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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. 24.1-26.2)Մատթէոսի (գլ. 24.1-26.2)

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

Madteosi (24.1-26.2)Madteosi (24.1-26.2)

Matthew 24:1-26:2 Matthew 24:1-26:2 
(NKJV)(NKJV)

1 Յիսուս տաճարէն դուրս 
ելլելով կ’երթար, երբ 
աշակերտները մօտեցան 
իրեն՝ ցոյց տալու համար 
տաճարին շինութիւնները:

1 Hisoos dajaren toors 
yellelov g’ertar, yerp 
ashagerdnerŭ modetsan 
iren՝ tsooyts daloo hamar 
dajarin shinootyoonnerŭ:

1 Then Jesus went out and 
departed from the temple, 
and His disciples came up 
to show Him the buildings 
of the temple.

2 Յիսուս անոնց ըսաւ. - Այս 
բոլոր շինութիւնները կը 
տեսնէք, չէ՞. կ’ըսեմ ձեզի, որ 
ամէնքն ալ պիտի քանդուին, 
քար քարի վրայ պիտի չմնայ:

2 Hisoos anonts ŭsav. - 
Ays polor shinootyoonnerŭ 
gŭ desnek, che՞. g’ŭsem 
tzezi, vor amenkn al bidi 
kantvin, kar kari vra bidi 
chmna:

2 And Jesus said to them, 
“Do you not see all these 
things? Assuredly, I say 
to you, not one stone shall 
be left here upon another, 
that shall not be thrown 
down.”
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3 Եւ մինչ Յիսուս նստած 
էր Ձիթենեաց լերան վրայ, 
աշակերտները առանձին 
հարցուցին իրեն. - Ըսէ՛ 
մեզի, ե՞րբ պիտի պատահի 
ատիկա. ի՞նչ նշանով պիտի 
գիտնանք թէ ե՛րբ պիտի ըլլայ 
քու գալուստդ եւ աշխարհի 
վախճանը:

3 Yev minch Hisoos nsdadz 
er Tzitenyats leran vra, 
ashagerdnerŭ aṙantzin 
hartsootsin iren. - Ŭse՛ 
mezi, ye՞rp bidi badahi 
adiga. i՞nch nshanov bidi 
kidnank te ye՛rp bidi ŭlla 
koo kaloosdt yev ashkharhi 
vakhjanŭ:

3 Now as He sat on the 
Mount of Olives, the 
disciples came to Him 
privately, saying, “Tell us, 
when will these things be? 
And what will be the sign 
of Your coming, and of the 
end of the age?”

4 Յիսուս անոնց 
պատասխանեց. - Զգո՛յշ 
եղէք, չըլլայ որ մէկը ձեզ 
խաբէ,

4 Hisoos anonts 
badaskhanets. - Zko՛oysh 
yeghek, chŭlla vor megŭ 
tzez khape,

4 And Jesus answered and 
said to them: “Take heed 
that no one deceives you.

5 որովհետեւ շատեր պիտի 
գան իմ անունովս եւ ըսեն՝ 
թէ «Ես եմ Քրիստոսը», եւ 
պիտի մոլորեցնեն շատերը:

5 vorovhedev shader bidi 
kan im anoonovs yev ŭsen՝ 
te «Yes yem Krisdosŭ», yev 
bidi moloretsnen shaderŭ:

5 “For many will come in 
My name, saying, ‘I am the 
Christ,’ and will deceive 
many.
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6 Դուք պիտի լսէք 
պատերազմներու ձայները 
եւ պատերազմներու լուրերը. 
զգո՛յշ եղէք, մի՛ խռովիք, 
որովհետեւ պէտք է որ 
ատոնք պատահին: Բայց 
ասիկա չի՛ նշանակեր թէ 
աշխարհի վախճանն է:

6 Took bidi lsek 
baderazmneroo tzaynerŭ 
yev baderazmneroo 
loorerŭ. zko՛oysh yeghek, 
mi՛ khṙovik, vorovhedev 
bedk e vor adonk badahin: 
Payts asiga chi՛ nshanager 
te ashkharhi vakhjann e:

6 “And you will hear 
of wars and rumors of 
wars. See that you are 
not troubled; for all these 
things must come to pass, 
but the end is not yet.

7 Ազգեր իրարու 
դէմ պիտի կռուին ու 
թագաւորութիւններ՝ 
թագաւորութիւններու 
դէմ: Զանազան տեղեր 
սով, համաճարակ եւ 
երկրաշարժներ տեղի պիտի 
ունենան,

7 Azker iraroo 
tem bidi gṙvin oo 
takavorootyoonner՝ 
takavorootyoonneroo 
tem: Zanazan degher 
sov, hamajarag yev 
yergrasharjhner deghi bidi 
oonenan,

7 “For nation will rise 
against nation, and 
kingdom against kingdom. 
And there will be 
famines, pestilences, and 
earthquakes in various 
places.

8 բայց այս բոլորը դեռ 
երկունքին սկիզբն են:

8 payts ays polorŭ teṙ 
yergoonkin sgizpn yen:

8 “All these are the 
beginning of sorrows.

9 Այն ատեն ձեզ նեղութեան 
պիտի մատնեն ու սպաննեն 
եւ բոլոր ազգերը պիտի ատեն 
ձեզ իմ պատճառովս:

9 Ayn aden tzez 
neghootyan bidi madnen 
oo sbannen yev polor 
azkerŭ bidi aden tzez im 
badjaṙovs:

9 “Then they will deliver 
you up to tribulation and 
kill you, and you will be 
hated by all nations for My 
name's sake.
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10 Այն ատեն շատեր իրենց 
հաւատքը պիտի կորսնցնեն, 
զիրար պիտի մատնեն եւ 
զիրար պիտի ատեն:

10 Ayn aden shader irents 
havadkŭ bidi gorsntsnen, 
zirar bidi madnen yev zirar 
bidi aden:

10 “And then many will be 
offended, will betray one 
another, and will hate one 
another.

11 Յետոյ բազմաթիւ սուտ 
մարգարէներ պիտի ելլեն ու 
շատերը մոլորեցնեն:

11 Hedo pazmativ sood 
markarener bidi yellen oo 
shaderŭ moloretsnen:

11 “Then many false 
prophets will rise up and 
deceive many.

12 Անօրէնութեան 
բազմանալուն պատճառով 
շատերուն սէրը պիտի 
ցամքի:

12 Anorenootyan 
pazmanaloon badjaṙov 
shaderoon serŭ bidi 
tsamki:

12 “And because 
lawlessness will abound, 
the love of many will grow 
cold.

13 Բայց ով որ մինչեւ վերջը 
դիմանայ՝ անիկա պիտի 
փրկուի:

13 Payts ov vor minchev 
verchŭ timana՝ aniga bidi 
prgvi:

13 “But he who endures to 
the end shall be saved.

14 Արքայութեան 
Աւետարանը պիտի քարոզուի 
ամբողջ աշխարհի մէջ՝ 
իբրեւ վկայութիւն բոլոր 
ժողովուրդներուն. եւ ապա 
պիտի գայ վախճանը:

14 Arkayootyan 
Avedaranŭ bidi karozvi 
ampoghch ashkharhi 
mech՝ iprev vgayootyoon 
polor jhoghovoortneroon. 
yev aba bidi ka vakhjanŭ:

14 “And this gospel of the 
kingdom will be preached 
in all the world as a 
witness to all the nations, 
and then the end will 
come.
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15 Երբ սուրբ վայրին 
վրայ կանգնած 
տեսնէք «Աւերուածին 
սրբապղծութիւնը», որուն 
մասին խօսած է Դանիէլ 
մարգարէ, կարդացողը թող 
հասկնայ,

15 Yerp soorp 
vayrin vra ganknadz 
desnek «Avervadzin 
srpabghdzootyoonŭ», 
voroon masin khosadz 
e Taniel markare, 
gartatsoghŭ togh hasgna,

15 “Therefore when you 
see the ‘abomination of 
desolation,’ spoken of 
by Daniel the prophet, 
standing in the holy place” 
(whoever reads, let him 
understand),

16 այն ատեն անոնք որոնք 
Հրէաստանի մէջ են՝ թող 
լեռները փախչին,

16 ayn aden anonk voronk 
Hreasdani mech yen՝ togh 
leṙnerŭ pakhchin,

16 “then let those who 
are in Judea flee to the 
mountains.

17 ան որ տանիքն է՝ վար 
իջնելէ ետք թող տուն չմտնէ 
բան մը առնելու համար,

17 an vor danikn e՝ var 
ichnele yedk togh doon 
chmdne pan mŭ aṙneloo 
hamar,

17 “Let him who is on the 
housetop not go down to 
take anything out of his 
house.

18 եւ ան որ դաշտն է՝ թող 
ետ չդառնայ վերարկուն 
առնելու համար:

18 yev an vor tashdn 
e՝ togh yed chtaṙna 
verargoon aṙneloo hamar:

18 “And let him who is in 
the field not go back to get 
his clothes.

19 Այդ օրերուն վա՜յ է 
եկեր յղիներուն եւ ստնտու 
կիներուն:

19 Ayt oreroon va՜y e yeger 
hghineroon yev sdndoo 
gineroon:

19 “But woe to those who 
are pregnant and to those 
who are nursing babies in 
those days!
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20 Աղօթեցէք որ ձեր 
փախուստը ձմեռ ատեն կամ 
Շաբաթ օր չպատահի:

20 Aghotetsek vor tzer 
pakhoosdŭ tzmeṙ aden 
gam Shapat or chbadahi:

20 “And pray that your 
flight may not be in winter 
or on the Sabbath.

21 Որովհետեւ այնպիսի՛ 
մեծ նեղութեան օրեր պիտի 
գան, որոնց նմանը աշխարհի 
ստեղծագործութեան 
սկիզբէն մինչեւ այսօր չէ 
պատահած եւ ոչ ալ պիտի 
պատահի:

21 Vorovhedev aynbisi՛ 
medz neghootyan 
orer bidi kan, voronts 
nmanŭ ashkharhi 
sdeghdzakordzootyan 
sgizpen minchev aysor che 
badahadz yev voch al bidi 
badahi:

21 “For then there will 
be great tribulation, such 
as has not been since the 
beginning of the world 
until this time, no, nor 
ever shall be.

22 Եւ եթէ Աստուած 
այդ օրերուն թիւը 
նուազեցուցած չըլլար՝ ո՛չ 
մէկը պիտի փրկուէր: Բայց 
իր ընտրեալներուն համար 
Աստուած այդ օրերը պիտի 
նուազեցնէ:

22 Yev yete Asdvadz 
ayt oreroon tivŭ 
nvazetsootsadz chŭllar՝ 
vo՛ch megŭ bidi prgver: 
Payts ir ŭndryalneroon 
hamar Asdvadz ayt orerŭ 
bidi nvazetsne:

22 “And unless those days 
were shortened, no flesh 
would be saved; but for the 
elect's sake those days will 
be shortened.

23 Այն ատեն երբ մէկը 
ձեզի ըսէ՝ «Ահաւասիկ հոս է 
Քրիստոսը», կամ ըսէ՝ «հոն 
է», մի՛ հաւատաք,

23 Ayn aden yerp megŭ 
tzezi ŭse՝ «Ahavasig hos e 
Krisdosŭ», gam ŭse՝ «hon 
e», mi՛ havadak,

23 “Then if anyone says 
to you, ‘Look, here is the 
Christ!’ or ‘There!’ do not 
believe it.
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24 որովհետեւ սուտ 
քրիստոսներ եւ սուտ 
մարգարէներ պիտի 
ելլեն եւ մեծ հրաշքներ 
ու նշաններ կատարեն՝ 
որպէսզի մոլորեցնեն, եթէ 
կարենան, նոյնիսկ Աստուծոյ 
ընտրեալները:

24 vorovhedev sood 
krisdosner yev sood 
markarener bidi yellen 
yev medz hrashkner 
oo nshanner gadaren՝ 
vorbeszi moloretsnen, 
yete garenan, nooynisg 
Asdoodzo ŭndryalnerŭ:

24 “For false christs and 
false prophets will rise 
and show great signs and 
wonders to deceive, if 
possible, even the elect.

25 Ահաւասիկ ամէն ինչ 
սկիզբէն ըսի ձեզի:

25 Ahavasig amen inch 
sgizpen ŭsi tzezi:

25 “See, I have told you 
beforehand.

26 Հետեւաբար, եթէ 
ըսեն ձեզի՝ «Ահաւասիկ 
անապատին մէջ է ան», 
հոն մի՛ երթաք. եւ կամ եթէ 
ըսեն՝ «Մառանին մէջ է», մի՛ 
հաւատաք:

26 Hedevapar, yete ŭsen 
tzezi՝ «Ahavasig anabadin 
mech e an», hon mi՛ 
yertak. yev gam yete ŭsen՝ 
«Maṙanin mech e», mi՛ 
havadak:

26 “Therefore if they say 
to you, ‘Look, He is in the 
desert!’ do not go out; or 
‘Look, He is in the inner 
rooms!’ do not believe it.

27 Որովհետեւ Մարդու 
Որդին պիտի գայ կայծակի 
նման, որ երբ փայլատակէ՝ 
կը լուսաւորէ ամբողջ 
երկնակամարը, արեւելքէն 
արեւմուտք:

27 Vorovhedev Martoo 
Vortin bidi ka gaydzagi 
nman, vor yerp payladage՝ 
gŭ loosavore ampoghch 
yergnagamarŭ, arevelken 
arevmoodk:

27 “For as the lightning 
comes from the east and 
flashes to the west, so also 
will the coming of the Son 
of Man be.
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28 Անգղները կը հաւաքուին 
հոն՝ ուր դիակ կայ: -

28 Ankghnerŭ gŭ havakvin 
hon՝ oor tiag ga: -

28 “For wherever the 
carcass is, there the eagles 
will be gathered together.

29 Նեղութեան այդ 
օրերէն անմիջապէս ետք 
արեւը պիտի խաւարի 
եւ լուսինը այլեւս պիտի 
չփայլի. երկինքէն աստղերը 
պիտի իյնան եւ երկնային 
մարմինները պիտի սասանին:

29 Neghootyan ayt oreren 
anmichabes yedk arevŭ 
bidi khavari yev loosinŭ 
aylevs bidi chpayli. 
yerginken asdgherŭ bidi 
iynan yev yergnayin 
marminnerŭ bidi sasanin:

29 “Immediately after the 
tribulation of those days 
the sun will be darkened, 
and the moon will not give 
its light; the stars will 
fall from heaven, and the 
powers of the heavens will 
be shaken.

30 Ապա Մարդու Որդիին 
նշանը պիտի երեւի երկինքի 
մէջ, եւ աշխարհի բոլոր 
ժողովուրդները պիտի 
ողբան, երբ տեսնեն Մարդու 
Որդին, որ կու գայ ամպերուն 
վրայ բազմած՝ զօրութեամբ 
եւ մեծ փառքով:

30 Aba Martoo Vortiin 
nshanŭ bidi yerevi yerginki 
mech, yev ashkharhi 
polor jhoghovoortnerŭ 
bidi voghpan, yerp desnen 
Martoo Vortin, vor goo ka 
amberoon vra pazmadz՝ 
zorootyamp yev medz 
paṙkov:

30 “Then the sign of the 
Son of Man will appear in 
heaven, and then all the 
tribes of the earth will 
mourn, and they will see 
the Son of Man coming on 
the clouds of heaven with 
power and great glory.
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31 Երբ մեծաձայն փողը հնչէ, 
ան իր հրեշտակները պիտի 
ղրկէ, որպէսզի հաւաքեն 
իր ընտրեալները աշխարհի 
չորս կողմերէն, երկինքի մէկ 
ծայրէն մինչեւ միւսը:

31 Yerp medzatzayn poghŭ 
hnche, an ir hreshdagnerŭ 
bidi ghrge, vorbeszi 
havaken ir ŭndryalnerŭ 
ashkharhi chors 
goghmeren, yerginki meg 
dzayren minchev myoosŭ:

31 “And He will send His 
angels with a great sound 
of a trumpet, and they will 
gather together His elect 
from the four winds, from 
one end of heaven to the 
other.

32 Թզենին ձեզի թող օրինակ 
ըլլայ: Երբ տեսնէք որ անոր 
ճիւղերը կը կակուղնան եւ 
տերեւ կ’արձակեն, գիտէք թէ 
ամառը մօտ է:

32 Tzenin tzezi togh orinag 
ŭlla: Yerp desnek vor anor 
jyoogherŭ gŭ gagooghnan 
yev derev g’artzagen, kidek 
te amaṙŭ mod e:

32 “Now learn this parable 
from the fig tree: When 
its branch has already 
become tender and puts 
forth leaves, you know that 
summer is near.

33 Նոյնպէս ալ, երբ բոլոր 
ըսածներս կատարուին, 
գիտցէք թէ Մարդու Որդիին 
գալուստը մօտ է եւ արդէն 
հասնելու վրայ:

33 Nooynbes al, yerp 
polor ŭsadzners gadarvin, 
kidtsek te Martoo Vortiin 
kaloosdŭ mod e yev arten 
hasneloo vra:

33 “So you also, when you 
see all these things, know 
that it is near—at the 
doors!

34 Վստահ եղէք, որ այս 
սերունդը չանցած՝ ասոնք 
բոլորը պիտի պատահին:

34 Vsdah yeghek, vor ays 
seroontŭ chantsadz՝ asonk 
polorŭ bidi badahin:

34 “Assuredly, I say to you, 
this generation will by no 
means pass away till all 
these things take place.
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35 Նոյնիսկ եթէ երկինքն 
ու երկիրը անհետանան, 
խօսքերս պիտի 
չանհետանան: -

35 Nooynisg yete 
yerginkn oo yergirŭ 
anhedanan, khoskers bidi 
chanhedanan: -

35 “Heaven and earth will 
pass away, but My words 
will by no means pass 
away.

36 Սակայն ո՛չ ոք գիտէ 
թէ ե՛րբ պիտի գայ այդ օրը 
կամ ժամը. ո՛չ երկինքի 
հրեշտակները, ո՛չ ալ Որդին, 
բայց միայն՝ Հայրը:

36 Sagayn vo՛ch vok kide 
te ye՛rp bidi ka ayt orŭ 
gam jhamŭ. vo՛ch yerginki 
hreshdagnerŭ, vo՛ch al 
Vortin, payts miayn՝ 
Hayrŭ:

36 “But of that day and 
hour no one knows, not 
even the angels of heaven, 
but My Father only.

37 Եւ ինչպէս պատահեցաւ 
Նոյի օրերուն, նոյնը պիտի 
պատահի Մարդու Որդիին 
գալուստի ժամանակ:

37 Yev inchbes badahetsav 
Nooyi oreroon, nooynŭ 
bidi badahi Martoo Vortiin 
kaloosdi jhamanag:

37 “But as the days of 
Noah were, so also will the 
coming of the Son of Man 
be.

38 Այդ օրերուն, երբ 
տակաւին ջրհեղեղը չէր 
պատահած, մարդիկ 
կ’ուտէին ու կը խմէին, այր 
կամ կին կ’առնէին, մինչեւ 
այն օրը՝ երբ Նոյ տապան 
մտաւ.

38 Ayt oreroon, yerp 
dagavin chrhegheghŭ cher 
badahadz, martig g’oodein 
oo gŭ khmein, ayr gam gin 
g’aṙnein, minchev ayn orŭ՝ 
yerp No daban mdav.

38 “For as in the days 
before the flood, they 
were eating and drinking, 
marrying and giving in 
marriage, until the day 
that Noah entered the ark,
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39 բայց ժողովուրդը 
չգիտցաւ՝ մինչեւ որ 
ջրհեղեղը սկսաւ եւ բոլորը 
բնաջնջեց: Ահա այդպէս 
պիտի պատահի Մարդու 
Որդիին գալուստին 
ժամանակ:

39 payts jhoghovoortŭ 
chkidtsav՝ minchev vor 
chrhegheghŭ sgsav yev 
polorŭ pnachnchets: 
Aha aytbes bidi badahi 
Martoo Vortiin kaloosdin 
jhamanag:

39 “and did not know until 
the flood came and took 
them all away, so also will 
the coming of the Son of 
Man be.

40 Այն ատեն, երբ դաշտին 
մէջ երկու հոգի ըլլան՝ 
անոնցմէ մէկը պիտի առնուի 
եւ միւսը ձգուի,

40 Ayn aden, yerp tashdin 
mech yergoo hoki ŭllan՝ 
anontsme megŭ bidi aṙnvi 
yev myoosŭ tzkvi,

40 “Then two men will be 
in the field: one will be 
taken and the other left.

41 կամ եթէ երկու կին մէկ 
ջաղացքի մէջ ցորեն աղան՝ 
անոնցմէ մէկը պիտի առնուի 
եւ միւսը ձգուի:

41 gam yete yergoo gin 
meg chaghatski mech 
tsoren aghan՝ anontsme 
megŭ bidi aṙnvi yev 
myoosŭ tzkvi:

41 “Two women will be 
grinding at the mill: one 
will be taken and the other 
left.

42 Արթո՛ւն մնացէք, 
որովհետեւ չէք գիտեր թէ 
ձեր Տէրը ե՛րբ կու գայ:

42 Arto՛on mnatsek, 
vorovhedev chek kider te 
tzer Derŭ ye՛rp goo ka:

42 “Watch therefore, for 
you do not know what hour 
your Lord is coming.
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43 Այս ալ գիտցէք, որ եթէ 
տանտէրը գիտնար՝ թէ 
գողը ո՛ր ժամուն պիտի գայ, 
արթուն կը մնար եւ թոյլ 
չէր տար որ գողը պատը 
քանդելով տունը մտնէ:

43 Ays al kidtsek, vor 
yete danderŭ kidnar՝ te 
koghŭ vo՛r jhamoon bidi ka, 
artoon gŭ mnar yev tooyl 
cher dar vor koghŭ badŭ 
kantelov doonŭ mdne:

43 “But know this, that if 
the master of the house 
had known what hour 
the thief would come, he 
would have watched and 
not allowed his house to be 
broken into.

44 Այս պատճառով, դուք ալ 
պատրաստ եղէք, որովհետեւ 
Մարդու Որդին ձեր 
չակնկալած ժամուն կրնայ 
գալ: -

44 Ays badjaṙov, took 
al badrasd yeghek, 
vorovhedev Martoo Vortin 
tzer chagngaladz jhamoon 
grna kal: -

44 “Therefore you also be 
ready, for the Son of Man 
is coming at an hour you 
do not expect.

45 Ուրեմն, ո՞վ է հաւատարիմ 
եւ իմաստուն ծառան: Անիկա 
է, որ տէրը իր ծառաներուն 
վրայ վերակացու կը կարգէ, 
որպէսզի ճիշդ ատենին 
կերակուրի անոնց բաժինը 
տայ:

45 Ooremn, o՞v e 
havadarim yev imasdoon 
dzaṙan: Aniga e, vor 
derŭ ir dzaṙaneroon vra 
veragatsoo gŭ garke, 
vorbeszi jisht adenin 
geragoori anonts pajhinŭ 
da:

45 “Who then is a faithful 
and wise servant, whom 
his master made ruler over 
his household, to give them 
food in due season?

46 Երանի՜ այն ծառային, 
որուն տէրը երբ կու գայ՝ 
զինք կը գտնէ իր պաշտօնը 
լաւապէս կատարած:

46 Yerani՜ ayn dzaṙayin, 
voroon derŭ yerp goo ka՝ 
zink gŭ kdne ir bashdonŭ 
lavabes gadaradz:

46 “Blessed is that servant 
whom his master, when he 
comes, will find so doing.
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47 Կ’ըսեմ ձեզի, որ տէրը 
այդ ծառան իր բոլոր 
ստացուածքներուն 
վերակացու պիտի կարգէ:

47 G’ŭsem tzezi, vor 
derŭ ayt dzaṙan ir 
polor sdatsvadzkneroon 
veragatsoo bidi garke:

47 “Assuredly, I say to 
you that he will make him 
ruler over all his goods.

48 Սակայն երբ ծառան չար 
ըլլայ եւ ինքնիրեն խորհի՝ 
ըսելով. «Տէրս կ’ուշանայ 
գալու»,

48 Sagayn yerp dzaṙan 
char ŭlla yev inkniren 
khorhi՝ ŭselov. «Ders 
g’ooshana kaloo»,

48 “But if that evil servant 
says in his heart, ‘My 
master is delaying his 
coming,’

49 եւ սկսի իր 
ծառայակիցները ծեծել, 
գինովներու հետ ուտել ու 
խմել,

49 yev sgsi ir 
dzaṙayagitsnerŭ dzedzel, 
kinovneroo hed oodel oo 
khmel,

49 “and begins to beat 
his fellow servants, and 
to eat and drink with the 
drunkards,

50 յանկարծ իր չակնկալած 
ատենին եւ չսպասած ժամուն 
տէրը պիտի գայ,

50 hangardz ir 
chagngaladz adenin yev 
chsbasadz jhamoon derŭ 
bidi ka,

50 “the master of that 
servant will come on a day 
when he is not looking for 
him and at an hour that he 
is not aware of,

51 եւ այն ատեն զայն 
խստութեամբ պիտի պատժէ, 
կեղծաւորներուն կարգին 
դասելով: Հոն պիտի լայ եւ 
ակռաները կրճտէ:

51 yev ayn aden zayn 
khsdootyamp bidi badjhe, 
geghdzavorneroon garkin 
taselov: Hon bidi la yev 
agṙanerŭ grjde:

51 “and will cut him in 
two and appoint him 
his portion with the 
hypocrites. There shall be 
weeping and gnashing of 
teeth.
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1 Այն ատեն երկինքի 
թագաւորութիւնը պիտի 
նմանի հետեւեալին.- Տասը 
կոյսեր կային, որոնք իրենց 
լապտերները առած՝ 
դիմաւորելու ելան փեսան:

1 Ayn aden yerginki 
takavorootyoonŭ bidi 
nmani hedevyalin.- Dasŭ 
gooyser gayin, voronk 
irents labdernerŭ aṙadz՝ 
timavoreloo yelan pesan:

1 “Then the kingdom of 
heaven shall be likened to 
ten virgins who took their 
lamps and went out to 
meet the bridegroom.

2 Անոնցմէ հինգը յիմար էին, 
իսկ միւս հինգը՝ իմաստուն:

2 Anontsme hinkŭ himar 
ein, isg myoos hinkŭ՝ 
imasdoon:

2 “Now five of them were 
wise, and five were foolish.

3 Յիմարները առին իրենց 
լապտերները, բայց իրենց 
հետ պահեստի ձէթ չառին,

3 Himarnerŭ aṙin irents 
labdernerŭ, payts irents 
hed bahesdi tzet chaṙin,

3 “Those who were foolish 
took their lamps and took 
no oil with them,

4 մինչդեռ իմաստունները 
իրենց լապտերներուն հետ 
սրուակով ձէթ առին:

4 minchteṙ imasdoonnerŭ 
irents labderneroon hed 
srvagov tzet aṙin:

4 “but the wise took oil in 
their vessels with their 
lamps.

5 Եւ երբ փեսան ուշացաւ 
գալու, բոլորն ալ թմրեցան ու 
քնացան:

5 Yev yerp pesan 
ooshatsav kaloo, polorn al 
tmretsan oo knatsan:

5 “But while the 
bridegroom was delayed, 
they all slumbered and 
slept.

6 Կէս գիշերին կանչ մը 
լսուեցաւ. «Ահա փեսան 
կու գայ, զայն դիմաւորելու 
ելէք»:

6 Ges kisherin ganch 
mŭ lsvetsav. «Aha pesan 
goo ka, zayn timavoreloo 
yelek»:

6 “And at midnight a cry 
was heard: ‘Behold, the 
bridegroom is coming; go 
out to meet him!’
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7 Կոյսերը արթնցան եւ 
սկսան իրենց լապտերները 
կարգի դնել:

7 Gooyserŭ artntsan yev 
sgsan irents labdernerŭ 
garki tnel:

7 “Then all those virgins 
arose and trimmed their 
lamps.

8 Յիմար կոյսերը 
իմաստուններուն ըսին. «Ձեր 
ձէթէն քիչ մը մեզի տուէք, 
որովհետեւ մեր լապտերները 
ահա կը մարին»:

8 Himar gooyserŭ 
imasdoonneroon ŭsin. 
«Tzer tzeten kich mŭ mezi 
dvek, vorovhedev mer 
labdernerŭ aha gŭ marin»:

8 “And the foolish said to 
the wise, ‘Give us some of 
your oil, for our lamps are 
going out.’

9 Իմաստուն կոյսերը 
պատասխանեցին. «Ո՛չ, 
որովհետեւ կրնայ ըլլալ 
որ մեզի եւ ձեզի չբաւէ. 
աւելի լաւ կ’ըլլայ որ երթաք 
խանութպաններուն եւ ձեզի 
համար ձէթ գնէք»:

9 Imasdoon gooyserŭ 
badaskhanetsin. «Vo՛ch, 
vorovhedev grna ŭllal vor 
mezi yev tzezi chpave. 
aveli lav g’ŭlla vor yertak 
khanootbanneroon yev 
tzezi hamar tzet knek»:

9 “But the wise answered, 
saying, ‘No, lest there 
should not be enough for 
us and you; but go rather 
to those who sell, and buy 
for yourselves.’

10 Երբ անոնք ձէթ գնելու 
գացին, փեսան եկաւ, եւ 
պատրաստ եղողները 
փեսային հետ հարսանիքի 
մտան, եւ դուռը գոցուեցաւ:

10 Yerp anonk tzet 
kneloo katsin, pesan 
yegav, yev badrasd 
yeghoghnerŭ pesayin hed 
harsaniki mdan, yev tooṙŭ 
kotsvetsav:

10 “And while they went to 
buy, the bridegroom came, 
and those who were ready 
went in with him to the 
wedding; and the door was 
shut.

11 Քիչ ետք եկան միւս 
կոյսերը եւ ըսին. «Տէ՛ր, Տէ՜ր, 
դուռը բա՛ց մեզի»:

11 Kich yedk yegan myoos 
gooyserŭ yev ŭsin. «De՛r, 
De՜r, tooṙŭ pa՛ts mezi»:

11 “Afterward the other 
virgins came also, saying, 
‘Lord, Lord, open to us!’
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12 Փեսան պատասխանեց. 
«Իսկապէս որ չեմ ճանչնար 
ձեզ»:

12 Pesan badaskhanets. 
«Isgabes vor chem 
janchnar tzez»:

12 “But he answered and 
said, ‘Assuredly, I say to 
you, I do not know you.’

13 Ապա Յիսուս 
եզրակացուց. - Ուրեմն՝ 
արթո՛ւն մնացէք, որովհետեւ 
չէք գիտեր Մարդու Որդիին 
գալուն ո՛չ օրը եւ ո՛չ ալ ժամը: 
-

13 Aba Hisoos 
yezragatsoots. - Ooremn՝ 
arto՛on mnatsek, 
vorovhedev chek kider 
Martoo Vortiin kaloon vo՛ch 
orŭ yev vo՛ch al jhamŭ: -

13 “Watch therefore, for 
you know neither the day 
nor the hour in which the 
Son of Man is coming.

14 Դարձեալ, երկինքի 
արքայութիւնը պիտի նմանի 
հետեւեալին.- Մարդ մը 
կար, որ երբ ուրիշ երկիր 
պիտի երթար, կանչեց 
իր ծառաները եւ անոնց 
յանձնեց իր ստացուածքը, որ 
շահարկեն:

14 Tartzyal, yerginki 
arkayootyoonŭ bidi nmani 
hedevyalin.- Mart mŭ 
gar, vor yerp oorish yergir 
bidi yertar, ganchets ir 
dzaṙanerŭ yev anonts 
hantznets ir sdatsvadzkŭ, 
vor shahargen:

14 “For the kingdom of 
heaven is like a man 
traveling to a far country, 
who called his own 
servants and delivered his 
goods to them.

15 Եւ համաձայն անոնց 
կարողութիւններուն, մէկուն 
տուաւ հինգ հարիւր ոսկի 
դրամ, միւսին՝ երկու հարիւր 
եւ ուրիշի մը՝ հարիւր: Եւ 
ապա ճամբորդեց:

15 Yev hamatzayn anonts 
garoghootyoonneroon, 
megoon dvav hink haryoor 
vosgi tram, myoosin՝ 
yergoo haryoor yev oorishi 
mŭ՝ haryoor: Yev aba 
jamportets:

15 “And to one he gave 
five talents, to another 
two, and to another one, to 
each according to his own 
ability; and immediately 
he went on a journey.
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16 Ծառաներէն ան որ հինգ 
հարիւր ոսկի դրամ ստացած 
էր, անմիջապէս գնաց, 
շահարկութեան դրաւ եւ 
հինգ հարիւր եւս շահեցաւ:

16 Dzaṙaneren an vor 
hink haryoor vosgi tram 
sdatsadz er, anmichabes 
knats, shahargootyan trav 
yev hink haryoor yevs 
shahetsav:

16 “Then he who had 
received the five talents 
went and traded with 
them, and made another 
five talents.

17 Նոյն ձեւով, ան որ երկու 
հարիւր ոսկի դրամ ստացած 
էր, երկու հարիւր ալ 
շահեցաւ:

17 Nooyn tzevov, an vor 
yergoo haryoor vosgi 
tram sdatsadz er, yergoo 
haryoor al shahetsav:

17 “And likewise he who 
had received two gained 
two more also.

18 Բայց ան որ հարիւր ոսկի 
դրամ ստացած էր, գնաց 
հողը փորեց եւ իր տիրոջ 
դրամը հոն պահեց:

18 Payts an vor haryoor 
vosgi tram sdatsadz er, 
knats hoghŭ porets yev ir 
diroch tramŭ hon bahets:

18 “But he who had 
received one went and dug 
in the ground, and hid his 
lord's money.

19 Բաւական ժամանակ 
ետք, այդ ծառաներուն տէրը 
եկաւ եւ անոնցմէ հաշիւ 
պահանջեց:

19 Pavagan jhamanag 
yedk, ayt dzaṙaneroon 
derŭ yegav yev anontsme 
hashiv bahanchets:

19 “After a long time the 
lord of those servants came 
and settled accounts with 
them.
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20 Ան որ հինգ հարիւր ոսկի 
դրամ ստացած էր, հինգ 
հարիւր եւս բերաւ եւ ըսաւ. 
«Տէ՛ր, ինծի հինգ հարիւր ոսկի 
դրամ տուիր, ահաւասիկ 
հինգ հարիւր եւս շահեցայ»:

20 An vor hink haryoor 
vosgi tram sdatsadz er, 
hink haryoor yevs perav 
yev ŭsav. «De՛r, indzi hink 
haryoor vosgi tram dvir, 
ahavasig hink haryoor 
yevs shahetsa»:

20 “So he who had received 
five talents came and 
brought five other talents, 
saying, ‘Lord, you delivered 
to me five talents; look, 
I have gained five more 
talents besides them.’

21 Տէրը ըսաւ. «Ապրի՛ս, 
բարի եւ հաւատարի՛մ ծառայ, 
քանի այդ փոքրիկ գումարը 
շահարկելու մէջ հաւատարիմ 
գտնուեցար, քեզ աւելի մեծ 
գործերու պատասխանատու 
պիտի կարգեմ, եկուր եւ 
մասնակից եղիր տիրոջդ 
ուրախութեան»:

21 Derŭ ŭsav. «Abri՛s, pari 
yev havadari՛m dzaṙa, 
kani ayt pokrig koomarŭ 
shahargeloo mech 
havadarim kdnvetsar, 
kez aveli medz kordzeroo 
badaskhanadoo bidi 
garkem, yegoor yev 
masnagits yeghir dirocht 
oorakhootyan»:

21 “His lord said to him, 
‘Well done, good and 
faithful servant; you were 
faithful over a few things, 
I will make you ruler over 
many things. Enter into 
the joy of your lord.’

22 Ան որ երկու հարիւր ոսկի 
դրամ ստացած էր, մօտեցաւ 
եւ ըսաւ. «Տէ՛ր, ինծի երկու 
հարիւր ոսկի դրամ տուիր, 
ահաւասիկ երկու հարիւր ալ 
շահեցայ»:

22 An vor yergoo haryoor 
vosgi tram sdatsadz er, 
modetsav yev ŭsav. «De՛r, 
indzi yergoo haryoor vosgi 
tram dvir, ahavasig yergoo 
haryoor al shahetsa»:

22 “He also who had 
received two talents 
came and said, ‘Lord, 
you delivered to me two 
talents; look, I have gained 
two more talents besides 
them.’
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23 Տէրը ըսաւ. «Ապրի՛ս, 
բարի եւ հաւատարի՛մ ծառայ, 
քանի այդ փոքրիկ գումարը 
շահարկելու մէջ հաւատարիմ 
գտնուեցար, քեզ աւելի մեծ 
գործերու պատասխանատու 
պիտի կարգեմ: Դո՛ւն ալ 
եկուր եւ մասնակից եղիր 
տիրոջդ ուրախութեան»:

23 Derŭ ŭsav. «Abri՛s, pari 
yev havadari՛m dzaṙa, 
kani ayt pokrig koomarŭ 
shahargeloo mech 
havadarim kdnvetsar, 
kez aveli medz kordzeroo 
badaskhanadoo bidi 
garkem: To՛on al yegoor yev 
masnagits yeghir dirocht 
oorakhootyan»:

23 “His lord said to him, 
‘Well done, good and 
faithful servant; you have 
been faithful over a few 
things, I will make you 
ruler over many things. 
Enter into the joy of your 
lord.’

24 Յետոյ մօտեցաւ ան որ 
հարիւր ոսկի դրամ ստացած 
էր, եւ ըսաւ. «Տէ՛ր, գիտէի որ 
խիստ մարդ ես, կը հնձես 
ինչ որ չես սերմանած եւ կը 
հաւաքես ինչ որ չես ցանած:

24 Hedo modetsav an 
vor haryoor vosgi tram 
sdatsadz er, yev ŭsav. 
«De՛r, kidei vor khisd 
mart yes, gŭ hntzes inch 
vor ches sermanadz yev 
gŭ havakes inch vor ches 
tsanadz:

24 “Then he who had 
received the one talent 
came and said, ‘Lord, I 
knew you to be a hard 
man, reaping where 
you have not sown, and 
gathering where you have 
not scattered seed.

25 Վախցայ, ուստի գացի եւ 
տուած հարիւր ոսկի դրամդ 
հողին մէջ պահեցի: Ահա 
տուածդ քեզի»:

25 Vakhtsa, oosdi katsi yev 
dvadz haryoor vosgi tramt 
hoghin mech bahetsi: Aha 
dvadzt kezi»:

25 ‘And I was afraid, and 
went and hid your talent 
in the ground. Look, there 
you have what is yours.’
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26 Տէրը պատասխանեց. 
«Չար ու ծո՛յլ ծառայ, եթէ 
գիտէիր որ կը հնձեմ ինչ 
որ չեմ սերմանած եւ կը 
հաւաքեմ ինչ որ չեմ ցանած,

26 Derŭ badaskhanets. 
«Char oo dzo՛oyl dzaṙa, yete 
kideir vor gŭ hntzem inch 
vor chem sermanadz yev 
gŭ havakem inch vor chem 
tsanadz,

26 “But his lord answered 
and said to him, ‘You 
wicked and lazy servant, 
you knew that I reap 
where I have not sown, 
and gather where I have 
not scattered seed.

27 պէտք էր որ քեզի 
յանձնած դրամս 
շահարկողներուն տայիր, 
որպէսզի վերադարձիս 
տոկոսով միասին ետ առնէի 
զայն:

27 bedk er vor kezi 
hantznadz trams 
shahargoghneroon dayir, 
vorbeszi veratartzis 
dogosov miasin yed aṙnei 
zayn:

27 ‘So you ought to have 
deposited my money 
with the bankers, and at 
my coming I would have 
received back my own with 
interest.

28 Հիմա առէ՛ք անկէ հարիւր 
ոսկի դրամը եւ տուէք անոր՝ 
որ հազար ունի:

28 Hima aṙe՛k ange haryoor 
vosgi tramŭ yev dvek anor՝ 
vor hazar ooni:

28 ‘Therefore take the 
talent from him, and give 
it to him who has ten 
talents.

29 Որովհետեւ ունեցողին 
պիտի տրուի՝ նոյնիսկ 
աւելիով, իսկ չունեցողէն 
պիտի առնուի ունեցած փոքր 
բաժինն ալ:

29 Vorovhedev oonetsoghin 
bidi drvi՝ nooynisg aveliov, 
isg choonetsoghen bidi 
aṙnvi oonetsadz pokr 
pajhinn al:

29 ‘For to everyone 
who has, more will be 
given, and he will have 
abundance; but from him 
who does not have, even 
what he has will be taken 
away.
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30 Իսկ այս անպիտան 
ծառան դուրսը մութին 
հանեցէք: Թող հոն լայ եւ 
ակռաները կրճտէ»: -

30 Isg ays anbidan dzaṙan 
toorsŭ mootin hanetsek: 
Togh hon la yev agṙanerŭ 
grjde»: -

30 ‘And cast the 
unprofitable servant 
into the outer darkness. 
There will be weeping and 
gnashing of teeth.’

31 Եւ երբ Մարդու Որդին 
իր փառքով գայ՝ բոլոր 
հրեշտակներուն հետ, պիտի 
նստի իր թագաւորական 
գահին վրայ:

31 Yev yerp Martoo 
Vortin ir paṙkov ka՝ polor 
hreshdagneroon hed, bidi 
nsdi ir takavoragan kahin 
vra:

31 “When the Son of Man 
comes in His glory, and all 
the holy angels with Him, 
then He will sit on the 
throne of His glory.

32 Բոլոր ազգերը պիտի 
հաւաքուին իր դիմաց եւ 
ինք մարդիկը իրարմէ պիտի 
զատէ, ինչպէս որ հովիւը 
ոչխարները այծերէն կը 
զատէ:

32 Polor azkerŭ bidi 
havakvin ir timats yev 
ink martigŭ irarme bidi 
zade, inchbes vor hovivŭ 
vochkharnerŭ aydzeren gŭ 
zade:

32 “All the nations will 
be gathered before Him, 
and He will separate them 
one from another, as a 
shepherd divides his sheep 
from the goats.

33 Ոչխարները պիտի 
կանգնեցնէ իր աջ կողմը, իսկ 
այծերը՝ ձախ կողմը:

33 Vochkharnerŭ bidi 
ganknetsne ir ach goghmŭ, 
isg aydzerŭ՝ tzakh 
goghmŭ:

33 “And He will set the 
sheep on His right hand, 
but the goats on the left.
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34 Յետոյ թագաւորը իր աջ 
կողմը կեցողներուն պիտի 
ըսէ. «Եկէ՛ք, Հօրս կողմէ 
օրհնեալներ, եւ ժառանգեցէք 
այն արքայութիւնը, որ ձեզի 
համար աշխարհի սկիզբէն 
պատրաստուած է:

34 Hedo takavorŭ ir ach 
goghmŭ getsoghneroon 
bidi ŭse. «Yege՛k, Hors 
goghme orhnyalner, 
yev jhaṙanketsek ayn 
arkayootyoonŭ, vor tzezi 
hamar ashkharhi sgizpen 
badrasdvadz e:

34 “Then the King will 
say to those on His right 
hand, ‘Come, you blessed 
of My Father, inherit the 
kingdom prepared for you 
from the foundation of the 
world:

35 Որովհետեւ անօթի էի եւ 
զիս կերակրեցիք, ծարաւ էի 
եւ ջուր տուիք, օտարական 
էի եւ ընդունեցիք զիս,

35 Vorovhedev anoti ei yev 
zis geragretsik, dzarav ei 
yev choor dvik, odaragan ei 
yev ŭntoonetsik zis,

35 ‘for I was hungry and 
you gave Me food; I was 
thirsty and you gave Me 
drink; I was a stranger and 
you took Me in;

36 մերկ էի եւ հագցուցիք 
ինծի, հիւանդ էի եւ հոգ 
տարիք ինծի, բանտի մէջ էի 
եւ այցելեցիք ինծի»:

36 merg ei yev haktsootsik 
indzi, hivant ei yev hok 
darik indzi, pandi mech ei 
yev aytseletsik indzi»:

36 ‘I was naked and you 
clothed Me; I was sick and 
you visited Me; I was in 
prison and you came to 
Me.’

37 Այն ատեն արդարները 
պիտի հարցնեն. «Տէ՛ր, քեզ 
ե՞րբ անօթի տեսանք եւ 
կերակրեցինք, կամ ծարաւ 
տեսանք եւ ջուր տուինք:

37 Ayn aden artarnerŭ 
bidi hartsnen. «De՛r, kez 
ye՞rp anoti desank yev 
geragretsink, gam dzarav 
desank yev choor dvink:

37 “Then the righteous 
will answer Him, saying, 
‘Lord, when did we see You 
hungry and feed You, or 
thirsty and give You drink?
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38 Քեզ ե՞րբ օտարական 
տեսանք եւ ընդունեցինք կամ 
մերկ՝ եւ հագցուցինք:

38 Kez ye՞rp odaragan 
desank yev ŭntoonetsink 
gam merg՝ yev 
haktsootsink:

38 ‘When did we see You a 
stranger and take You in, 
or naked and clothe You?

39 Քեզ ե՞րբ հիւանդ կամ 
բանտի մէջ տեսանք եւ այցի 
եկանք քեզի»:

39 Kez ye՞rp hivant gam 
pandi mech desank yev 
aytsi yegank kezi»:

39 ‘Or when did we see 
You sick, or in prison, and 
come to You?’

40 Թագաւորը պիտի 
պատասխանէ անոնց. 
«Կ’ըսեմ ձեզի, որովհետեւ 
իմ այս փոքր եղբայրներէս 
մէկուն ըրիք, ինծի ըրած 
եղաք»:

40 Takavorŭ bidi 
badaskhane anonts. 
«G’ŭsem tzezi, vorovhedev 
im ays pokr yeghpayrneres 
megoon ŭrik, indzi ŭradz 
yeghak»:

40 “And the King will 
answer and say to them, 
‘Assuredly, I say to you, 
inasmuch as you did it to 
one of the least of these My 
brethren, you did it to Me.’

41 Ապա իր ձախ կողմը 
կեցողներուն պիտի ըսէ. 
«Անիծեալնե՛ր, հեռացէ՛ք 
ինձմէ, գացէ՛ք յաւիտենական 
կրակին մէջ, որ Սատանային 
եւ անոր հրեշտակներուն 
համար պատրաստուած է:

41 Aba ir tzakh goghmŭ 
getsoghneroon bidi 
ŭse. «Anidzyalne՛r, 
heṙatse՛k intzme, katse՛k 
havidenagan gragin mech, 
vor Sadanayin yev anor 
hreshdagneroon hamar 
badrasdvadz e:

41 “Then He will also say 
to those on the left hand, 
‘Depart from Me, you 
cursed, into the everlasting 
fire prepared for the devil 
and his angels:
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42 Որովհետեւ անօթի էի՝ եւ 
չկերակրեցիք զիս, ծարաւ էի՝ 
եւ ջուր չտուիք,

42 Vorovhedev anoti ei՝ yev 
chgeragretsik zis, dzarav 
ei՝ yev choor chdvik,

42 ‘for I was hungry and 
you gave Me no food; I was 
thirsty and you gave Me no 
drink;

43 օտարական էի՝ եւ 
չընդունեցիք զիս, մերկ էի՝ 
եւ չհագցուցիք, հիւանդ էի եւ 
բանտի մէջ՝ եւ սակայն այցի 
չեկաք ինծի»:

43 odaragan ei՝ yev 
chŭntoonetsik zis, merg ei՝ 
yev chhaktsootsik, hivant 
ei yev pandi mech՝ yev 
sagayn aytsi chegak indzi»:

43 ‘I was a stranger and 
you did not take Me in, 
naked and you did not 
clothe Me, sick and in 
prison and you did not visit 
Me.’

44 Այն ատեն անոնք պիտի 
հարցնեն. «Տէ՛ր, քեզ ե՞րբ 
անօթի, ծարաւ, օտարական, 
մերկ, հիւանդ կամ բանտի 
մէջ տեսանք եւ քեզի 
չօգնեցինք»:

44 Ayn aden anonk bidi 
hartsnen. «De՛r, kez ye՞rp 
anoti, dzarav, odaragan, 
merg, hivant gam pandi 
mech desank yev kezi 
choknetsink»:

44 “Then they also will 
answer Him, saying, 
‘Lord, when did we see 
You hungry or thirsty or a 
stranger or naked or sick 
or in prison, and did not 
minister to You?’

45 Թագաւորը պիտի 
պատասխանէ անոնց. 
«Կ’ըսեմ ձեզի, որովհետեւ այս 
փոքր եղբայրներէս մէկուն 
չօգնեցիք, ինծի օգնած 
չեղաք»:

45 Takavorŭ bidi 
badaskhane anonts. 
«G’ŭsem tzezi, vorovhedev 
ays pokr yeghpayrneres 
megoon choknetsik, indzi 
oknadz cheghak»:

45 “Then He will answer 
them, saying, ‘Assuredly, 
I say to you, inasmuch as 
you did not do it to one of 
the least of these, you did 
not do it to Me.’
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46 Եւ այսպէս, անոնք պիտի 
երթան յաւիտենական 
պատիժի, իսկ արդարները՝ 
յաւիտենական կեանքի:

46 Yev aysbes, anonk 
bidi yertan havidenagan 
badijhi, isg artarnerŭ՝ 
havidenagan gyanki:

46 “And these will go 
away into everlasting 
punishment, but the 
righteous into eternal life.”

1 Երբ Յիսուս այս բոլոր 
խօսքերը վերջացուց, 
իրաշակերտներուն ըսաւ. -

1 Yerp Hisoos ays polor 
khoskerŭ verchatsoots, 
irashagerdneroon ŭsav. -

1 Now it came to pass, 
when Jesus had finished 
all these sayings, that He 
said to His disciples,

2 Ինչպէս գիտէք, երկու օրէն 
Զատիկ է եւ Մարդու Որդին 
պիտի մատնուի՝ խաչուելու 
համար:

2 Inchbes kidek, yergoo 
oren Zadig e yev Martoo 
Vortin bidi madnvi՝ 
khachveloo hamar:

2 “You know that after 
two days is the Passover, 
and the Son of Man will 
be delivered up to be 
crucified.”

Սաղմոս ՃԽԲՍաղմոս ՃԽԲ Saghmos 142Saghmos 142 Psalm 142Psalm 142
Կցորդ. Հոգի Քո բարի 
առաջնորդեսցէ ինձ յերկիր 
ուղիղ:

Gtsort. Hoki Ko pari 
aṙachnortestse intz hergir 
ooghigh:

Response. Your good Spirit 
shall guide me in the land 
of uprightness.

Փոխ. Տէ՛ր, լո՛ւր աղօթից իմոց, 
ո՛ւնկն դիր խնդրուածաց իմոց 
ճշմարտութեամբ Քով:

Pokh. De՛r, lo՛or aghotits 
imots, o՛ongn tir 
khntrvadzats imots 
jshmardootyamp Kov:

Antiphon. 1 O Lord, hear 
my prayer; Give ear to my 
supplication in Your truth;



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 28 Daily Bible Readings • Armenian Apostolic Church

Լո՛ւր ինձ արդարութեամբ 
Քով եւ մի՛ մտաներ ի 
դատաստան ընդ ծառայի Քո, 
զի ոչ արդարանայ առաջի Քո 
ամենայն կենդանի:

Lo՛or intz artarootyamp 
Kov yev mi՛ mdaner i 
tadasdan ŭnt dzaṙayi Ko, 
zi voch artarana aṙachi Ko 
amenayn gentani:

Answer me in Your 
righteousness; and 2 do 
not enter into judgment 
with Your servant, For no 
one living shall become 
righteous in Your sight.

Հալածեաց թշնամին զանձն 
իմ, խոնարհ արար յերկիր 
զկեանս իմ եւ նստոյց զիս 
ի խաւարի որպէս մեռեալ 
յաւիտենից:

Haladzyats tshnamin 
zantzn im, khonarh arar 
hergir zgyans im yev 
nsdooyts zis i khavari 
vorbes meṙyal havidenits:

3 For the enemy 
persecuted my soul; He 
humbled my life to the 
ground; He caused me to 
dwell in dark places as one 
long dead,

Ձանձրացաւ յիս հոգի իմ, եւ 
սիրտ իմ խռովեցաւ յիս:

Tzantzratsav his hoki im, 
yev sird im khṙovetsav his:

4 And my spirit was in 
anguish within me; My 
heart was troubled within 
me.

Յիշեցի զաւուրսն զառաջինս, 
խորհեցայ յամենայն ի գործս 
Քո. յարարածս ձեռաց Քոց 
խորհեցայ եւ համբարձի առ 
Քեզ զձեռս իմ:

Hishetsi zavoorsn 
zaṙachins, khorhetsa 
hamenayn i kordzs Ko. 
hararadzs tzeṙats Kots 
khorhetsa yev hampartzi 
aṙ Kez ztzeṙs im:

5 I remembered the days of 
old, And I meditated on all 
Your works; I meditated on 
the works of Your hands. 
and 6 I spread out my 
hands to You;
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Անձն իմ որպէս զերկիր 
ծարաւի է առ Քեզ. 
վաղվաղակի լո՛ւր ինձ, Տէ՛ր, 
զի նուաղեաց յինէն հոգի իմ: 

Antzn im vorbes zergir 
dzaravi e aṙ Kez. 
vaghvaghagi lo՛or intz, De՛r, 
zi nvaghyats hinen hoki 
im: 

My soul thirsts for You like 
a waterless land. 7 Hear 
me speedily, O Lord; My 
spirit faints within me;

Մի՛ դարձուցաներ զերեսս Քո 
յինէն. նմանիցեմ այնոցիկ, 
ոյք իջանեն ի գուբ:

Mi՛ tartzootsaner zeress 
Ko hinen. nmanitsem 
aynotsig, voyk ichanen i 
koop:

Turn not Your face from 
me, Lest I become like 
those who go down into the 
pit.

Լսելի՛ արա ինձ առաւօտու 
զողորմութիւնս Քո, զի ես ի 
Քեզ, Տէ՛ր, յուսացայ:

Lseli՛ ara intz aṙavodoo 
zoghormootyoons Ko, zi yes 
i Kez, De՛r, hoosatsa:

8 Cause me to hear Your 
mercy in the morning, For 
I hope in You;

Ցո՛յց ինձ ճանապարհ, յոր 
գնացից, զի առ Քեզ, Տէ՛ր, 
համբարձի զանձն իմ:

Tso՛oyts intz janabarh, hor 
knatsits, zi aṙ Kez, De՛r, 
hampartzi zantzn im:

Show me, Lord, the way 
wherein I should walk, For 
I lift up my soul to You.

Փրկեա՛ զիս ի թշնամեաց 
իմոց, Տէ՛ր, զի զՔեզ ապաւէն 
ինձ արարի:

Prgya՛ zis i tshnamyats 
imots, De՛r, zi zKez abaven 
intz arari:

9 Deliver me from my 
enemies, O Lord, For to 
You I flee for refuge.

Ուսո՛ ինձ առնել զկամս Քո, 
զի Դու ես Աստուած իմ:

Ooso՛ intz aṙnel zgams Ko, 
zi Too yes Asdvadz im:

10 Teach me to do Your 
will, for You are my God;

Հոգի Քո բարի 
առաջնորդեսցէ ինձ յերկիր 
ուղիղ:

Hoki Ko pari 
aṙachnortestse intz hergir 
ooghigh:

Your good Spirit shall 
guide me in the land of 
uprightness.
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Վասն անուան Քո, 
Տէ՛ր, կեցուսցես զիս, 
արդարութեամբ Քով հանցես 
ի նեղութենէ զանձն իմ:

Vasn anvan Ko, 
De՛r, getsoostses zis, 
artarootyamp Kov hantses 
i neghootene zantzn im:

11 For Your name’s sake, 
O Lord, give me life; In 
Your righteousness You 
shall bring my soul out of 
affliction.

Ողորմութեամբ Քով 
սատակեա զթշնամիս իմ 
եւ կորո զամենայն նեղիչս 
անձին իմոյ, զի ես ծառայ Քո 
եմ:

Voghormootyamp Kov 
sadagya ztshnamis im yev 
goro zamenayn neghichs 
antzin imo, zi yes dzaṙa Ko 
yem:

12 In Your mercy You shall 
destroy my enemies; You 
shall utterly destroy all 
who afflict my soul, For I 
am Your servant.

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ 
Հոգւոյն Սրբոյ։

Pa՜ṙk Hor yev Vortvo yev 
Hokvooyn Srpo։

Glory to the Father and 
to the Son and to the Holy 
Spirit.

Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս 
յաւիտենից. ամէն:

Ayjhm yev mishd yev 
havidyans havidenits. 
amen:

Now and forever and unto 
the ages of all ages. Amen.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 31 Daily Bible Readings • Armenian Apostolic Church

Սրբոյ Աւետարանիս Սրբոյ Աւետարանիս 
Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ 

Մարկոսի (գլ. 14.1-26)Մարկոսի (գլ. 14.1-26)

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

(14.1-26)(14.1-26)

Mark 14:1-26 (NKJV)Mark 14:1-26 (NKJV)

1 Երկու օրէն Զատիկն էր եւ 
Բաղարջակերաց տօնը պիտի 
սկսէր: Աւագ քահանաներն 
ու Օրէնքի ուսուցիչները 
միջոց մը կը փնտռէին, թէ 
ի՛նչպէս կրնան Յիսուսը 
նենգութեամբ ձերբակալել եւ 
սպաննել:

1 Yergoo oren Zadign 
er yev Pagharchagerats 
donŭ bidi sgser: Avak 
kahananern oo Orenki 
oosootsichnerŭ michots 
mŭ gŭ pndṙein, te 
i՛nchbes grnan Hisoosŭ 
nenkootyamp tzerpagalel 
yev sbannel:

1 After two days it was the 
Passover and the Feast of 
Unleavened Bread. And 
the chief priests and the 
scribes sought how they 
might take Him by trickery 
and put Him to death.

2 Բայց կ’ըսէին. - Այս տօնին 
ժամանակ թող չըլլայ, 
որպէսզի ժողովուրդին մէջ 
խռովութիւն չծագի:

2 Payts g’ŭsein. - 
Ays donin jhamanag 
togh chŭlla, vorbeszi 
jhoghovoortin mech 
khṙovootyoon chdzaki:

2 But they said, “Not 
during the feast, lest 
there be an uproar of the 
people.”
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3 Մինչ Յիսուս Բեթանիայի 
մէջ բորոտ Սիմոնին տան 
մէջ սեղան բազմած էր, կին 
մը եկաւ, որ ազնիւ եւ սուղ 
նարդոս իւղի շիշ մը ունէր, եւ 
շիշը կոտրելով՝ իւղը թափեց 
Յիսուսի գլխուն:

3 Minch Hisoos Petaniayi 
mech porod Simonin dan 
mech seghan pazmadz er, 
gin mŭ yegav, vor azniv 
yev soogh nartos yooghi 
shish mŭ ooner, yev shishŭ 
godrelov՝ yooghŭ tapets 
Hisoosi klkhoon:

3 And being in Bethany 
at the house of Simon 
the leper, as He sat at 
the table, a woman came 
having an alabaster 
flask of very costly oil of 
spikenard. Then she broke 
the flask and poured it on 
His head.

4 Աշակերտներէն ոմանք 
ընդվզեցան եւ ըսին. - 
Ինչո՞ւ այդպէս վատնել 
անուշահոտը.

4 Ashagerdneren vomank 
ŭntvzetsan yev ŭsin. - 
Incho՞o aytbes vadnel 
anooshahodŭ.

4 But there were some 
who were indignant among 
themselves, and said, 
“Why was this fragrant oil 
wasted?

5 կարելի էր զայն աւելի 
քան երեք հարիւր արծաթ 
դահեկանի ծախել եւ 
աղքատներուն տալ: Եւ կը 
յանդիմանէին կինը:

5 gareli er zayn aveli kan 
yerek haryoor ardzat 
tahegani dzakhel yev 
aghkadneroon dal: Yev gŭ 
hantimanein ginŭ:

5 “For it might have been 
sold for more than three 
hundred denarii and given 
to the poor.” And they 
criticized her sharply.

6 Յիսուս ըսաւ անոնց. 
- Ձգեցէ՛ք, ինչո՞ւ 
կ’անհանգստացնէք զինք, 
քանի լաւ բան մը ըրաւ ինծի:

6 Hisoos ŭsav anonts. 
- Tzketse՛k, incho՞o 
g’anhanksdatsnek zink, 
kani lav pan mŭ ŭrav 
indzi:

6 But Jesus said, “Let her 
alone. Why do you trouble 
her? She has done a good 
work for Me.
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7 Աղքատները միշտ ձեզի 
հետ ունիք եւ երբ որ ուզէք՝ 
կրնաք անոնց բարիք գործել, 
բայց զիս միշտ չունիք ձեզի 
հետ:

7 Aghkadnerŭ mishd tzezi 
hed oonik yev yerp vor 
oozek՝ grnak anonts parik 
kordzel, payts zis mishd 
choonik tzezi hed:

7 “For you have the poor 
with you always, and 
whenever you wish you 
may do them good; but Me 
you do not have always.

8 Այս կինը ի՛նչ որ կրնար՝ 
ըրաւ. իմ մարմինս սկիզբէն 
օծեց թաղումիս որպէս նշան:

8 Ays ginŭ i՛nch vor grnar՝ 
ŭrav. im marmins sgizpen 
odzets taghoomis vorbes 
nshan:

8 “She has done what 
she could. She has come 
beforehand to anoint My 
body for burial.

9 Լա՛ւ գիտցէք, թէ աշխարհի 
վրայ ու՛ր որ ալ Աւետարանը 
քարոզուի, մարդիկ իր 
ըրածին մասին պիտի խօսին 
եւ յիշեն զինք:

9 La՛v kidtsek, te 
ashkharhi vra oo՛r vor al 
Avedaranŭ karozvi, martig 
ir ŭradzin masin bidi 
khosin yev hishen zink:

9 “Assuredly, I say to you, 
wherever this gospel is 
preached in the whole 
world, what this woman 
has done will also be told 
as a memorial to her.”

10 Ապա տասներկու 
աշակերտներէն Յուդա 
Իսկարիոտացին գնաց 
աւագ քահանաներուն մօտ, 
որպէսզի Յիսուսը անոնց 
մատնէ:

10 Aba dasnergoo 
ashagerdneren Hoota 
Isgariodatsin knats avak 
kahananeroon mod, 
vorbeszi Hisoosŭ anonts 
madne:

10 Then Judas Iscariot, 
one of the twelve, went to 
the chief priests to betray 
Him to them.
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11 Անոնք ասիկա լսելով՝ 
շատ ուրախացան եւ 
խոստացան դրամ տալ իրեն: 
Եւ Յուդա յարմար առիթի 
մը կը սպասէր՝ Յիսուսը 
մատնելու համար:

11 Anonk asiga lselov՝ 
shad oorakhatsan yev 
khosdatsan tram dal iren: 
Yev Hoota harmar aṙiti 
mŭ gŭ sbaser՝ Hisoosŭ 
madneloo hamar:

11 And when they heard 
it, they were glad, and 
promised to give him 
money. So he sought how 
he might conveniently 
betray Him.

12 Բաղարջակերաց տօնին 
առաջին օրը, երբ Զատիկին 
համար գառնուկը կը 
մորթէին, աշակերտները 
հարցուցին Յիսուսի. - 
Ո՞ւր կ’ուզես որ երթանք 
եւ զատկական ընթրիքը 
պատրաստենք:

12 Pagharchagerats 
donin aṙachin orŭ, yerp 
Zadigin hamar kaṙnoogŭ 
gŭ mortein, ashagerdnerŭ 
hartsootsin Hisoosi. - 
O՞or g’oozes vor yertank 
yev zadgagan ŭntrikŭ 
badrasdenk:

12 Now on the first day of 
Unleavened Bread, when 
they killed the Passover 
lamb, His disciples said 
to Him, “Where do You 
want us to go and prepare, 
that You may eat the 
Passover?”

13 Յիսուս իր աշակերտներէն 
երկուքը ղրկեց, անոնց 
պատուիրելով. - Քաղաք 
կ’երթաք եւ հազիւ մտած՝ 
մարդու մը պիտի հանդիպիք, 
որ ուսին ջուրի սափոր մը 
ունի: Անո՛ր հետեւեցէք

13 Hisoos ir ashagerdneren 
yergookŭ ghrgets, anonts 
badvirelov. - Kaghak 
g’ertak yev haziv mdadz՝ 
martoo mŭ bidi hantibik, 
vor oosin choori sapor mŭ 
ooni: Ano՛r hedevetsek

13 And He sent out two 
of His disciples and said 
to them, “Go into the city, 
and a man will meet you 
carrying a pitcher of water; 
follow him.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 35 Daily Bible Readings • Armenian Apostolic Church

14 եւ մտէք անոր գացած 
տունը եւ տանտիրոջ ըսէք. 
«Վարդապետը կը հարցնէ՝ 
թէ ո՛ւր է սենեակը, ուր 
աշակերտներուս հետ 
զատկական ընթրիքը պիտի 
ուտեմ»:

14 yev mdek anor katsadz 
doonŭ yev dandiroch 
ŭsek. «Vartabedŭ gŭ 
hartsne՝ te o՛or e senyagŭ, 
oor ashagerdneroos hed 
zadgagan ŭntrikŭ bidi 
oodem»:

14 “Wherever he goes 
in, say to the master of 
the house, ‘The Teacher 
says, “Where is the guest 
room in which I may eat 
the Passover with My 
disciples?”’

15 Անիկա վերնայարկը մեծ 
եւ կահաւորուած սենեակ մը 
ցոյց պիտի տայ ձեզի: Հո՛ն 
պատրաստեցէք ընթրիքը 
մեզի համար:

15 Aniga vernayargŭ medz 
yev gahavorvadz senyag 
mŭ tsooyts bidi da tzezi: 
Ho՛n badrasdetsek ŭntrikŭ 
mezi hamar:

15 “Then he will show 
you a large upper room, 
furnished and prepared; 
there make ready for us.”

16 Աշակերտները գացին, 
մտան քաղաք եւ ամէն ինչ 
գտան Յիսուսի ըսածին 
պէս եւ պատրաստեցին 
զատկական ընթրիքը:

16 Ashagerdnerŭ katsin, 
mdan kaghak yev amen 
inch kdan Hisoosi ŭsadzin 
bes yev badrasdetsin 
zadgagan ŭntrikŭ:

16 So His disciples went 
out, and came into the city, 
and found it just as He 
had said to them; and they 
prepared the Passover.

17 Երեկոյեան, Յիսուս 
տասներկու աշակերտներուն 
հետ եկաւ:

17 Yeregoyan, Hisoos 
dasnergoo ashagerdneroon 
hed yegav:

17 In the evening He came 
with the twelve.
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18 Մինչ սեղան բազմած 
էին եւ տակաւին կ’ընթրէին, 
Յիսուս ըսաւ. - Կ’ըսեմ ձեզի, 
թէ ձեզմէ մէկը, որ հիմա 
ինծի հետ կ’ուտէ, պիտի 
մատնէ զիս:

18 Minch seghan pazmadz 
ein yev dagavin g’ŭntrein, 
Hisoos ŭsav. - G’ŭsem 
tzezi, te tzezme megŭ, vor 
hima indzi hed g’oode, bidi 
madne zis:

18 Now as they sat and 
ate, Jesus said, “Assuredly, 
I say to you, one of you 
who eats with Me will 
betray Me.”

19 Անոնք տրտմեցան եւ մէկ 
առ մէկ կը հարցնէին անոր. - 
Միթէ ե՞ս եմ, միթէ ե՞ս եմ:

19 Anonk drdmetsan yev 
meg aṙ meg gŭ hartsnein 
anor. - Mite ye՞s yem, mite 
ye՞s yem:

19 And they began to be 
sorrowful, and to say to 
Him one by one, “Is it I?” 
And another said, “Is it I?”

20 Յիսուս ըսաւ անոնց. 
- Տասներկուքէդ մէկն է, 
ան՝ որ պատառը ինծի հետ 
պնակին երկարեց:

20 Hisoos ŭsav anonts. 
- Dasnergooket megn e, 
an՝ vor badaṙŭ indzi hed 
bnagin yergarets:

20 He answered and said 
to them, “It is one of the 
twelve, who dips with Me 
in the dish.

21 Մարդու Որդին պիտի 
մեռնի՝ ինչպէս որ այդ մասին 
գրուած է մարգարէական 
գիրքերուն մէջ. բայց վա՜յ այն 
մարդուն, որ զայն կը մատնէ: 
Երանի՜ այդ մարդը ծնած իսկ 
չըլլար:

21 Martoo Vortin bidi 
meṙni՝ inchbes vor 
ayt masin krvadz e 
markareagan kirkeroon 
mech. payts va՜y ayn 
martoon, vor zayn gŭ 
madne: Yerani՜ ayt martŭ 
dznadz isg chŭllar:

21 “The Son of Man indeed 
goes just as it is written of 
Him, but woe to that man 
by whom the Son of Man 
is betrayed! It would have 
been good for that man if 
he had never been born.”
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22 Մինչ կ’ուտէին, Յիսուս 
հաց առաւ, օրհնեց, կտրեց 
եւ աշակերտներուն տուաւ, 
ըսելով. - Առէ՛ք, ասիկա 
մարմինս է:

22 Minch g’oodein, Hisoos 
hats aṙav, orhnets, gdrets 
yev ashagerdneroon dvav, 
ŭselov. - Aṙe՛k, asiga 
marmins e:

22 And as they were 
eating, Jesus took bread, 
blessed and broke it, and 
gave it to them and said, 
“Take, eat; this is My 
body.”

23 Ապա գինիի բաժակը 
առաւ, շնորհակալութիւն 
յայտնեց Աստուծոյ եւ 
աշակերտներուն տուաւ, եւ 
բոլորն ալ խմեցին բաժակէն:

23 Aba kinii pajhagŭ 
aṙav, shnorhagalootyoon 
haydnets Asdoodzo yev 
ashagerdneroon dvav, 
yev polorn al khmetsin 
pajhagen:

23 Then He took the cup, 
and when He had given 
thanks He gave it to them, 
and they all drank from it.

24 Յիսուս ըսաւ անոնց. - 
Ասիկա նոր ուխտի արիւնս 
է, որ շատերուն համար կը 
հոսի:

24 Hisoos ŭsav anonts. - 
Asiga nor ookhdi aryoons 
e, vor shaderoon hamar gŭ 
hosi:

24 And He said to them, 
“This is My blood of the 
new covenant, which is 
shed for many.

25 Կ’ըսեմ ձեզի, թէ ասկէ 
ետք գինի պիտի չխմեմ՝ 
մինչեւ այն օրը, երբ նոր 
գինին խմեմ Աստուծոյ 
արքայութեան մէջ:

25 G’ŭsem tzezi, te asge 
yedk kini bidi chkhmem՝ 
minchev ayn orŭ, yerp nor 
kinin khmem Asdoodzo 
arkayootyan mech:

25 “Assuredly, I say to you, 
I will no longer drink of the 
fruit of the vine until that 
day when I drink it new in 
the kingdom of God.”

26 Ապա գոհաբանական 
սաղմոսներ երգելէ ետք՝ 
ելան Ձիթենեաց Լեռ:

26 Aba kohapanagan 
saghmosner yerkele yedk՝ 
yelan Tzitenyats Leṙ:

26 And when they had 
sung a hymn, they went 
out to the Mount of Olives.


