրեն միացածները քայքայուեցան ու 
ցրուեցան։

36 Gŭ hishek te jhamanag mŭ 
aṙach Tevtas anoonov megŭ yelav, 
vor inkzink yereveli megŭ gŭ 
haydararer, yev shoorch chors 
haryoor hokiner iren miatsan. 
payts ink sbannvetsav yev polor 
iren miatsadznerŭ kaykayvetsan 
oo tsrvetsan:

36 “For some time ago Theudas 
rose up, claiming to be somebody. 
A number of men, about four 
hundred, joined him. He was slain, 
and all who obeyed him were 
scattered and came to nothing.
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37 Իրմէ ետք Գալիլիացի Յուդա 
մը ելաւ մարդահամարի օրերուն 
եւ բազմաթիւ ժողովուրդ 
ապստամբութեան մղեց իրեն հետ. 
սակայն ան ալ կորսուեցաւ, եւ բոլոր 
անոնք որ իրեն յարած էին՝ ցրուեցան։

37 Irme yedk Kaliliatsi Hoota 
mŭ yelav martahamari oreroon 
yev pazmativ jhoghovoort 
absdampootyan mghets iren hed. 
sagayn an al gorsvetsav, yev 
polor anonk vor iren haradz ein՝ 
tsrvetsan:

37 “After this man, Judas of 
Galilee rose up in the days of the 
census, and drew away many 
people after him. He also perished, 
and all who obeyed him were 
dispersed.

38 Գալով ասոնց, կ’ըսեմ ձեզի.‑ Այդ 
մարդոցմէ ձեռք քաշեցէք եւ ձգեցէք 
զիրենք։ Որովհետեւ, եթէ անոնց 
խորհուրդն ու գործը մարդոցմէ է՝ 
պիտի խափանուի.

38 Kalov asonts, g’ŭsem tzezi.‑ 
Ayt martotsme tzeṙk kashetsek 
yev tzketsek zirenk: Vorovhedev, 
yete anonts khorhoortn oo kordzŭ 
martotsme e՝ bidi khapanvi.

38 “And now I say to you, keep 
away from these men and let them 
alone; for if this plan or this work 
is of men, it will come to nothing;

39 իսկ եթէ Աստուծմէ է՝ չէք կրնար 
խափանել, եւ թերեւս այդ ձեւով 
Աստուծոյ դէմ պայքարած կ’ըլլաք։

39 isg yete Asdoodzme e՝ chek 
grnar khapanel, yev terevs ayt 
tzevov Asdoodzo tem baykaradz 
g’ŭllak:

39 “but if it is of God, you cannot 
overthrow it—lest you even be 
found to fight against God.”

40 Ժողովականները հաւանեցան 
Գամաղիէլի խօսքերուն, եւ 
առաքեալները կանչել տալով՝ ծեծել 
տուին. ապա պատուիրելով անոնց՝ 
որ ա՛լ Յիսուսի անունով չխօսին, 
արձակեցին զանոնք։

40 Jhoghovagannerŭ havanetsan 
Kamaghieli khoskeroon, yev 
aṙakyalnerŭ ganchel dalov՝ 
dzedzel dvin. aba badvirelov 
anonts՝ vor a՛l Hisoosi anoonov 
chkhosin, artzagetsin zanonk:

40 And they agreed with him, 
and when they had called for the 
apostles and beaten them, they 
commanded that they should not 
speak in the name of Jesus, and let 
them go.

41 Իսկ առաքեալները Ատեանէն 
հեռացան, ուրախանալով որ Տիրոջ 
անունին համար անարգանքի 
արժանացան։

41 Isg aṙakyalnerŭ Adyanen 
heṙatsan, oorakhanalov vor 
Diroch anoonin hamar anarkanki 
arjhanatsan:

41 So they departed from the 
presence of the council, rejoicing 
that they were counted worthy to 
suffer shame for His name.

42 Ամէն օր, թէ՛ տաճարին եւ թէ՛ 
իրենց տուներուն մէջ, անդադար 
կը սորվեցնէին՝ Յիսուս Քրիստոսը 
քարոզելով։

42 Amen or, te՛ dajarin yev te՛ 
irents dooneroon mech, antatar 
gŭ sorvetsnein՝ Hisoos Krisdosŭ 
karozelov:

42 And daily in the temple, and 
in every house, they did not cease 
teaching and preaching Jesus as 
the Christ.
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1 Ժամանակ մը ետք, երբ Յիսուսի 
հետեւորդները շատցան, յունախօս 
Հրեաները սկսան տրտնջալ 
եբրայախօս Հրեաներուն դէմ, 
որովհետեւ ամենօրեայ նպաստի 
բաշխումին մէջ իրենց այրիները 
կ’անտեսուէին։

1 Jhamanag mŭ yedk, yerp 
Hisoosi hedevortnerŭ shadtsan, 
hoonakhos Hryanerŭ sgsan 
drdnchal yeprayakhos Hryaneroon 
tem, vorovhedev amenorya nbasdi 
pashkhoomin mech irents ayrinerŭ 
g’andesvein:

1 Now in those days, when 
the number of the disciples 
was multiplying, there arose a 
complaint against the Hebrews 
by the Hellenists, because their 
widows were neglected in the daily 
distribution.

2 Այն ատեն, տասներկու 
առաքեալները կանչեցին բոլոր 
հաւատացեալները եւ ըսին.‑ Մենք 
չենք ուզեր Աստուծոյ խօսքին 
քարոզութիւնը ձգել եւ ուտելիք 
մատակարարելով զբաղիլ։

2 Ayn aden, dasnergoo 
aṙakyalnerŭ ganchetsin polor 
havadatsyalnerŭ yev ŭsin.‑ Menk 
chenk oozer Asdoodzo khoskin 
karozootyoonŭ tzkel yev oodelik 
madagararelov zpaghil:

2 Then the twelve summoned the 
multitude of the disciples and said, 
“It is not desirable that we should 
leave the word of God and serve 
tables.

3 Հետեւաբար, եղբայրնե՛ր, ձեր 
կողմէ վկայուած եօթը հոգի 
ընտրեցէք, որոնք Սուրբ Հոգիով 
եւ իմաստութեամբ լեցուն ըլլան։ 
Զանոնք այս անհրաժեշտ գործին 
համար կարգենք,

3 Hedevapar, yeghpayrne՛r, tzer 
goghme vgayvadz yotŭ hoki 
ŭndretsek, voronk Soorp Hokiov 
yev imasdootyamp letsoon ŭllan: 
Zanonk ays anhrajheshd kordzin 
hamar garkenk,

3 “Therefore, brethren, seek out 
from among you seven men of 
good reputation, full of the Holy 
Spirit and wisdom, whom we may 
appoint over this business;

4 իսկ մենք աղօթքի եւ Աստուծոյ 
խօսքին մատակարարման 
նուիրուինք։

4 isg menk aghotki yev Asdoodzo 
khoskin madagararman nvirvink:

4 “but we will give ourselves 
continually to prayer and to the 
ministry of the word.”
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5 Հաւատացեալները ուղիղ գտան 
առաջարկը եւ հետեւեալները 
ընտրեցին.‑ Ստեփանոսը, որ 
հաւատքով եւ Սուրբ Հոգիով 
լեցուն մարդ մըն էր, Փիլիպպոսը, 
Պրոքորոնը, Նիկանորը, Տիմոնը, 
Պարմենասը եւ Նիկողայոսը, որ 
հրէութեան դարձած Անտիոքացի մըն 
էր։

5 Havadatsyalnerŭ ooghigh kdan 
aṙachargŭ yev hedevyalnerŭ 
ŭndretsin.‑ Sdepanosŭ, vor 
havadkov yev Soorp Hokiov 
letsoon mart mŭn er, Pilibbosŭ, 
Brokoronŭ, Niganorŭ, Dimonŭ, 
Barmenasŭ yev Nigoghayosŭ, vor 
hreootyan tartzadz Andiokatsi 
mŭn er:

5 And the saying pleased the 
whole multitude. And they chose 
Stephen, a man full of faith 
and the Holy Spirit, and Philip, 
Prochorus, Nicanor, Timon, 
Parmenas, and Nicolas, a proselyte 
from Antioch,

6 Ապա զանոնք բերին 
առաքեալներուն առջեւ, որոնք 
աղօթեցին եւ իրենց ձեռքը դրին 
անոնց վրայ։

6 Aba zanonk perin aṙakyalneroon 
aṙchev, voronk aghotetsin yev 
irents tzeṙkŭ trin anonts vra:

6 whom they set before the 
apostles; and when they had 
prayed, they laid hands on them.

7 Ահա այսպէս, Աստուծոյ խօսքը 
կը տարածուէր եւ Երուսաղէմի 
մէջ հաւատացեալներու թիւը 
մեծապէս կը շատնար։ Նոյնիսկ 
քահանաներէն շատ‑շատեր հաւատքը 
կ’ընդունէին։ ֍

7 Aha aysbes, Asdoodzo khoskŭ 
gŭ daradzver yev Yeroosaghemi 
mech havadatsyalneroo tivŭ 
medzabes gŭ shadnar: Nooynisg 
kahananeren shad‑shader 
havadkŭ g’ŭntoonein: ֍

7 Then the word of God spread, 
and the number of the disciples 
multiplied greatly in Jerusalem, 
and a great many of the priests 
were obedient to the faith. ֍

Ընթերցուածս Յակովբայ Ընթերցուածս Յակովբայ 
առաքելոյն ՚ի Կաթողիկեայց թղթոյն առաքելոյն ՚ի Կաթողիկեայց թղթոյն 

3.1‑12 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Hagovpa Ŭntertsvadzs Hagovpa 
aṙakelooyn ՚i Gatoghigyayts aṙakelooyn ՚i Gatoghigyayts 

tghtooyn tghtooyn 3.1‑12 (ARWZ)

A Reading from the Universal A Reading from the Universal 
Epistle of James Epistle of James 3:1‑12 (NKJV)

1 Եղբայրնե՛րս, ամէնքդ ալ ուրիշները 
սրբագրելու հետամուտ մի՛ ըլլաք, 
գիտնալով որ մենք՝ ուսուցանողներս 
աւելի խստութեամբ պիտի 
դատուինք,

1 Yeghpayrne՛rs, amenkt al 
oorishnerŭ srpakreloo hedamood 
mi՛ ŭllak, kidnalov vor menk՝ 
oosootsanoghners aveli 
khsdootyamp bidi tadvink,

1 My brethren, let not many of you 
become teachers, knowing that we 
shall receive a stricter judgment.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 6 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

2 որովհետեւ բոլորս ալ յանցանքներ 
ունինք։ Ան որ գիտէ իր խօսքերը 
կշռել՝ կատարեալ մարդ է, ինքզինքին 
իշխելու կարող։

2 vorovhedev polors al 
hantsankner oonink: An vor kide ir 
khoskerŭ gshṙel՝ gadaryal mart e, 
inkzinkin ishkheloo garogh:

2 For we all stumble in many 
things. If anyone does not stumble 
in word, he is a perfect man, able 
also to bridle the whole body.

3 Տե՛ս, թէ ի՛նչպէս ձիերուն բերանը 
սանձ կը դնենք՝ որպէսզի մեզի 
ենթարկուին, եւ անով ձիուն բոլոր 
շարժումները կը կառավարենք։

3 De՛s, te i՛nchbes tzieroon peranŭ 
santz gŭ tnenk՝ vorbeszi mezi 
yentargvin, yev anov tzioon polor 
sharjhoomnerŭ gŭ gaṙavarenk:

3 Indeed, we put bits in horses’ 
mouths that they may obey us, and 
we turn their whole body.

4 Կամ դիտէ՛ նաւերը. ո՛րքան ալ մեծ 
ըլլան եւ ինչպիսի՛ զօրաւոր հովերէ 
ալ քշուին, փոքրիկ ղեկ մը զիրենք 
կ’ուղղէ դէպի հոն՝ ուր նաւավարը կը 
փափաքի տանիլ։

4 Gam tide՛ naverŭ. vo՛rkan al medz 
ŭllan yev inchbisi՛ zoravor hovere 
al kshvin, pokrig gheg mŭ zirenk 
g’ooghghe tebi hon՝ oor navavarŭ 
gŭ papaki danil:

4 Look also at ships: although 
they are so large and are driven 
by fierce winds, they are turned by 
a very small rudder wherever the 
pilot desires.

5 Նոյնպէս ալ լեզուն. թէեւ փոքր 
անդամ մըն է, բայց մեծամեծ 
բաներով կը պարծենայ։ Գիտէք, 
թէ պզտիկ կայծը հսկայ անտառ մը 
կրնայ հրդեհել։

5 Nooynbes al lezoon. teyev pokr 
antam mŭn e, payts medzamedz 
panerov gŭ bardzena: Kidek, te 
bzdig gaydzŭ hsga andaṙ mŭ grna 
hrtehel:

5 Even so the tongue is a little 
member and boasts great things. 
See how great a forest a little fire 
kindles!

6 Լեզուն ալ կրակ է։ Անիրաւութեան 
աշխարհ մըն է անիկա։ Թէեւ պարզ 
մէկ անդամն է մարմինին, բայց 
ամբողջ մարդը կ’ապականէ, եւ 
գեհենի կրակով բռնկած՝ մեր ամբողջ 
կեանքը կրակով կը վառէ։

6 Lezoon al grag e: Aniravootyan 
ashkharh mŭn e aniga: Teyev 
barz meg antamn e marminin, 
payts ampoghch martŭ g’abagane, 
yev keheni gragov pṙngadz՝ mer 
ampoghch gyankŭ gragov gŭ vaṙe:

6 And the tongue is a fire, a world 
of iniquity. The tongue is so set 
among our members that it defiles 
the whole body, and sets on fire 
the course of nature; and it is set 
on fire by hell.

7 Բոլոր տեսակի գազանները, 
թռչունները, սողունները եւ ծովային 
կենդանիները նուաճուած են մարդուն 
կողմէ եւ կը հնազանդին անոր։

7 Polor desagi kazannerŭ, 
tṙchoonnerŭ, soghoonnerŭ yev 
dzovayin gentaninerŭ nvajvadz 
yen martoon goghme yev gŭ 
hnazantin anor:

7 For every kind of beast and bird, 
of reptile and creature of the sea, 
is tamed and has been tamed by 
mankind.
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8 Բայց ո՛չ ոք կրնայ հնազանդեցնել 
մարդկային լեզուն, որ չար է, 
անզսպելի եւ մահացու թոյնով լեցուն։

8 Payts vo՛ch vok grna 
hnazantetsnel martgayin lezoon, 
vor char e, anzsbeli yev mahatsoo 
tooynov letsoon:

8 But no man can tame the tongue. 
It is an unruly evil, full of deadly 
poison.

9 Անով կ’օրհնենք մեր Տէրը եւ 
Հայրն Աստուած, եւ դարձեալ անով 
կ’անիծենք մարդիկը, որոնք Աստուծոյ 
նմանութեամբը ստեղծուած են։

9 Anov g’orhnenk mer Derŭ yev 
Hayrn Asdvadz, yev tartzyal 
anov g’anidzenk martigŭ, voronk 
Asdoodzo nmanootyampŭ 
sdeghdzvadz yen:

9 With it we bless our God and 
Father, and with it we curse 
men, who have been made in the 
similitude of God.

10 Այսինքն՝ նոյն բերանէն կ’ելլեն թէ՛ 
օրհնութիւնը եւ թէ՛ անէծքը։

10 Aysinkn՝ nooyn peranen g’ellen 
te՛ orhnootyoonŭ yev te՛ anedzkŭ:

10 Out of the same mouth proceed 
blessing and cursing. My brethren, 
these things ought not to be so.

11 Ասիկա ճիշդ չէ՛ սակայն, 
եղբայրներս։ Միթէ աղբիւր մը 
միեւնոյն ակէն քաղցր եւ դառն ջուր 
կը բղխէ՞։

11 Asiga jisht che՛ sagayn, 
yeghpayrners: Mite aghpyoor mŭ 
miyevnooyn agen kaghtsr yev taṙn 
choor gŭ pghkhe՞:

11 Does a spring send forth fresh 
water and bitter from the same 
opening?

12 Կարելի՞ բան է, եղբայրներս, 
որ թզենին ձիթապտուղ տայ կամ 
որթատունկը՝ թուզ։ Նմանապէս 
կարելի չէ որ աղուտ հողէն քաղցր 
ջուր բղխի։ ֍

12 Gareli՞ pan e, yeghpayrners, 
vor tzenin tzitabdoogh da gam 
vortadoongŭ՝ tooz: Nmanabes 
gareli che vor aghood hoghen 
kaghtsr choor pghkhi: ֍

12 Can a fig tree, my brethren, 
bear olives, or a grapevine bear 
figs? Thus no spring yields both 
salt water and fresh. ֍

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

Գովեա՛, Երուսաղէ՛մ, զՏէր եւ օրհնեա՛ 
զԱստուած քո, Սիո՛ն։

Kovya՛, Yeroosaghe՛m, zDer yev 
orhnya՛ zAsdvadz ko, Sio՛n:

1 Praise the Lord, O Jerusalem; 
Praise your God, O Zion,

Զի զօրացոյց զնիգս դրանց քոց եւ 
օրհնեաց զորդիս քո ի քեզ։

Zi zoratsooyts zniks trants kots 
yev orhnyats zortis ko i kez:

2 For He strengthens the bars 
of your gates; He blesses your 
children within you;
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Ո եդ զսահմանս քո ի խաղաղութիւն, 
պարարտութեամբ ցորենոյ լցոյց 
զքեզ։

Vo yet zsahmans ko i 
khaghaghootyoon, barardootyamp 
tsoreno ltsooyts zkez:

3 He who grants your borders 
peace, And fills you with the finest 
of wheat;

Առաքէ զբան Իւր յերկիր, վաղվաղ 
ընթանան պատգամք Նորա։

Aṙake zpan Yoor hergir, vaghvagh 
ŭntanan badkamk Nora:

4 He who sends His teaching to 
earth Until His word shall run 
swiftly,

Դնէ զձիւն որպէս զասր եւ զմէգ 
որպէս փոշի ցանեաց։

Tne ztzyoon vorbes zasr yev zmek 
vorbes poshi tsanyats:

5 Giving snow like wool, 
Sprinkling mist like ashes,

Արկանէ զսառն որպէս պատառս. 
առաջի ցրտոյ Նորա ո՞ կարէ կալ։

Argane zsaṙn vorbes badaṙs. 
aṙachi tsrdo Nora vo՞ gare gal:

6 Casting His ice like morsels; 
Who shall withstand His winter?

Առաքէ զբան Իւր եւ հալէ զնոսա. 
շնչեսցեն հողմք, եւ գնասցեն ջուրք։

Aṙake zpan Yoor yev hale znosa. 
shnchestsen hoghmk, yev knastsen 
choork:

7 He shall send His word and melt 
them; His wind shall blow, and the 
waters shall flow,

Պատմէ զբան Իւր Յակոբայ, 
զարդարութիւն եւ զիրաւունս՝ 
Իսրայելի։

Badme zpan Yoor Hagopa, 
zartarootyoon yev ziravoons՝ 
Israyeli:

8 He who declares His word 
to Jacob, His ordinances and 
judgments to Israel.

Ոչ այսպէս արար ամենայն ազգաց 
Տէր եւ զդատաստանս Իւր ոչ 
յայտնեաց նոցա։ ֍

Voch aysbes arar amenayn azkats 
Der yev ztadasdans Yoor voch 
haydnyats notsa: ֍

9 He did not do so with other 
nations, Nor did He show His 
judgments to them. ֍

Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 
Յովհաննու Յովհաննու 1.1‑17 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani 
Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Hovhannoo Hovhannoo 1.1‑17 (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 

1:1‑17 (NKJV)

1 Աշխարհի ստեղծագործութենէն 
առաջ գոյութիւն ունէր Բանը։ Բանը 
Աստուծոյ հետ էր եւ Բանը Աստուած 
էր։

1 Ashkharhi 
sdeghdzakordzootenen aṙach 
kooyootyoon ooner Panŭ: Panŭ 
Asdoodzo hed er yev Panŭ Asdvadz 
er:

1 In the beginning was the Word, 
and the Word was with God, and 
the Word was God.
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2 Անիկա սկիզբէն Աստուծոյ հետ էր։ 2 Aniga sgizpen Asdoodzo hed er: 2 He was in the beginning with 
God.

3 Անով էր որ Աստուած ամէն ինչ 
ստեղծեց. առանց անոր ո՛չ մէկ բան 
ստեղծեց։

3 Anov er vor Asdvadz amen inch 
sdeghdzets. aṙants anor vo՛ch meg 
pan sdeghdzets:

3 All things were made through 
Him, and without Him nothing 
was made that was made.

4 Կեանքը անով սկիզբ առաւ։ Եւ 
կեանքը մարդոց համար լոյսն է՝

4 Gyankŭ anov sgizp aṙav: Yev 
gyankŭ martots hamar looysn e՝

4 In Him was life, and the life was 
the light of men.

5 որ խաւարին մէջ կը փայլի. բայց 
խաւարը չկրցաւ հասկնալ զայն։

5 vor khavarin mech gŭ payli. 
payts khavarŭ chgrtsav hasgnal 
zayn:

5 And the light shines in the 
darkness, and the darkness did not 
comprehend it.

6 Յովհաննէս, որ Աստուծոյ կողմէ 
ղրկուած մարդ մըն էր,

6 Hovhannes, vor Asdoodzo 
goghme ghrgvadz mart mŭn er,

6 There was a man sent from God, 
whose name was John.

7 եկաւ Լոյսին համար վկայութիւն 
տալու, որպէսզի ամէն մարդ անոր 
միջոցաւ հաւատայ։

7 yegav Looysin hamar 
vgayootyoon daloo, vorbeszi amen 
mart anor michotsav havada:

7 This man came for a witness, to 
bear witness of the Light, that all 
through him might believe.

8 Ինք Լոյսը չէր, այլ՝ Լոյսին համար 
վկայ մը։

8 Ink Looysŭ cher, ayl՝ Looysin 
hamar vga mŭ:

8 He was not that Light, but was 
sent to bear witness of that Light.

9 Բանն էր ճշմարիտ Լոյսը, որ 
աշխարհ գալով՝ կը լուսաւորէ 
ամբողջ մարդկութիւնը։

9 Pann er jshmarid Looysŭ, vor 
ashkharh kalov՝ gŭ loosavore 
ampoghch martgootyoonŭ:

9 That was the true Light which 
gives light to every man coming 
into the world.

10 Աշխարհի մէջ էր անիկա, 
աշխարհը իրմով ստեղծուեցաւ, 
սակայն աշխարհը զինք չճանչցաւ։

10 Ashkharhi mech er aniga, 
ashkharhŭ irmov sdeghdzvetsav, 
sagayn ashkharhŭ zink 
chjanchtsav:

10 He was in the world, and the 
world was made through Him, and 
the world did not know Him.

11 Իր իսկ ստեղծած աշխարհը եկաւ, 
բայց իր իսկ ստեղծած մարդիկը զինք 
չընդունեցին։

11 Ir isg sdeghdzadz ashkharhŭ 
yegav, payts ir isg sdeghdzadz 
martigŭ zink chŭntoonetsin:

11 He came to His own, and His 
own did not receive Him.
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12 Իսկ զինք ընդունողներուն եւ իրեն 
հաւատացողներուն իշխանութիւն 
տուաւ Աստուծոյ որդիներ ըլլալու.

12 Isg zink ŭntoonoghneroon 
yev iren havadatsoghneroon 
ishkhanootyoon dvav Asdoodzo 
vortiner ŭllaloo.

12 But as many as received Him, 
to them He gave the right to 
become children of God, to those 
who believe in His name:

13 ո՛չ արեան ճամբով եւ ո՛չ մարմինի 
կամ մարդկային կամքով, այլ՝ 
Աստուծմէ ծնելով։

13 vo՛ch aryan jampov yev vo՛ch 
marmini gam martgayin gamkov, 
ayl՝ Asdoodzme dznelov:

13 who were born, not of blood, nor 
of the will of the flesh, nor of the 
will of man, but of God.

14 Եւ Բանը մարդ եղաւ եւ մեր 
միջեւ բնակեցաւ, եւ մենք տեսանք 
անոր փառքը. փառքը Միածինին, 
որ Հօրմէն եկաւ՝ շնորհքով եւ 
ճշմարտութեամբ լեցուն։

14 Yev Panŭ mart yeghav yev 
mer michev pnagetsav, yev 
menk desank anor paṙkŭ. paṙkŭ 
Miadzinin, vor Hormen yegav՝ 
shnorhkov yev jshmardootyamp 
letsoon:

14 And the Word became flesh and 
dwelt among us, and we beheld 
His glory, the glory as of the only 
begotten of the Father, full of 
grace and truth.

15 Յովհաննէս անոր մասին վկայեց, 
յայտարարելով.‑ Ասիկա է ան՝ որուն 
մասին կ’ըսէի. «Ան որ ինձմէ ետք 
պիտի գայ՝ ինձմէ մեծ է, որովհետեւ 
ինձմէ առաջ գոյութիւն ունէր»։

15 Hovhannes anor masin vgayets, 
haydararelov.‑ Asiga e an՝ voroon 
masin g’ŭsei. «An vor intzme yedk 
bidi ka՝ intzme medz e, vorovhedev 
intzme aṙach kooyootyoon ooner»:

15 John bore witness of Him and 
cried out, saying, “This was He of 
whom I said, ‘He who comes after 
me is preferred before me, for He 
was before me.’”

16 Անոր լիառատ շնորհքէն է որ 
մենք բոլորս շնորհքի վրայ շնորհք 
ստացանք.

16 Anor liaṙad shnorhken e vor 
menk polors shnorhki vra shnorhk 
sdatsank.

16 And of His fullness we have all 
received, and grace for grace.

17 որովհետեւ Օրէնքը Մովսէսի 
միջոցաւ տրուեցաւ, մինչ շնորհքն ու 
ճշմարտութիւնը՝ Յիսուս Քրիստոսի 
միջոցաւ։ ֍

17 vorovhedev Orenkŭ Movsesi 
michotsav drvetsav, minch 
shnorhkn oo jshmardootyoonŭ՝ 
Hisoos Krisdosi michotsav: ֍

17 For the law was given through 
Moses, but grace and truth came 
through Jesus Christ. ֍


