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

2022-01-02 2022-01-02 2022-01-02

Կիրակի Giragi Sunday

ԱԿ Ayp Gen Ayp Gen

Զ. Կիւրակէ Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան 6. Gyoorage Dznntyan yev Asdvadzahaydnootyan Sixth Sunday of the Fast of Nativity and 
Theophany

ՄեղեդիՄեղեդի MeghetiMegheti MeghetiMegheti

Ես ձայն առիւծոյն ասեմ, որ գոչէր ի 
քառաթեւին։

Yes tzayn aṙyoodzooyn asem, vor 
kocher i kaṙatevin:

I say in the voice of a lion, crying 
unto the four-winged

Ի քառաթեւին գոչէր (կրկնեա՛). I kaṙatevin kocher (grgnya՛). Crying unto the four-winged (repeat).

ձայն առնէր ի սանդարամետսն 
(կրկնեա՛)։ ֍

tzayn aṙner i santaramedsn 
(grgnya՛): ֍

Making a sound in the nether 
regions (repeat): ֍

Շարական խնկարկութեանՇարական խնկարկութեան Sharagan khngargootyanSharagan khngargootyan Hymn of IncenseHymn of Incense

Յայս յարկ,, Hays harg,, In this court...

ԺամամուտԺամամուտ JhamamoodJhamamood IntroitIntroit

Միածի՛ն Որդի,, Miadzi՛n Vorti,, Only-begotten Son...

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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Փոխ (Սղ. ՂԲ)Փոխ (Սղ. ՂԲ) Pokh (Sgh. 92)Pokh (Sgh. 92) Antiphon (Ps. 92)Antiphon (Ps. 92)

Տէր թագաւորեաց, զվայելչութիւն 
զգեցաւ, զգեցաւ Տէր զզօրութիւն, 
ընդ մէջ Իւր էած։

Der takavoryats, zvayelchootyoon 
zketsav, zketsav Der zzorootyoon, 
ŭnt mech Yoor eadz:

The Lord reigns; he has clothed 
himself with honour: the Lord has 
clothed and girded himself with 
strength.

Հաստատեաց զաշխարհ, զի մի՛ 
սասանեսցի. պատրաստ է աթոռ Քո ի 
սկզբանէ, յաւիտեանս Դու ես։

Hasdadyats zashkharh, zi mi՛ 
sasanestsi. badrasd e atoṙ Ko i 
sgzpane, havidyans Too yes:

For he has established the world, 
which shall not be moved. Thy 
throne is prepared of old. Thou art 
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 have lifted up, O Lord, 
the rivers have lifted up their 
voices.

Ի ձայնէ ջուրց բազմաց սքանչելի 
եղեն զբօսանք ծովու։

I tzayne choorts pazmats skancheli 
yeghen zposank dzovoo:

The voices of many waters, the 
billows of the sea are wonderful.

Սքանչելի ես Դու, Տէ՛ր, ի բարձունս. 
վկայութեանց Քոց մեք յոյժ 
հաւատացաք։

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

The Lord is wonderful in high 
places. Thy testimonies are made 
very sure.

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

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

Holiness becomes thine house, O 
Lord, for ever. ֍
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Շարական (Յար. ԱԿ)Շարական (Յար. ԱԿ) Sharagan (Har. Ayp Gen)Sharagan (Har. Ayp Gen) Hymn (Res. Ayp Gen)Hymn (Res. Ayp Gen)

Թագաւորեաց Աստուած ի վերայ 
հեթանոսաց եւ լուսազարդեալ 
պայծառացոյց սուրբ զԵկեղեցի. 
ժողովո՛ւրդք, զՔրիստոս 
բարեբանեցէ՛ք։

Takavoryats Asdvadz i vera 
hetanosats yev loosazartyal 
baydzaṙatsooyts soorp zEgeghetsi. 
jhoghovo՛ortk, zKrisdos 
parepanetse՛k:

God reigned over the Gentiles 
and illuminated the holy Church. 
People, glorify Christ.

Զգեցաւ Տէր զօրութիւն, ընդ մէջ Իւր 
էած, քանզի շիջոյց զխայթոց մահու 
խաչիւն Իւրով սրբով. ժողովո՛ւրդք, 
զՔրիստոս բարեբանեցէ՛ք։

Zketsav Der zorootyoon, ŭnt 
mech Yoor eadz, kanzi shichooyts 
zkhaytots mahoo khachyoon 
Yoorov srpov. jhoghovo՛ortk, 
zKrisdos parepanetse՛k:

The Lord clothed himself in power, 
and with him all Creation, for he 
extinguished the sting of death 
through his holy cross. People, 
glorify Christ.

Յարեաւ Աստուած, եւ տիեզերք 
ամենայն նորափետուր զարդարեցան, 
եւ մանկունք հաղորդեցան մարմնոյ 
եւ արեան Կենարարին. ժողովո՛ւրդք, 
զՔրիստոս բարեբանեցէ՛ք։ ֍

Haryav Asdvadz, yev diezerk 
amenayn norapedoor zartaretsan, 
yev mangoonk haghortetsan 
marmno yev aryan Genararin. 
jhoghovo՛ortk, zKrisdos 
parepanetse՛k: ֍

God has risen, and the universe 
has been adorned and rejuvenated, 
and the children have received the 
flesh and blood of the Life-giver. 
People, glorify Christ. ֍
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Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜:

Ուրախ եղեւ Իսրայէլ յԱրարիչ իւր, 
որդիք Սիոնի ցնծասցեն ի Թագաւորն 
իւրեանց (Սղ. ՃԽԹ.2)։ ֍

Oorakh yeghev Israyel 
hArarich yoor, vortik Sioni 
tsndzastsen i Takavorn yooryants 
(Sgh. 149.2): ֍

Let Israel rejoice in him that made 
him: let the children of Zion be 
joyful in their King. (Ps. 149.2) ֍

Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ 
51.15-52.3 (ARWA)51.15-52.3 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya markaree Ŭntertsvadzs hEsayya markaree 
51.15-52.3 (ARWA)51.15-52.3 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah 51.15-52.3 (NKJV)Isaiah 51.15-52.3 (NKJV)

15 Քանզի քու Տէր Աստուածդ ե՛ս 
եմ, Որ ծովը կը յուզեմ, այնպէս որ 
ալիքները կը գոռան։ Իմ անունս 
Եհովա Սաբաւովթ է։

15 Kanzi koo Der Asdvadzt ye՛s 
yem, Vor dzovŭ gŭ hoozem, aynbes 
vor aliknerŭ gŭ koṙan: Im anoons 
Yehova Sapavovt e:

15 But I am the LORD your God, 
Who divided the sea whose waves 
roared— The LORD of hosts is His 
name.

16 Իմ խօսքերս քու բերանդ դրի, Քեզ 
ձեռքիս հովանիովը ծածկեցի, Որպէս 
զի երկինքը հաստատեմ ու երկրին 
հիմերը դնեմ Եւ Սիօնին ըսեմ՝ ‘Դուն 
իմ ժողովուրդս ես’։

16 Im khoskers koo perant tri, 
Kez tzeṙkis hovaniovŭ dzadzgetsi, 
Vorbes zi yerginkŭ hasdadem oo 
yergrin himerŭ tnem Yev Sionin 
ŭsem՝ ‘Toon im jhoghovoorts yes’:

16 And I have put My words in 
your mouth; I have covered you 
with the shadow of My hand, That 
I may plant the heavens, Lay the 
foundations of the earth, And say 
to Zion, ‘You are My people.’”

17 Արթնցի՛ր, արթնցի՛ր ու ելի՛ր, ո՛վ 
Երուսաղէմ, Որ Տէրոջը ձեռքէն անոր 
բարկութեանը բաժակը խմեցիր, 
Թմրութեան բաժակին մրուրը 
քամելով խմեցիր։

17 Artntsi՛r, artntsi՛r oo yeli՛r, 
o՛v Yeroosaghem, Vor Derochŭ 
tzeṙken anor pargootyanŭ pajhagŭ 
khmetsir, Tmrootyan pajhagin 
mroorŭ kamelov khmetsir:

17 Awake, awake! Stand up, O 
Jerusalem, You who have drunk 
at the hand of the LORD The cup 
of His fury; You have drunk the 
dregs of the cup of trembling, And 
drained it out.

18 Անոր բոլոր ծնած որդիներէն՝ իրեն 
առաջնորդ չկայ Ու բոլոր մեծցուցած 
տղաքներէն՝ իրեն ձեռնտու չկայ։

18 Anor polor dznadz vortineren՝ 
iren aṙachnort chga Oo polor 
medztsootsadz dghakneren՝ iren 
tzeṙndoo chga:

18 There is no one to guide her 
Among all the sons she has 
brought forth; Nor is there any 
who takes her by the hand Among 
all the sons she has brought up.
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19 Երկու բաներ քեզի պատահեցան, 
Ո՞վ քեզի պիտի ցաւակցի. Կործանում 
ու կոտորած, սով ու սուր։ Քեզ ինչո՞վ 
մխիթարեմ։

19 Yergoo paner kezi badahetsan, 
O՞v kezi bidi tsavagtsi. 
Gordzanoom oo godoradz, sov oo 
soor: Kez incho՞v mkhitarem:

19 These two things have come to 
you; Who will be sorry for you?— 
Desolation and destruction, famine 
and sword— By whom will I 
comfort you?

20 Քու տղաքդ նուաղած են, 
Փողոցներուն գլուխը կը պառկին 
Որոգայթի մէջ բռնուած յամոյրի պէս։ 
Անոնք Տէրոջը բարկութիւնովը, Քու 
Աստուծոյդ յանդիմանութիւնովը 
լեցուած են։

20 Koo dghakt nvaghadz yen, 
Poghotsneroon klookhŭ gŭ 
baṙgin Vorokayti mech pṙnvadz 
hamooyri bes: Anonk Derochŭ 
pargootyoonovŭ, Koo Asdoodzooyt 
hantimanootyoonovŭ letsvadz yen:

20 Your sons have fainted, They 
lie at the head of all the streets, 
Like an antelope in a net; They are 
full of the fury of the LORD, The 
rebuke of your God.

21 Ուրեմն մտի ըրէ՛, ո՛վ ողորմելի, Որ 
արբած ես, բայց ոչ գինիէն.

21 Ooremn mdi ŭre՛, o՛v voghormeli, 
Vor arpadz yes, payts voch kinien.

21 Therefore please hear this, you 
afflicted, And drunk but not with 
wine.

22 Այսպէս կ՚ըսէ քու Եհովա Տէրդ Եւ 
քու Աստուածդ, որ իր ժողովուրդին 
դատը կը պաշտպանէ. «Ահա քու 
ձեռքէդ՝ թմրութեան բաժակը, Իմ 
բարկութեանս բաժակին մրուրը առի. 
Զանիկա անգամ մըն ալ պիտի չխմես։

22 Aysbes g՚ŭse koo Yehova 
Dert Yev koo Asdvadzt, vor ir 
jhoghovoortin tadŭ gŭ bashdbane. 
«Aha koo tzeṙket՝ tmrootyan 
pajhagŭ, Im pargootyans pajhagin 
mroorŭ aṙi. Zaniga ankam mŭn al 
bidi chkhmes:

22 Thus says your Lord, The 
LORD and your God, Who pleads 
the cause of His people: “See, I 
have taken out of your hand The 
cup of trembling, The dregs of the 
cup of My fury; You shall no longer 
drink it.

23 Զանիկա քեզ 
հարստահարողներուն ձեռքը պիտի 
տամ, Որոնք քու անձիդ կ՚ըսէին՝ ‘Ծռէ՛, 
որպէս զի անցնինք’ Ու դուն կռնակդ՝ 
անցնողներուն համար՝ Գետնի պէս 
ու փողոցի պէս դրիր»։

23 Zaniga kez harsdaharoghneroon 
tzeṙkŭ bidi dam, Voronk koo antzit 
g՚ŭsein՝ ‘Dzṙe՛, vorbes zi antsnink’ 
Oo toon gṙnagt՝ antsnoghneroon 
hamar՝ Kedni bes oo poghotsi bes 
trir»:

23 But I will put it into the hand 
of those who afflict you, Who have 
said to you, ‘Lie down, that we may 
walk over you.’ And you have laid 
your body like the ground, And 
as the street, for those who walk 
over.”
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1 Արթնցի՛ր, արթնցի՛ր, քու 
զօրութիւնդ հագիր, ո՛վ Սիօն. Քու 
փառաւոր հանդերձներդ հագիր, ո՛վ 
Երուսաղէմ սուրբ քաղաք. Քանզի 
անգամ մըն ալ անթլփատ ու պիղծ 
մէկը քու մէջդ պիտի չմտնէ։

1 Artntsi՛r, artntsi՛r, koo 
zorootyoont hakir, o՛v Sion. Koo 
paṙavor hantertznert hakir, o՛v 
Yeroosaghem soorp kaghak. Kanzi 
ankam mŭn al antlpad oo bighdz 
megŭ koo mecht bidi chmdne:

1 Awake, awake! Put on your 
strength, O Zion; Put on 
your beautiful garments, O 
Jerusalem, the holy city! For the 
uncircumcised and the unclean 
Shall no longer come to you.

2 Փոշին քեզմէ թօթուէ՛, Ել նստէ՛, 
ո՛վ Երուսաղէմ. Քու պարանոցիդ 
կապերը քակէ՛ Ո՛վ Սիօնի գերի աղջիկ։

2 Poshin kezme totve՛, Yel nsde՛, 
o՛v Yeroosaghem. Koo baranotsit 
gaberŭ kage՛ O՛v Sioni keri aghchig:

2 Shake yourself from the dust, 
arise; Sit down, O Jerusalem! 
Loose yourself from the bonds of 
your neck, O captive daughter of 
Zion!

3 Վասն զի Տէրը այսպէս կ՚ըսէ. «Ձրի 
ծախուեցաք Եւ առանց ստակի պիտի 
փրկուիք»։ ֍

3 Vasn zi Derŭ aysbes g՚ŭse. «Tzri 
dzakhvetsak Yev aṙants sdagi bidi 
prgvik»: ֍

3 For thus says the LORD: “You 
have sold yourselves for nothing, 
And you shall be redeemed 
without money.” ֍



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 7 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

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

Պարծեսցին սուրբքն փառօք, եւ 
ցնծասցեն ի հանգիստս իւրեանց 
(Սղ. ՃԽԹ.5)։ ֍

Bardzestsin soorpkn paṙok, yev 
tsndzastsen i hankisds yooryants 
(Sgh. 149.5): ֍

Let the saints be joyful in glory: let 
them sing aloud upon their beds 
(Ps. 149.5): ֍

Ընթերցուածս Պօղոսի Ընթերցուածս Պօղոսի 
առաքելոյն յԵբրայեցւոց թղթոյն առաքելոյն յԵբրայեցւոց թղթոյն 

13.18-25 (ARWZ)13.18-25 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn 
hEprayetsvots tghtooyn hEprayetsvots tghtooyn 

13.18-25 (ARWZ)13.18-25 (ARWZ)

A Reading from the Epistle of A Reading from the Epistle of 
Apostle Paul to the Hebrews Apostle Paul to the Hebrews 

13.18-25 (NKJV)13.18-25 (NKJV)

18 Աղօթեցէ՛ք մեզի համար, 
որովհետեւ համոզուած ենք թէ մեր 
խիղճը մաքուր է, եւ կ’ուզենք ամէն 
բանի մէջ ուղիղը գործել։

18 Aghotetse՛k mezi hamar, 
vorovhedev hamozvadz yenk 
te mer khighjŭ makoor e, yev 
g’oozenk amen pani mech ooghighŭ 
kordzel:

18 Pray for us; for we are confident 
that we have a good conscience, 
in all things desiring to live 
honorably.

19 Մանաւանդ կ’աղաչեմ որ աղօթէք 
ինծի համար, որպէսզի կարենամ 
աւելի շուտ ձեզի վերադառնալ։

19 Manavant g’aghachem vor 
aghotek indzi hamar, vorbeszi 
garenam aveli shood tzezi 
verataṙnal:

19 But I especially urge you to do 
this, that I may be restored to you 
the sooner.

20 Թող խաղաղութեան Աստուածը 
ձեզի կարողութիւն տայ՝ ամէն 
տեսակ բարեգործութեամբ իր կամքը 
կատարելու, որովհետեւ ի՛նքն էր որ 
մեռելներէն յարուցանեց մեր Տէր 
Յիսուսը,

20 Togh khaghaghootyan 
Asdvadzŭ tzezi garoghootyoon da՝ 
amen desag parekordzootyamp ir 
gamkŭ gadareloo, vorovhedev i՛nkn 
er vor meṙelneren harootsanets 
mer Der Hisoosŭ,

20 Now may the God of peace who 
brought up our Lord Jesus from 
the dead, that great Shepherd of 
the sheep, through the blood of the 
everlasting covenant,
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21 ան՝ որ իր արիւնով կնքուած 
յաւիտենական ուխտով Հովուապետ 
եղաւ ամբողջ հօտին։ Աստուած ինչ 
որ կը կամենայ՝ թող ներգործէ մեր 
մէջ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ, որուն 
փա՜ռք յաւիտեանս։ Ամէն։

21 an՝ vor ir aryoonov gnkvadz 
havidenagan ookhdov Hovvabed 
yeghav ampoghch hodin: 
Asdvadz inch vor gŭ gamena՝ 
togh nerkordze mer mech Hisoos 
Krisdosi michotsav, voroon pa՜ṙk 
havidyans: Amen:

21 make you complete in every 
good work to do His will, working 
in you what is well pleasing in His 
sight, through Jesus Christ, to 
whom be glory forever and ever. 
Amen.

22 Եղբայրնե՛ր, կ’աղաչեմ որ լսէք այս 
կարճ նամակով տուած յորդորներս։

22 Yeghpayrne՛r, g’aghachem 
vor lsek ays garj namagov dvadz 
hortorners:

22 And I appeal to you, brethren, 
bear with the word of exhortation, 
for I have written to you in few 
words.

23 Կ’ուզեմ որ գիտնաք, թէ մեր 
եղբայրը՝ Տիմոթէոս բանտէն 
արձակուած է հիմա։ Եթէ շուտով 
մօտս գայ, միասին կու գանք ձեզ 
տեսնելու։

23 G’oozem vor kidnak, te mer 
yeghpayrŭ՝ Dimoteos panden 
artzagvadz e hima: Yete shoodov 
mods ka, miasin goo kank tzez 
desneloo:

23 Know that our brother Timothy 
has been set free, with whom I 
shall see you if he comes shortly.

24 Ողջոյններս հաղորդեցէք ձեր 
բոլոր առաջնորդներուն եւ բոլոր 
հաւատացեալներուն։ Իտալիայի 
եղբայրները կ’ողջունեն ձեզ։

24 Voghchooynners haghortetsek 
tzer polor aṙachnortneroon yev 
polor havadatsyalneroon: Idaliayi 
yeghpayrnerŭ g’oghchoonen tzez:

24 Greet all those who rule over 
you, and all the saints. Those from 
Italy greet you.

25 Աստուծոյ շնորհքը բոլորիդ հետ 
ըլլայ։ Ամէն։ ֍

25 Asdoodzo shnorhkŭ polorit hed 
ŭlla: Amen: ֍

25 Grace be with you all. Amen. ֍
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Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜:

Օրհնեցէ՛ք զՏէր յօրհնութիւն ի նոր, 
օրհնութիւն Նմա՝ յԵկեղեցիս սրբոց 
(Սղ. ՃԽԹ.1)։ ֍

Orhnetse՛k zDer horhnootyoon 
i nor, orhnootyoon Nma՝ 
hEgeghetsis srpots (Sgh. 149.1): ֍

Sing to the Lord a new song. His 
praise is in the assembly of the 
saints (Ps. 149.1): ֍

Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ 
աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ 
ըստ Ղուկասու 22.24-30 (ARWZ)ըստ Ղուկասու 22.24-30 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook Yergyooghatsootyamp lvarook 
srpo avedaranis Hisoosi srpo avedaranis Hisoosi 

Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo 
22.24-30 (ARWZ)22.24-30 (ARWZ)

Stand up in the fear of God and Stand up in the fear of God and 
let us listen to the Holy Gospel of let us listen to the Holy Gospel of 
Jesus Christ according to Luke Jesus Christ according to Luke 

22.24-30 (NKJV)22.24-30 (NKJV)

24 Աշակերտներուն մէջ վէճ ծագեցաւ 
թէ իրենցմէ ո՛վ պիտի նկատուի մեծը։

24 Ashagerdneroon mech vej 
dzaketsav te irentsme o՛v bidi 
ngadvi medzŭ:

24 Now there was also a dispute 
among them, as to which of them 
should be considered the greatest.

25 Յիսուս անոնց ըսաւ.- Ազգերու 
թագաւորները կը տիրեն իրենց 
ժողովուրդներուն վրայ եւ իշխողները 
բարերար կը կոչուին իրենց 
հպատակներուն կողմէ։

25 Hisoos anonts ŭsav.- Azkeroo 
takavornerŭ gŭ diren irents 
jhoghovoortneroon vra yev 
ishkhoghnerŭ parerar gŭ gochvin 
irents hbadagneroon goghme:

25 And He said to them, “The 
kings of the Gentiles exercise 
lordship over them, and those who 
exercise authority over them are 
called ‘benefactors.’

26 Բայց ձեր պարագային այդպէս 
պէտք չէ ըլլայ։ Ընդհակառակը, ձեր 
մէջէն ամենէն մեծը թող ամենէն 
պզտիկին պէս ըլլայ, եւ առաջնորդը՝ 
սպասաւորին պէս։

26 Payts tzer barakayin aytbes 
bedk che ŭlla: Ŭnthagaṙagŭ, 
tzer mechen amenen medzŭ togh 
amenen bzdigin bes ŭlla, yev 
aṙachnortŭ՝ sbasavorin bes:

26 “But not so among you; on the 
contrary, he who is greatest among 
you, let him be as the younger, and 
he who governs as he who serves.

27 Ո՞վ է մեծը. սեղան բազմո՞ղը 
թէ սպասաւորը։ Անշուշտ որ 
սեղան բազմողը։ Բայց ես ձեր մէջ 
սպասաւորի պէս եմ։

27 O՞v e medzŭ. seghan pazmo՞ghŭ 
te sbasavorŭ: Anshooshd vor 
seghan pazmoghŭ: Payts yes tzer 
mech sbasavori bes yem:

27 “For who is greater, he who sits 
at the table, or he who serves? Is 
it not he who sits at the table? Yet 
I am among you as the One who 
serves.

28 Դուք միշտ քովս մնացիք 
փորձութիւններուս ընթացքին,

28 Took mishd kovs mnatsik 
portzootyoonneroos ŭntatskin,

28 “But you are those who have 
continued with Me in My trials.
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29 եւ ես ահա կը խոստանամ 
թագաւորութիւն տալ ձեզի, ինչպէս 
Հայրս ինծի տալ խոստացաւ։

29 yev yes aha gŭ khosdanam 
takavorootyoon dal tzezi, inchbes 
Hayrs indzi dal khosdatsav:

29 “And I bestow upon you a 
kingdom, just as My Father 
bestowed one upon Me,

30 Իմ թագաւորութեանս մէջ 
իմ սեղանէս պիտի ուտէք ու 
խմէք եւ պիտի բազմիք գահերու 
վրայ՝ դատելու համար Իսրայէլի 
տասներկու ցեղերը։ ֍

30 Im takavorootyans mech im 
seghanes bidi oodek oo khmek 
yev bidi pazmik kaheroo vra՝ 
tadeloo hamar Israyeli dasnergoo 
tsegherŭ: ֍

30 “that you may eat and drink 
at My table in My kingdom, and 
sit on thrones judging the twelve 
tribes of Israel.” ֍


