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Սաղմոս ԽԶՍաղմոս ԽԶ Saghmos 46Saghmos 46 Psalm 46Psalm 46
Կցորդ. Համբարձաւ 
Աստուած օրհնութեամբ, եւ 
Տէր մեր՝ ձայնիւ փողոյ:

Gtsort. Hampartzav 
Asdvadz orhnootyamp, yev 
Der mer՝ tzayniv pogho:

Response. God ascended 
with a shout, The Lord 
with the sound of the 
trumpet.

Փոխ. Ծա՛փս հարէք, 
ամենա՛յն հեթանոսք, 
աղաղակեցէ՛ք առ Աստուած 
ի ձայն ցնծութեան: 

Pokh. Dza՛ps harek, 
amena՛yn hetanosk, 
aghaghagetse՛k aṙ Asdvadz 
i tzayn tsndzootyan: 

Antiphon. Oh, clap your 
hands, all you nations; 
Shout to God with the 
voice of rejoicing;

Տէր բարձրեալ եւ ահարկու, 
թագաւոր մեծ ի վերայ 
ամենայն երկրի:

Der partzryal yev ahargoo, 
takavor medz i vera 
amenayn yergri:

For the Lord Most High 
is fearsome, A great King 
over all the earth.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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Հնազանդ արար 
զժողովուրդս ընդ մեզ եւ 
զհեթանոսս ի ներքոյ ոտից 
մերոց:

Hnazant arar 
zjhoghovoorts ŭnt mez yev 
zhetanoss i nerko vodits 
merots:

He subdued the peoples 
under us And the nations 
under our feet.

Ընտրեաց զմեզ Իւր 
ի ժառանգութիւն՝ 
գեղեցկութեանցն Յակոբայ, 
զոր եւ սիրեաց:

Ŭndryats zmez Yoor 
i jhaṙankootyoon՝ 
keghetsgootyantsn 
Hagopa, zor yev siryats:

He chose us for His 
inheritance, Jacob’s 
beauty, which He loved. 
(Pause)

Համբարձաւ Աստուած 
օրհնութեամբ եւ Տէր մեր 
ձայնիւ փողոյ:

Hampartzav Asdvadz 
orhnootyamp yev Der mer 
tzayniv pogho:

God ascended with a shout, 
The Lord with the sound of 
the trumpet.

Սաղմո՛ս ասացէք Աստուծոյ 
մերում, սաղմո՛ս ասացէք 
Թագաւորին մերում, սաղմո՛ս 
ասացէք:

Saghmo՛s asatsek Asdoodzo 
meroom, saghmo՛s asatsek 
Takavorin meroom, 
saghmo՛s asatsek:

Sing praises to God; sing 
praises; Sing praises to our 
King; sing praises;

Թագաւոր մեծ ի վերայ 
ամենայն երկրի Աստուած 
է. սաղմո՛ս ասացէք Նմա 
իմաստութեամբ:

Takavor medz i vera 
amenayn yergri Asdvadz 
e. saghmo՛s asatsek Nma 
imasdootyamp:

For God is King of all the 
earth; Sing praises with 
understanding.

Թագաւորեաց Աստուած 
ի վերայ հեթանոսաց, 
Աստուած նստաւ յաթոռ 
սրբութեան Իւրոյ:

Takavoryats Asdvadz i 
vera hetanosats, Asdvadz 
nsdav hatoṙ srpootyan 
Yooro:

God reigns over the 
nations; God sits on His 
holy throne.
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Իշխանք ժողովրդոց 
ժողովեցան առ Աստուած 
Աբրահամու, զի Աստուծոյ 
զօրութիւնք յերկրէ յոյժ 
համբարձան:

Ishkhank jhoghovrtots 
jhoghovetsan aṙ Asdvadz 
Aprahamoo, zi Asdoodzo 
zorootyoonk hergre hooyjh 
hampartzan:

The rulers of the people 
gather together With the 
God of Abraham, For God’s 
mighty ones of the earth 
are greatly exalted.

Սրբոյ Աւետարանիս Սրբոյ Աւետարանիս 
Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ 
Մատթէոսի (գլ. 20.17-28)Մատթէոսի (գլ. 20.17-28)

Srpo Avedaranis Hisoosi Srpo Avedaranis Hisoosi 
Krisdosi, vor ŭsd Krisdosi, vor ŭsd 

Madteosi (kl. 20.17-28)Madteosi (kl. 20.17-28)

Matthew 20:17-28Matthew 20:17-28

17 Եւ մինչ Յիսուս 
Երուսաղէմ կ’երթար, մէկ 
կողմ առաւ տասներկու 
աշակերտները եւ ճամբու 
ընթացքին ըսաւ անոնց. -

17 Yev minch Hisoos 
Yeroosaghem g’ertar, meg 
goghm aṙav dasnergoo 
ashagerdnerŭ yev jampoo 
ŭntatskin ŭsav anonts. -

17 Now Jesus, going up to 
Jerusalem, took the twelve 
disciples aside on the road 
and said to them,

18 Ահա Երուսաղէմ 
կ’երթանք, ուր Մարդու 
Որդին պիտի մատնուի աւագ 
քահանաներուն եւ Օրէնքի 
ուսուցիչներուն ձեռքը, 
որոնք զինք մահուան պիտի 
դատապարտեն

18 Aha Yeroosaghem 
g’ertank, oor Martoo 
Vortin bidi madnvi avak 
kahananeroon yev Orenki 
oosootsichneroon tzeṙkŭ, 
voronk zink mahvan bidi 
tadabarden

18 “Behold, we are going 
up to Jerusalem, and 
the Son of Man will be 
betrayed to the chief 
priests and to the scribes; 
and they will condemn 
Him to death,
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19 եւ ապա յանձնեն 
հեթանոսներուն, որոնք 
պիտի ծաղրեն զինք, ծեծեն 
եւ խաչը հանեն. բայց երրորդ 
օրը անիկա յարութիւն պիտի 
առնէ:

19 yev aba hantznen 
hetanosneroon, voronk bidi 
dzaghren zink, dzedzen 
yev khachŭ hanen. 
payts yerrort orŭ aniga 
harootyoon bidi aṙne:

19 “and deliver Him to the 
Gentiles to mock and to 
scourge and to crucify. And 
the third day He will rise 
again.”

20 Այն ատեն Զեբեդէոսի 
որդիներուն մայրը իր 
զաւակներուն հետ մօտեցաւ 
Յիսուսի եւ ծունկի գալով 
անկէ բան մը կը խնդրէր: -

20 Ayn aden Zepeteosi 
vortineroon mayrŭ ir 
zavagneroon hed modetsav 
Hisoosi yev dzoongi kalov 
ange pan mŭ gŭ khntrer: -

20 Then the mother of 
Zebedee's sons came 
to Him with her sons, 
kneeling down and asking 
something from Him.

21 Ի՞նչ կ’ուզես,- 
հարցուց Յիսուս: Անիկա 
պատասխանեց. - Խոստացիր, 
որ իմ այս երկու զաւակներս 
քու արքայութեանդ մէջ 
մէկը աջ կողմդ եւ միւսը ձախ 
կողմդ պիտի նստին:

21 I՞nch g’oozes,- 
hartsoots Hisoos: 
Aniga badaskhanets. - 
Khosdatsir, vor im ays 
yergoo zavagners koo 
arkayootyant mech megŭ 
ach goghmt yev myoosŭ 
tzakh goghmt bidi nsdin:

21 And He said to her, 
“What do you wish?” She 
said to Him, “Grant that 
these two sons of mine may 
sit, one on Your right hand 
and the other on the left, 
in Your kingdom.”
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22 Յիսուս պատասխանեց. - 
Չէք գիտեր թէ ի՛նչ կ’ուզէք: 
Կրնա՞ք խմել տառապանքի 
այն բաժակէն, որմէ ես պիտի 
խմեմ, կամ կրնա՞ք յանձն 
առնել այն մկրտութիւնը, 
որով ես պիտի մկրտուիմ: - 
Կրնանք,- պատասխանեցին 
անոնք:

22 Hisoos badaskhanets. - 
Chek kider te i՛nch g’oozek: 
Grna՞k khmel daṙabanki 
ayn pajhagen, vorme 
yes bidi khmem, gam 
grna՞k hantzn aṙnel ayn 
mgrdootyoonŭ, vorov yes 
bidi mgrdvim: - Grnank,- 
badaskhanetsin anonk:

22 But Jesus answered 
and said, “You do not know 
what you ask. Are you 
able to drink the cup that I 
am about to drink, and be 
baptized with the baptism 
that I am baptized with?” 
They said to Him, “We are 
able.”

23 Յիսուս ըսաւ անոնց. 
-Արդարեւ դուք պիտի խմէք 
այն բաժակէն, որմէ ես 
պիտի խմեմ եւ մկրտուիք 
այն մկրտութեամբ, որով ես 
պիտի մկրտուիմ, բայց իմ աջ 
եւ ձախ կողմս նստեցնելու 
իրաւունքը իմս չէ, այլ 
այդ տեղերը Հայրս պիտի 
տայ անոնց՝ որոնց համար 
պատրաստած է:

23 Hisoos ŭsav anonts. 
-Artarev took bidi khmek 
ayn pajhagen, vorme yes 
bidi khmem yev mgrdvik 
ayn mgrdootyamp, vorov 
yes bidi mgrdvim, payts 
im ach yev tzakh goghms 
nsdetsneloo iravoonkŭ ims 
che, ayl ayt degherŭ Hayrs 
bidi da anonts՝ voronts 
hamar badrasdadz e:

23 So He said to them, 
“You will indeed drink My 
cup, and be baptized with 
the baptism that I am 
baptized with; but to sit on 
My right hand and on My 
left is not Mine to give, but 
it is for those for whom it 
is prepared by My Father.”

24 Երբ միւս տասը 
աշակերտները լսեցին 
ասիկա, բարկացան երկու 
եղբայրներուն վրայ:

24 Yerp myoos dasŭ 
ashagerdnerŭ lsetsin 
asiga, pargatsan yergoo 
yeghpayrneroon vra:

24 And when the ten 
heard it, they were greatly 
displeased with the two 
brothers.
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25 Յիսուս բոլորն ալ իր 
մօտ կանչեց եւ ըսաւ. 
- Գիտէք որ ազգերու 
իշխանները կը տիրեն իրենց 
հպատակներուն վրայ եւ 
ղեկավարները կ’իշխեն իրենց 
ժողովուրդներուն վրայ:

25 Hisoos polorn al ir mod 
ganchets yev ŭsav. - Kidek 
vor azkeroo ishkhannerŭ 
gŭ diren irents 
hbadagneroon vra yev 
ghegavarnerŭ g’ishkhen 
irents jhoghovoortneroon 
vra:

25 But Jesus called them 
to Himself and said, “You 
know that the rulers of the 
Gentiles lord it over them, 
and those who are great 
exercise authority over 
them.

26 Բայց ձեր պարագային 
այդպէս պէտք չէ ըլլայ: Եթէ 
ձեզմէ մէկը ուզէ մեծ ըլլալ՝ 
պէտք է ձեր սպասաւորը 
ըլլայ,

26 Payts tzer barakayin 
aytbes bedk che ŭlla: 
Yete tzezme megŭ ooze 
medz ŭllal՝ bedk e tzer 
sbasavorŭ ŭlla,

26 “Yet it shall not be so 
among you; but whoever 
desires to become great 
among you, let him be your 
servant.

27 եւ եթէ ձեզմէ մէկը ուզէ 
առաջին ըլլալ՝ պէտք է ձեր 
ծառան ըլլայ,

27 yev yete tzezme megŭ 
ooze aṙachin ŭllal՝ bedk e 
tzer dzaṙan ŭlla,

27 “And whoever desires to 
be first among you, let him 
be your slave—

28 որովհետեւ Մարդու 
Որդին, ինքն ալ, չեկաւ 
ուրիշներու կողմէ 
սպասաւորութիւն 
ընդունելու, այլ 
սպասաւորելու եւ իր կեանքը 
շատերու համար որպէս 
փրկագին տալու:

28 vorovhedev Martoo 
Vortin, inkn al, chegav 
oorishneroo goghme 
sbasavorootyoon 
ŭntooneloo, ayl 
sbasavoreloo yev ir gyankŭ 
shaderoo hamar vorbes 
prgakin daloo:

28 “just as the Son of 
Man did not come to be 
served, but to serve, and to 
give His life a ransom for 
many.”
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Սաղմոս ԻԳՍաղմոս ԻԳ Saghmos 23Saghmos 23 Psalm 23Psalm 23
Կցորդ. Համբարձէ՛ք, 
իշխա՛նք, զդրունս ձեր ի 
վեր, համբարձցին դրունք 
յաւիտենից, եւ մտցէ 
Թագաւոր փառաց:

Gtsort. Hampartze՛k, 
ishkha՛nk, ztroons tzer i 
ver, hampartztsin troonk 
havidenits, yev mdtse 
Takavor paṙats:

Response. Lift up the 
gates, O you rulers, And be 
lifted up, you everlasting 
doors, And the King of 
glory shall enter.

Փոխ. Տեառն է երկիր լրիւ 
իւրով՝ աշխարհ եւ ամենայն 
բնակիչք նորա:

Pokh. Dyaṙn e yergir lriv 
yoorov՝ ashkharh yev 
amenayn pnagichk nora:

Antiphon. The earth is the 
Lord’s, and its fullness, 
The world and all who 
dwell therein.

Նա Ինքն ի վերայ ծովու 
հիմունս արկ նմա, ի վերայ 
գետոց պատրաստեաց զնա:

Na Inkn i vera dzovoo 
himoons arg nma, i vera 
kedots badrasdyats zna:

2 For He founded it upon 
the seas And prepared it 
upon the rivers.

Ո՞վ ելցէ ի լեառն Տեառն 
կամ ո՞վ կացցէ ի տեղւոջ 
սրբութեան Նորա:

O՞v yeltse i lyaṙn Dyaṙn 
gam o՞v gatstse i deghvoch 
srpootyan Nora:

3 Who shall ascend to the 
mountain of the Lord? Who 
shall stand in His holy 
place?

Որ սուրբ է ձեռօք եւ 
ամբիծ սրտիւ, որ ոչ առ 
զնանրութիւնս յանձն իւր եւ 
ոչ երդուաւ նենգութեամբ 
ընդ ընկերի իւրում,

Vor soorp e tzeṙok yev 
ampidz srdiv, vor voch 
aṙ znanrootyoons hantzn 
yoor yev voch yertvav 
nenkootyamp ŭnt ŭngeri 
yooroom,

4 He who has innocent 
hands and a pure heart; 
He who does not lift up his 
soul to vanity; He who does 
not swear deceitfully to his 
neighbor.
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Սա առցէ զօրհնութիւն ի 
Տեառնէ, զողորմութիւն 
յԱստուծոյ Փրկչէ իւրմէ:

Sa aṙtse zorhnootyoon i 
Dyaṙne, zoghormootyoon 
hAsdoodzo Prgche yoorme:

5 He shall receive blessing 
from the Lord And mercy 
from the God of his 
salvation.

Այս ազգ է, որ խնդրէ զՏէր, 
խնդրէ տեսանել զերեսս 
Աստուծոյ Յակոբայ:

Ays azk e, vor khntre zDer, 
khntre desanel zeress 
Asdoodzo Hagopa:

6 This is the generation of 
those who seek Him, Who 
seek the face of the God of 
Jacob. (Pause)

Համբարձէ՛ք, իշխա՛նք, 
զդրունս ձեր ի վեր, 
համբարձցին դրունք 
յաւիտենից, եւ մտցէ 
Թագաւոր փառաց:

Hampartze՛k, ishkha՛nk, 
ztroons tzer i ver, 
hampartztsin troonk 
havidenits, yev mdtse 
Takavor paṙats:

7 Lift up the gates, O you 
rulers, And be lifted up, 
you everlasting doors, And 
the King of glory shall 
enter.

Ո՞վ է սա Թագաւոր փառաց, 
Տէր հզօր զօրութեամբ Իւրով, 
Տէր հզօր ի պատերազմի:

O՞v e sa Takavor paṙats, 
Der hzor zorootyamp 
Yoorov, Der hzor i 
baderazmi:

8 Who is this King of 
glory? The Lord strong and 
mighty, The Lord powerful 
in battle.

Համբարձէ՛ք, իշխա՛նք, 
զդրունս ձեր ի վեր, 
համբարձցին դրունք 
յաւիտենից, եւ մտցէ 
Թագաւոր փառաց:

Hampartze՛k, ishkha՛nk, 
ztroons tzer i ver, 
hampartztsin troonk 
havidenits, yev mdtse 
Takavor paṙats:

9 Lift up the gates, O you 
rulers, And be lifted up, 
you everlasting doors, And 
the King of glory shall 
enter.
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Ո՞վ է սա Թագաւոր փառաց, 
Տէր զօրութեանց. սա Ինքն է 
Թագաւոր փառաց:

O՞v e sa Takavor paṙats, 
Der zorootyants. sa Inkn e 
Takavor paṙats:

10 Who is this King of 
Glory? The Lord of hosts, 
He is the King of glory.

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ 
Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ 
եւ յաւիտեանս յաւիտենից. 
ամէն:

Pa՜ṙk Hor yev Vortvo yev 
Hokvooyn Srpo ayjhm 
yev mishd yev havidyans 
havidenits. amen:

Glory to the Father and 
to the Son and to the Holy 
Spirit, now and forever and 
unto the ages of all ages. 
Amen.
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Սրբոյ Աւետարանիս Սրբոյ Աւետարանիս 
Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ 

Մարկոսի (գլ. 10.32-45)Մարկոսի (գլ. 10.32-45)

Srpo Avedaranis Hisoosi Srpo Avedaranis Hisoosi 
Krisdosi, vor ŭsd Margosi Krisdosi, vor ŭsd Margosi 

(kl. 10.32-45)(kl. 10.32-45)

Mark 10:32-45Mark 10:32-45

32 Յիսուս եւ իր 
աշակերտները ճամբայ ելած 
էին Երուսաղէմ երթալու 
համար։ Յիսուս անոնցմէ 
առաջ անցած կ’երթար, եւ իր 
աշակերտները զարմացած 
էին, իսկ անոնց հետեւող 
մարդիկը կը վախնային։ 
Յիսուս տասներկու 
աշակերտները դարձեալ մէկ 
կողմ առնելով՝ սկսաւ անոնց 
ըսել ինչ որ իրեն պիտի 
պատահէր։

32 Hisoos yev ir 
ashagerdnerŭ jampa 
yeladz ein Yeroosaghem 
yertaloo hamar: Hisoos 
anontsme aṙach 
antsadz g’ertar, yev ir 
ashagerdnerŭ zarmatsadz 
ein, isg anonts hedevogh 
martigŭ gŭ vakhnayin: 
Hisoos dasnergoo 
ashagerdnerŭ tartzyal 
meg goghm aṙnelov՝ sgsav 
anonts ŭsel inch vor iren 
bidi badaher:

32 Now they were on 
the road, going up to 
Jerusalem, and Jesus was 
going before them; and 
they were amazed. And as 
they followed they were 
afraid. Then He took the 
twelve aside again and 
began to tell them the 
things that would happen 
to Him:
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33 Ահա Երուսաղէմ 
կ’երթանք,- ըսաւ,- 
ուր Մարդու Որդին 
պիտի մատնուի աւագ 
քահանաներուն եւ Օրէնքի 
ուսուցիչներուն ձեռքը, 
որոնք զինք մահուան պիտի 
դատապարտեն եւ ապա 
հեթանոսներուն ձեռքը 
յանձնեն։

33 Aha Yeroosaghem 
g’ertank,- ŭsav,- oor 
Martoo Vortin bidi madnvi 
avak kahananeroon yev 
Orenki oosootsichneroon 
tzeṙkŭ, voronk zink 
mahvan bidi tadabarden 
yev aba hetanosneroon 
tzeṙkŭ hantznen:

33 “Behold, we are going 
up to Jerusalem, and 
the Son of Man will be 
betrayed to the chief 
priests and to the scribes; 
and they will condemn 
Him to death and deliver 
Him to the Gentiles;

34 Անոնք պիտի ծաղրեն 
զինք, ծեծեն, թքնեն վրան 
եւ սպաննեն, բայց երեք օր 
ետք անիկա յարութիւն պիտի 
առնէ։

34 Anonk bidi dzaghren 
zink, dzedzen, tknen vran 
yev sbannen, payts yerek 
or yedk aniga harootyoon 
bidi aṙne:

34 “and they will mock 
Him, and scourge Him, 
and spit on Him, and kill 
Him. And the third day He 
will rise again.”

35 Յակոբոսն ու 
Յովհաննէսը՝ Զեբեդէոսի 
որդիները, Յիսուսի 
մօտենալով՝ սկսան միասին 
քալել եւ ըսին Յիսուսի. 
Վարդապե՛տ, կ’ուզենք որ 
մեր խնդրանքը կատարես։

35 Hagoposn oo 
Hovhannesŭ՝ Zepeteosi 
vortinerŭ, Hisoosi 
modenalov՝ sgsan miasin 
kalel yev ŭsin Hisoosi. 
Vartabe՛d, g’oozenk vor mer 
khntrankŭ gadares:

35 Then James and John, 
the sons of Zebedee, came 
to Him, saying, “Teacher, 
we want You to do for us 
whatever we ask.”
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36 Յիսուս հարցուց. Ի՞նչ 
կ’ուզէք որ ընեմ ձեզի։

36 Hisoos hartsoots. I՞nch 
g’oozek vor ŭnem tzezi:

36 And He said to them, 
“What do you want Me to 
do for you?”

37 Անոնք պատասխանեցին. 
Երբ թագաւորութեանդ 
փառքի գահին նստիս, շնորհէ՛ 
որ մենք քու աջ եւ ձախ 
կողմդ նստինք։

37 Anonk badaskhanetsin. 
Yerp takavorootyant paṙki 
kahin nsdis, shnorhe՛ vor 
menk koo ach yev tzakh 
goghmt nsdink:

37 They said to Him, 
“Grant us that we may sit, 
one on Your right hand 
and the other on Your left, 
in Your glory.”

38 Յիսուս ըսաւ անոնց. 
Չէք գիտեր թէ ի՛նչ կ’ուզէք։ 
Կրնա՞ք խմել տառապանքի 
այն բաժակէն, որմէ ես պիտի 
խմեմ, կամ կրնա՞ք յանձն 
առնել այն մկրտութիւնը, 
որով ես պիտի մկրտուիմ։

38 Hisoos ŭsav anonts. 
Chek kider te i՛nch g’oozek: 
Grna՞k khmel daṙabanki 
ayn pajhagen, vorme 
yes bidi khmem, gam 
grna՞k hantzn aṙnel ayn 
mgrdootyoonŭ, vorov yes 
bidi mgrdvim:

38 But Jesus said to them, 
“You do not know what 
you ask. Are you able to 
drink the cup that I drink, 
and be baptized with the 
baptism that I am baptized 
with?”

39 Կրնա՛նք,- 
պատասխանեցին անոնք։ 
Յիսուս ըսաւ անոնց. 
Արդարեւ դուք պիտի խմէք 
այն բաժակէն, որմէ ես 
պիտի խմեմ եւ մկրտուիք 
այն մկրտութեամբ, որով ես 
պիտի մկրտուիմ,

39 Grna՛nk,- 
badaskhanetsin anonk: 
Hisoos ŭsav anonts. 
Artarev took bidi khmek 
ayn pajhagen, vorme yes 
bidi khmem yev mgrdvik 
ayn mgrdootyamp, vorov 
yes bidi mgrdvim,

39 They said to Him, “We 
are able.” So Jesus said 
to them, “You will indeed 
drink the cup that I drink, 
and with the baptism I am 
baptized with you will be 
baptized;
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40 բայց իմ աջ եւ ձախ կողմս 
նստեցնելու իրաւունքը իմս 
չէ, այլ այդ տեղերը պիտի 
տրուին անոնց՝ որոնց համար 
պատրաստուած են։

40 payts im ach yev tzakh 
goghms nsdetsneloo 
iravoonkŭ ims che, ayl 
ayt degherŭ bidi drvin 
anonts՝ voronts hamar 
badrasdvadz yen:

40 “but to sit on My right 
hand and on My left is 
not Mine to give, but it is 
for those for whom it is 
prepared.”

41 Երբ միւս տասը 
աշակերտները լսեցին 
ասիկա, սկսան բարկանալ 
Յակոբոսի եւ Յովհաննէսի 
վրայ։

41 Yerp myoos dasŭ 
ashagerdnerŭ lsetsin 
asiga, sgsan parganal 
Hagoposi yev Hovhannesi 
vra։

41 And when the ten heard 
it, they began to be greatly 
displeased with James and 
John.

42 Յիսուս զանոնք իր 
մօտ կանչեց եւ ըսաւ. 
Գիտէք որ ազգերու իշխան 
նկատուածները կը տիրեն 
իրենց հպատակներուն վրայ 
եւ ղեկավարները կ’իշխեն 
իրենց ժողովուրդներուն 
վրայ։

42 Hisoos zanonk ir mod 
ganchets yev ŭsav. Kidek 
vor azkeroo ishkhan 
ngadvadznerŭ gŭ diren 
irents hbadagneroon 
vra yev ghegavarnerŭ 
g’ishkhen irents 
jhoghovoortneroon vra։

42 But Jesus called them 
to Himself and said to 
them, “You know that 
those who are considered 
rulers over the Gentiles 
lord it over them, and 
their great ones exercise 
authority over them.

43 Բայց ձեր պարագային 
այդպէս պէտք չէ՛ ըլլայ։ 
Եթէ ձեզմէ մէկը ուզէ մեծ 
ըլլալ՝ պէտք է ձեր բոլորին 
սպասաւորը ըլլայ,

43 Payts tzer barakayin 
aytbes bedk che՛ ŭlla։ Yete 
tzezme megŭ ooze medz 
ŭllal՝ bedk e tzer polorin 
sbasavorŭ ŭlla,

43 “Yet it shall not be so 
among you; but whoever 
desires to become great 
among you shall be your 
servant.
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44 եւ եթէ ձեզմէ մէկը ուզէ 
առաջին ըլլալ՝ պէտք է 
բոլորին ծառան ըլլայ,

44 yev yete tzezme megŭ 
ooze aṙachin ŭllal՝ bedk e 
polorin dzaṙan ŭlla,

44 “And whoever of you 
desires to be first shall be 
slave of all.

45 որովհետեւ Մարդու 
Որդին, ինքն ալ, չեկա՛ւ 
ուրիշներու կողմէ 
սպասաւորութիւն 
ընդունելու, այլ 
սպասաւորելու եւ իր կեանքը 
շատերու համար որպէս 
փրկագին տալու։

45 vorovhedev Martoo 
Vortin, inkn al, chega՛v 
oorishneroo goghme 
sbasavorootyoon 
ŭntooneloo, ayl 
sbasavoreloo yev ir gyankŭ 
shaderoo hamar vorbes 
prgakin daloo:

45 “For even the Son of 
Man did not come to be 
served, but to serve, and to 
give His life a ransom for 
many.”


