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Տէր հովուեսցէ զիս, եւ ինձ ինչ ոչ 
պակասեսցի։

Der hovvestse zis, yev intz inch voch 
bagasestsi:

The Lord is my shepherd; I shall not 
want.

Ի վայրի դալարւոջ՝ անդ բնակեցոյց զիս եւ 
առ ջուրս հանգստեան սնոյց զիս։

I vayri talarvoch՝ ant pnagetsooyts zis 
yev aṙ choors hanksdyan snooyts zis:

He makes me to lie down in green 
pastures; He leads me beside the still 
waters.

Դարձոյց զանձն իմ առ իս, առաջնորդեաց 
ինձ ի ճանապարհս արդարութեան վասն 
անուան Իւրոյ։

Tartzooyts zantzn im aṙ is, 
aṙachnortyats intz i janabarhs 
artarootyan vasn anvan Yooro:

He restores my soul; He leads me in the 
paths of righteousness For His name’s 
sake.

Թէպէտ եւ գնացից ես ի մէջ ստուերաց 
մահու, ոչ երկեայց ի չարէ, զի Դու, Տէ՛ր, ընդ 
իս ես։

Tebed yev knatsits yes i mech sdverats 
mahoo, voch yergyayts i chare, zi Too, 
De՛r, ŭnt is yes:

Yea, though I walk through the valley of 
the shadow of death, I will fear no evil, 
for You are with me;

Ցուպ Քո եւ գաւազան՝ նոքա մխիթարեսցեն 
զիս։

Tsoob Ko yev kavazan՝ noka 
mkhitarestsen zis:

Your rod and Your staff, they comfort 
me.

Պատրաստ արարեր առաջի իմ զսեղան՝ 
ակն յանդիման նեղչաց իմոց։ 

Badrasd ararer aṙachi im zseghan՝ agn 
hantiman neghchats imots: 

You prepare a table before me in the 
presence of my enemies;

Օծեր իւղով զգլուխ իմ, բաժակ Քո որպէս 
անապակ արբեցոյց զիս։

Odzer yooghov zklookh im, pajhag Ko 
vorbes anabag arpetsooyts zis:

You anoint my head with oil; Your cup 
runs over.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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Ողորմութիւն Քո, Տէ՛ր, զհետ իմ եկեսցէ 
զամենայն աւուրս կենաց իմոց՝ բնակել ինձ 
ի տան Տեառն ընդ երկայն աւուրս։

Voghormootyoon Ko, De՛r, zhed im 
yegestse zamenayn avoors genats imots՝ 
pnagel intz i dan Dyaṙn ŭnt yergayn 
avoors:

Surely goodness and mercy shall follow 
me All the days of my life; And I will 
dwell in the house of the Lord to the end 
of my days.

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

Սրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, Սրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, 
որ ըստ Յովհաննու (3)որ ըստ Յովհաննու (3)

Srpo Avedaranis Hisoosi Krisdosi, vor Srpo Avedaranis Hisoosi Krisdosi, vor 
ŭsd Hovhannoo (3)ŭsd Hovhannoo (3)

The Holy Gospel of Jesus Christ The Holy Gospel of Jesus Christ 
according to John (3)according to John (3)

Սրկ. Օրթի Srg. Orti Deacon. Stand up.

Քհն. ♰ Խաղաղութիւն ամենեցուն Khn. ♰ Khaghaghootyoon amenetsoon Priest. ♰ Peace be with you all.

Ժող. Եւ ընդ հոգւոյդ քում Jhogh. Yev ŭnt hokvooyt koom People. And with your spirit.

Սրկ. Երկիւղացութեամբ լուացարուք ... Srg. Yergyooghatsootyamp lvatsarook ... Deacon. In awe, let us listen ...

Քհն. ... Սրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի 
Քրիստոսի (որ ըստ ...)

Khn. ... Srpo Avedaranis Hisoosi 
Krisdosi (vor ŭsd ...)

Priest. ... to the Holy Gospel of Jesus 
Christ (according to ...).

Ժող. Փա՜ռք Քեզ, Տէր, Աստուած մէր։ Jhogh. Pa՜ṙk Kez, Der, Asdvadz mer: People. Glory to you Lord our God.

Սրկ. Պրոսխումէ։ Srg. Broskhoome: Deacon. Be attentive.

Ժող. Ասէ՛ Աստուած (Աստուած կը խօսի)։ Jhogh. Ase՛ Asdvadz (Asdvadz gŭ khosi): People. God speaks.

1 Նիկոդեմոս անունով Փարիսեցի մարդ մը 
կար, Հրեայ իշխան մը,

1 Nigotemos anoonov Parisetsi mart mŭ 
gar, Hrya ishkhan mŭ,

1 There was a man of the Pharisees 
named Nicodemus, a ruler of the Jews.

2 որ գիշերով Յիսուսի քով եկաւ եւ ըսաւ 
անոր. Վարդապե՛տ, գիտենք որ դուն 
Աստուծոյ կողմէ ղրկուած ուսուցիչ մըն 
ես, որովհետեւ ո՛չ ոք կրնայ գործել քու 
կատարած հրաշքներդ, եթէ Աստուած անոր 
հետ չըլլայ։

2 vor kisherov Hisoosi kov yegav yev 
ŭsav anor. Vartabe՛d, kidenk vor toon 
Asdoodzo goghme ghrgvadz oosootsich 
mŭn yes, vorovhedev vo՛ch vok grna 
kordzel koo gadaradz hrashknert, yete 
Asdvadz anor hed chŭlla:

2 This man came to Jesus by night and 
said to Him, “Rabbi, we know that You 
are a teacher come from God; for no one 
can do these signs that You do unless 
God is with him.”
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3 Յիսուս պատասխանեց անոր. - Լաւ 
գիտցիր, որ եթէ մէկը վերստին չծնի՝ չի 
կրնար տեսնել Աստուծոյ արքայութիւնը։

3 Hisoos badaskhanets anor. - Lav 
kidtsir, vor yete megŭ versdin 
chdzni՝ chi grnar desnel Asdoodzo 
arkayootyoonŭ:

3 Jesus answered and said to him, “Most 
assuredly, I say to you, unless one is 
born again, he cannot see the kingdom of 
God.”

4 Նիկոդեմոս հարցուց անոր. - Ծեր մարդ 
մր ինչպէ՞ս կրնայ ծնիլ։ Կարելի՞ բան է որ ան 
կրկին մտնէ իր մօր որովայնը եւ ծնի։

4 Nigotemos hartsoots anor. - Dzer mart 
mr inchbe՞s grna dznil: Gareli՞ pan e vor 
an grgin mdne ir mor vorovaynŭ yev 
dzni:

4 Nicodemus said to Him, “How can a 
man be born when he is old? Can he 
enter a second time into his mother's 
womb and be born?”

5 Յիսուս պատասխանեց. - Հաստատ 
գիտցիր, որ եթէ մէկը ջուրէն եւ Հոգիէն 
չծնի՝ չի կրնար Աստուծոյ արքայութիւնը 
մտնել,

5 Hisoos badaskhanets. - Hasdad 
kidtsir, vor yete megŭ chooren yev 
Hokien chdzni՝ chi grnar Asdoodzo 
arkayootyoonŭ mdnel,

5 Jesus answered, “Most assuredly, I say 
to you, unless one is born of water and 
the Spirit, he cannot enter the kingdom 
of God.

6 որովհետեւ մարմինէն ծնածը մարմին է, 
իսկ հոգիէն ծնածը՝ հոգի։

6 vorovhedev marminen dznadzŭ 
marmin e, isg hokien dznadzŭ՝ hoki:

6 “That which is born of the flesh is 
flesh, and that which is born of the 
Spirit is spirit.

Մեսեդի Սաղմոս (49)Մեսեդի Սաղմոս (49) Meseti Saghmos (49)Meseti Saghmos (49) Mesedi (49)Mesedi (49)

Աստուած աստուածոց Տէր խօսեցաւ · 
եւ կոչեաց զերկիր։

Asdvadz asdvadzots Der khosetsav · 
yev gochyats zergir:

The God of gods, the Lord, spoke, · 
and summoned the earth

Յելիցն արեգական · 
մինչեւ ի մուտս արեւու։

Helitsn arekagan · 
minchev i moods arevoo:

From the sun’s rising · 
to its very setting.

Ուղիղ եղիցին աղօթք իմ · 
որպէս խունկ առաջի Քո, Տէ՛ր։

Ooghigh yeghitsin aghotk im · 
vorbes khoong aṙachi Ko, De՛r:

Let my prayers rise before you · 
as incense, O Lord,

Համբարձումն ձեռաց իմոց՝ · 
Պատարագ երեկոյի։

Hampartzoomn tzeṙats imots՝ · 
Badarak yeregooyi:

The lifting up of my hands, · 
an evening sacrifice.

ԵրեքսրբեանԵրեքսրբեան YereksrpyanYereksrpyan TrisagionTrisagion

Սուրբ Աստուա՛ծ, սուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ 
անմահ, որ եկիր եւ հանգեար յառաքեալսն. 
ողորմեա՛ մեզ։ (Երիցս կրկնեա՛)

Soorp Asdva՛dz, soorp yev hzor, 
soorp yev anmah, vor yegir yev 
hankyar haṙakyalsn. voghormya՛ mez: 
(Yeritss grgnya՛)

Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, 
who came and rested upon the Apostles, 
have mercy. (Repeat thrice.)
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Շարական Շարական 
(Հմբ Հգգ Է աւուր ԴՁ) (Հմբ Հգգ Է աւուր ԴՁ) 

(Զ.111)(Զ.111)

Sharagan Sharagan 
(Hampartsi Hokekalstyan (Hampartsi Hokekalstyan 
5rd avoor Ta-Tza) (6.111)5rd avoor Ta-Tza) (6.111)

Song Song 
(Hampartsi Hokekalstyan (Hampartsi Hokekalstyan 

Day 5 Ta-Tsa)Day 5 Ta-Tsa)

Հոգին Սուրբ էր միշտ եւ է եւ եղիցի. ոչ 
սկսեալ եւ ոչ դադարեալ, այլ միշտ ընդ Հօր 
եւ ընդ Որդւոյ կարգեալ եւ թուեալ. եւ միշտ 
օրհնեալ է ի յաւիտեան։

Hokin Soorp er mishd yev e yev yeghitsi. 
voch sgsyal yev voch tataryal, ayl mishd 
ŭnt Hor yev ŭnt Vortvo garkyal yev 
tveal. yev mishd orhnyal e i havidyan:

The Holy Spirit was, and is, and shall 
be. Having not begun and having not 
ceased, rather always with the Father 
and the with Son, ranked and numbered; 
and He is always blessed into eternity.

Էր միշտ ընդունող սրբող եւ լցուցիչ 
աստուածացուցիչ եւ միշտ ընդ Հօր եւ 
ընդ Որդւոյ կարգեալ եւ թուեալ. եւ միշտ 
օրհնեալ է ի յաւիտեան։

Er mishd ŭntoonogh srpogh yev 
ltsootsich asdvadzatsootsich yev mishd 
ŭnt Hor yev ŭnt Vortvo garkyal yev 
tveal. yev mishd orhnyal e i havidyan:

He was always the receiver, sanctifier, 
and fulfiller, the one who shows God and 
always with the Father and the Son, 
ranked and numbered; and He is always 
blessed into eternity.

Մշտաշարժ, ինքնաշարժ, ինքնիշխան, 
ինքնազօր, ամենազօր, վասն զի շնչէ, ուր 
կամի, որքան ախորժէ, յորժամ եւ որքան. եւ 
միշտ օրհնեալ է ի յաւիտեան։

Mshdasharjh, inknasharjh, 
inknishkhan, inknazor, amenazor, vasn 
zi shnche, oor gami, vorkan akhorjhe, 
horjham yev vorkan. yev mishd orhnyal 
e i havidyan:

He is always moving, moving by 
Himself, Himself authority, Himself 
power, all-powerful; because He breathes 
where He is chosen to breathe; to what 
extent he relishes, in which hour and to 
what extent, and He is always blessed 
into eternity.

Ինքն յԻնքեան, նոյն միշտ, ընդ որս 
դասեցաւ, աներեւոյթ անժամանակ, 
անայլայլելի անփոփոխելի. եւ միշտ օրհնեալ 
է ի յաւիտեան։

Inkn hInkyan, nooyn mishd, ŭnt vors 
tasetsav, anerevooyt anjhamanag, 
anaylayleli anpopokheli. yev mishd 
orhnyal e i havidyan:

He of Himself, always the same, He is 
classed with those: not being visible, not 
in  time-frame, not with diversity, not 
ever being changed; and He is always 
blessed into eternity.

Առանց որքանութեան, առանց 
որպիսութեան, առանց տեսութեան, 
անշօշափելի. եւ միշտ օրհնեալ է ի 
յաւիտեան։

Aṙants vorkanootyan, aṙants 
vorbisootyan, aṙants desootyan, 
anshoshapeli. yev mishd orhnyal e i 
havidyan:

Without “To what extent?” without “How 
is it possible?,” without “Can it be seen?” 
O One who never wavers! and He is 
blessed into eternity.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 5 Daily Bible Readings • Armenian Apostolic Church

Տէր առաքիչ որոշիչ, տաճար առնէ Ինքն 
Ինքեան, առաջնորդէ զօրացուցանէ. որպէս 
եւ կամի, բաժանէ զշնորհս. եւ միշտ օրհնեալ 
է ի յաւիտեան։

Der aṙakich voroshich, dajar aṙne Inkn 
Inkyan, aṙachnorte zoratsootsane. 
vorbes yev gami, pajhane zshnorhs. yev 
mishd orhnyal e i havidyan:

O Lord! Sender! Decider! Who makes 
He Himself a temple! Who leads! Who 
strengthens! How it is also willed, He 
divides the Graces; and He is blessed 
into eternity.

Կեանք եւ Կենդանարար, Լոյս եւ 
Գոյացուցիչ լուսոյ. Ինքն բարի աղբիւր 
բարութեան, Հոգի ուղիղ առաջնորդական. 
եւ միշտ օրհնեալ է ի յաւիտեան։

Gyank yev Gentanarar, Looys yev 
Kooyatsootsich looso. Inkn pari aghpyoor 
parootyan, Hoki ooghigh aṙachnortagan. 
yev mishd orhnyal e i havidyan:

O Life! and the One who Makes Life! 
O Light! and the One who brings Light 
into existence!  He himself, the good 
well-spring of goodness, the Spirit who 
leads straight; and He is blessed into 
eternity.

Հոգի զօրութեան եւ երկիւղի, Որով Հայր 
ճանաչի, եւ Որդի փառաւորի, Որոց մի 
կարգ, մի պատիւ, մի երկրպագութիւն, 
կատարելութիւն սրբութեան. եւ միշտ 
օրհնեալ է ի յաւիտեան։

Hoki zorootyan yev yergyooghi, Vorov 
Hayr janachi, yev Vorti paṙavori, Vorots 
mi gark, mi badiv, mi yergrbakootyoon, 
gadarelootyoon srpootyan. yev mishd 
orhnyal e i havidyan:

The Spirit of strength and of fear, 
through whom the Father is recognized, 
and the Son is glorified! Through whom 
there is one order, one honor, one 
worship, the perfection of holiness; and 
He is blessed into eternity.

Սաղմոս ՂԲՍաղմոս ՂԲ Saghmos 92Saghmos 92 Psalm 92Psalm 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 clothed Himself 
with majesty; The Lord clothed and 
girded Himself with power;

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:

He established the world, which shall 
not be moved. Your throne is prepared 
since the beginning; You are from 
everlasting.

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, O Lord, lift up; The rivers 
lift up their voices, and they raise their 
course.

Ի ձայնէ ջուրց բազմաց սքանչելի եղեն 
զբօսանք ծովու։

I tzayne choorts pazmats skancheli 
yeghen zposank dzovoo:

Because of the voices of their many 
waters, Marvelous are the billows of the 
sea;
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Սքանչելի ես Դու, Տէ՛ր, ի բարձունս. 
վկայութեանց Քոց մեք յոյժ հաւատացաք։

Skancheli yes Too, De՛r, i partzoons. 
vgayootyants Kots mek hooyjh 
havadatsak:

Wondrous are you Lord on high. Your 
testimonies are very much believed;

Տան Քում վայել է սրբութիւն, Տէ՛ր, ընդ 
երկայն աւուրս։

Dan Koom vayel e srpootyoon, De՛r, ŭnt 
yergayn avoors:

Holiness is proper to Your house, O 
Lord, Unto length of days.

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

Սրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, Սրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, 
որ ըստ Յովհաննու (3)որ ըստ Յովհաննու (3)

Srpo Avedaranis Hisoosi Krisdosi, vor Srpo Avedaranis Hisoosi Krisdosi, vor 
ŭsd Hovhannoo (3)ŭsd Hovhannoo (3)

The Holy Gospel of Jesus Christ The Holy Gospel of Jesus Christ 
according to John (3)according to John (3)

Սրկ. Օրթի Srg. Orti Deacon. Stand up.

Քհն. ♰ Խաղաղութիւն ամենեցուն Khn. ♰ Khaghaghootyoon amenetsoon Priest. ♰ Peace be with you all.

Ժող. Եւ ընդ հոգւոյդ քում Jhogh. Yev ŭnt hokvooyt koom People. And with your spirit.

Սրկ. Երկիւղացութեամբ լուացարուք ... Srg. Yergyooghatsootyamp lvatsarook ... Deacon. In awe, let us listen ...

Քհն. ... Սրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի 
Քրիստոսի (որ ըստ ...)

Khn. ... Srpo Avedaranis Hisoosi 
Krisdosi (vor ŭsd ...)

Priest. ... to the Holy Gospel of Jesus 
Christ (according to ...).

Ժող. Փա՜ռք Քեզ, Տէր, Աստուած մէր։ Jhogh. Pa՜ṙk Kez, Der, Asdvadz mer: People. Glory to you Lord our God.

Սրկ. Պրոսխումէ։ Srg. Broskhoome: Deacon. Be attentive.

Ժող. Ասէ՛ Աստուած (Աստուած կը խօսի)։ Jhogh. Ase՛ Asdvadz (Asdvadz gŭ khosi): People. God speaks.

22 Այս հանդիպումէն ետք Յիսուս իր 
աշակերտներով Հրէաստանի գաւառները 
գնաց, ուր անոնց հետ կը շրջէր ու կը 
մկրտէր։

22 Ays hantiboomen yedk Hisoos ir 
ashagerdnerov Hreasdani kavaṙnerŭ 
knats, oor anonts hed gŭ shrcher oo gŭ 
mgrder:

22 After these things Jesus and His 
disciples came into the land of Judea, 
and there He remained with them and 
baptized.

23 Եկաւ Այենոն, Սաղիմի մօտիկ, ուր 
Յովհաննէս ալ մկրտութիւն կ’ընէր, 
որովհետեւ առատ ջուր կար հոն։ 
Ժողովուրդը Յովհաննէսին կու գար եւ կը 
մկրտուէր։

23 Yegav Ayenon, Saghimi modig, oor 
Hovhannes al mgrdootyoon g’ŭner, 
vorovhedev aṙad choor gar hon: 
Jhoghovoortŭ Hovhannesin goo kar yev 
gŭ mgrdver:

23 Now John also was baptizing in 
Aenon near Salim, because there was 
much water there. And they came and 
were baptized.
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24 Ասիկա կը պատահէր Յովհաննէսի 
բանտարկութենէն առաջ։

24 Asiga gŭ badaher Hovhannesi 
pandargootenen aṙach:

24 For John had not yet been thrown 
into prison.

25 Յովհաննէսի աշակերտներէն ոմանք 
Հրեայի մը հետ սկսան վիճաբանիլ՝ 
մաքրութեան վերաբերող ծէսերու մասին։

25 Hovhannesi ashagerdneren 
vomank Hryai mŭ hed sgsan vijapanil՝ 
makrootyan veraperogh dzeseroo masin:

25 Then there arose a dispute between 
some of John's disciples and the Jews 
about purification.

26 Այդ աշակերտները Յովհաննէսին եկան 
եւ ըսին. - Վարդապե՛տ, ան որ քեզի հետ 
էր Յորդանան գետին միւս կողմը եւ որուն 
մասին վկայութիւն տուիր, ահաւասիկ ինք 
ալ կը մկրտէ, ու բոլորն ալ իրեն կ’երթան։

26 Ayt ashagerdnerŭ Hovhannesin 
yegan yev ŭsin. - Vartabe՛d, an vor kezi 
hed er Hortanan kedin myoos goghmŭ 
yev voroon masin vgayootyoon dvir, 
ahavasig ink al gŭ mgrde, oo polorn al 
iren g’ertan:

26 And they came to John and said 
to him, “Rabbi, He who was with you 
beyond the Jordan, to whom you have 
testified—behold, He is baptizing, and 
all are coming to Him!”

27 Յովհաննէս պատասխանեց. - Մարդ 
ինքնիրմէ ոչինչ կրնայ ընել, եթէ իրեն 
վերէն՝ Աստուծմէ տրուած չէ։

27 Hovhannes badaskhanets. - Mart 
inknirme vochinch grna ŭnel, yete iren 
veren՝ Asdoodzme drvadz che:

27 John answered and said, “A man can 
receive nothing unless it has been given 
to him from heaven.

28 Դուք ներկայ էիք, երբ ձեզի ըսի՝ թէ ես 
Քրիստոսը չեմ, այլ իրմէ առաջ ղրկուած 
մէկը։

28 Took nerga eik, yerp tzezi ŭsi՝ te yes 
Krisdosŭ chem, ayl irme aṙach ghrgvadz 
megŭ:

28 “You yourselves bear me witness, 
that I said, ‘I am not the Christ,’ but, ‘I 
have been sent before Him.’

29 Ով որ հարսը ունի՝ ա՛ն է փեսան. իսկ 
փեսային բարեկամը, որ մօտը կանգնած 
է, փեսային ձայնը լսելով մեծապէս 
կ’ուրախանայ։ Ես նոյն այդ ուրախութիւնն է 
որ ունիմ, եւ իմ ուրախութիւնս կատարեալ 
է։

29 Ov vor harsŭ ooni՝ a՛n e pesan. 
isg pesayin paregamŭ, vor modŭ 
ganknadz e, pesayin tzaynŭ lselov 
medzabes g’oorakhana: Yes nooyn ayt 
oorakhootyoonn e vor oonim, yev im 
oorakhootyoons gadaryal e:

29 “He who has the bride is the 
bridegroom; but the friend of the 
bridegroom, who stands and hears 
him, rejoices greatly because of the 
bridegroom's voice. Therefore this joy of 
mine is fulfilled.

30 Ասկէ ետք իր հեղինակութիւնը պէտք 
է զօրանայ, իսկ ես հրապարակէ պէտք է 
քաշուիմ։ -

30 Asge yedk ir heghinagootyoonŭ bedk 
e zorana, isg yes hrabarage bedk e 
kashvim: -

30 “He must increase, but I must 
decrease.

31 Ան որ Աստուծմէ կու գայ՝ բոլորէն 
գերիվեր է։ Ան որ այս աշխարհէն է՝ այս 
աշխարհին կը պատկանի եւ երկրաւոր 
բաներու մասին կը խօսի. ան որ երկինքէն 
կու գայ՝ բոլորէն գերիվեր է.

31 An vor Asdoodzme goo ka՝ poloren 
keriver e: An vor ays ashkharhen e՝ ays 
ashkharhin gŭ badgani yev yergravor 
paneroo masin gŭ khosi. an vor 
yerginken goo ka՝ poloren keriver e.

31 “He who comes from above is above 
all; he who is of the earth is earthly and 
speaks of the earth. He who comes from 
heaven is above all.
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32 անիկա կը վկայէ իր տեսածներուն եւ 
լսածներուն մասին, սակայն իր վկայութիւնը 
ոչ ոք կ’ընդունի։

32 aniga gŭ vgaye ir desadzneroon 
yev lsadzneroon masin, sagayn ir 
vgayootyoonŭ voch vok g’ŭntooni:

32 “And what He has seen and heard, 
that He testifies; and no one receives His 
testimony.

33 Ով որ անոր վկայութիւնը կ’ընդունի, 
հաստատած կ’ըլլայ թէ Աստուած ճշմարիտ 
է։

33 Ov vor anor vgayootyoonŭ g’ŭntooni, 
hasdadadz g’ŭlla te Asdvadz jshmarid e:

33 “He who has received His testimony 
has certified that God is true.

34 Ան որ Աստուծոյ կողմէ ղրկուած է՝ 
Աստուծոյ խօսքերը կը քարոզէ, որովհետեւ 
Աստուած իր Հոգին ամբողջապէս անոր 
տուած է։

34 An vor Asdoodzo goghme ghrgvadz 
e՝ Asdoodzo khoskerŭ gŭ karoze, 
vorovhedev Asdvadz ir Hokin 
ampoghchabes anor dvadz e:

34 “For He whom God has sent speaks 
the words of God, for God does not give 
the Spirit by measure.


