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

Ծա՛փս հարէք, ամենա՛յն հեթանոսք, 
աղաղակեցէ՛ք առ Աստուած ի ձայն 
ցնծութեան (Սղ. ԽԶ)։ ֍

Dza՛ps harek, amena՛yn hetanosk, 
aghaghagetse՛k aṙ Asdvadz i tzayn 
tsndzootyan (Sgh. KhZ): ֍

Clap your hands, all you nations; 
Shout to God with the voice of 
rejoicing. (Ps. 46) ֍

Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ 
աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ 

ըստ Յովհաննու ըստ Յովհաննու 7.37‑52 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook srpo Yergyooghatsootyamp lvarook srpo 
avedaranis Hisoosi Krisdosi vor ŭsd avedaranis Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Hovhannoo Hovhannoo 7.37‑52 (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 St. John Jesus Christ according to St. John 

7:37‑52 (NKJV)

37 Տօնին վերջին եւ հանդիսաւոր օրը, 
Յիսուս ոտքի կանգնած՝ բարձրաձայն 
կ’ըսէր.‑ Ով որ ծարաւ է՝ թող ինծի գայ եւ 
խմէ։

37 Donin verchin yev hantisavor orŭ, 
Hisoos vodki ganknadz՝ partzratzayn 
g’ŭser.‑ Ov vor dzarav e՝ togh indzi ka 
yev khme:

37 On the last day, that great day of 
the feast, Jesus stood and cried out, 
saying, “If anyone thirsts, let him come 
to Me and drink.

38 Ով որ ինծի կը հաւատայ, ինչպէս Սուրբ 
գիրքը կ’ըսէ՝ «Անոր սիրտէն կենսատու 
ջուրի գետեր պիտի բղխին»։

38 Ov vor indzi gŭ havada, inchbes 
Soorp kirkŭ g’ŭse՝ «Anor sirden 
gensadoo choori keder bidi pghkhin»:

38 “He who believes in Me, as the 
Scripture has said, out of his heart will 
flow rivers of living water.”

39 Յիսուս ասիկա կ’ըսէր Հոգիին 
համար, որ իրեն հաւատացողները պիտի 
ընդունէին. իսկ Հոգին տակաւին չէր 
տրուած, քանի Յիսուս փառաւորուած չէր։

39 Hisoos asiga g’ŭser Hokiin hamar, 
vor iren havadatsoghnerŭ bidi 
ŭntoonein. isg Hokin dagavin cher 
drvadz, kani Hisoos paṙavorvadz cher:

39 But this He spoke concerning the 
Spirit, whom those believing in Him 
would receive; for the Holy Spirit was 
not yet given, because Jesus was not 
yet glorified.

40 Ժողովուրդէն ոմանք երբ լսեցին 
այս խօսքերը, ըսին.‑ Ասիկա է ճշմարիտ 
մարգարէն։

40 Jhoghovoorten vomank yerp lsetsin 
ays khoskerŭ, ŭsin.‑ Asiga e jshmarid 
markaren:

40 Therefore many from the crowd, 
when they heard this saying, said, 
“Truly this is the Prophet.”

41 Ուրիշներ կ’ըսէին.‑ Քրիստոսն է։ Իսկ 
ոմանք ալ կ’ըսէին.‑ Միթէ Գալիլեայէ՞ն 
պիտի գայ Քրիստոսը։

41 Oorishner g’ŭsein.‑ Krisdosn e: Isg 
vomank al g’ŭsein.‑ Mite Kalilyae՞n bidi 
ka Krisdosŭ:

41 Others said, “This is the Christ.” 
But some said, “Will the Christ come 
out of Galilee?

42 Սուրբ գիրքը չ’ը՞սեր՝ թէ Քրիստոս 
Դաւիթ թագաւորի սերունդէն պիտի ըլլայ 
եւ Դաւիթի քաղաքին՝ Բեթլեհէմի մէջ 
պիտի ծնի։

42 Soorp kirkŭ ch’ŭ՞ser՝ te Krisdos 
Tavit takavori seroonten bidi ŭlla yev 
Taviti kaghakin՝ Petlehemi mech bidi 
dzni:

42 “Has not the Scripture said that the 
Christ comes from the seed of David 
and from the town of Bethlehem, 
where David was?”

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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43 Եւ Յիսուսի պատճառով 
տարակարծութիւններ յառաջ եկան 
ժողովուրդին մէջ։

43 Yev Hisoosi badjaṙov 
daragardzootyoonner haṙach yegan 
jhoghovoortin mech:

43 So there was a division among the 
people because of Him.

44 Ոմանք ուզեցին ձերբակալել զինք, 
բայց ոչ ոք համարձակեցաւ ձեռք զարնել։

44 Vomank oozetsin tzerpagalel zink, 
payts voch vok hamartzagetsav tzeṙk 
zarnel:

44 Now some of them wanted to take 
Him, but no one laid hands on Him.

45 Երբ տաճարին պահակները 
վերադարձան, աւագ քահանաներն ու 
Փարիսեցիները հարցուցին անոնց.‑ Ինչո՞ւ 
զինք հոս չբերիք։

45 Yerp dajarin bahagnerŭ 
veratartzan, avak kahananern oo 
Parisetsinerŭ hartsootsin anonts.‑ 
Incho՞o zink hos chperik:

45 Then the officers came to the chief 
priests and Pharisees, who said to 
them, “Why have you not brought 
Him?”

46 Պահակները պատասխանեցին.‑ Այս 
մարդուն պէս խօսող երբեք չենք տեսած։

46 Bahagnerŭ badaskhanetsin.‑ Ays 
martoon bes khosogh yerpek chenk 
desadz:

46 The officers answered, “No man 
ever spoke like this Man!”

47 Փարիսեցիները ըսին.‑ Ի՞նչ, դո՞ւք ալ 
խաբուեցաք։

47 Parisetsinerŭ ŭsin.‑ I՞nch, to՞ok al 
khapvetsak:

47 Then the Pharisees answered them, 
“Are you also deceived?

48 Իշխանաւորներէն կամ 
Փարիսեցիներէն ոեւէ մէկը հաւատա՞ց 
անոր։

48 Ishkhanavorneren gam 
Parisetsineren voyeve megŭ havada՞ts 
anor:

48 “Have any of the rulers or the 
Pharisees believed in Him?

49 Մեր Օրէնքը չգիտցող տգէտ ամբոխը 
միայն հաւատաց։ Անոնք արդէն իսկ 
նզովուած են։

49 Mer Orenkŭ chkidtsogh dked 
ampokhŭ miayn havadats: Anonk 
arten isg nzovvadz yen:

49 “But this crowd that does not know 
the law is accursed.”

50 Նիկոդեմոս, Փարիսեցիներէն մէկը, որ 
նախապէս գիշերով եկած էր Յիսուսի մօտ, 
ըսաւ անոնց.‑

50 Nigotemos, Parisetsineren megŭ, 
vor nakhabes kisherov yegadz er 
Hisoosi mod, ŭsav anonts.‑

50 Nicodemus (he who came to Jesus 
by night, being one of them) said to 
them,

51 Արդեօք մեր Օրէնքը մարդս կը դատէ՞ 
նախքան զինք լսելը եւ գիտնալը թէ ի՛նչ 
ըրած է։

51 Artyok mer Orenkŭ marts gŭ tade՞ 
nakhkan zink lselŭ yev kidnalŭ te i՛nch 
ŭradz e:

51 “Does our law judge a man before 
it hears him and knows what he is 
doing?”

52 Անոնք պատասխանեցին Նիկոդեմոսի.‑ 
Միթէ դո՞ւն ալ Գալիլեայէն ես. քննէ՛ Սուրբ 
գիրքերը եւ պիտի տեսնես, թէ Գալիլեայէն 
մարգարէ չ’ելլեր։ ֍

52 Anonk badaskhanetsin Nigotemosi.‑ 
Mite to՞on al Kalilyaen yes. knne՛ Soorp 
kirkerŭ yev bidi desnes, te Kalilyaen 
markare ch’eller: ֍

52 They answered and said to him, 
“Are you also from Galilee? Search and 
look, for no prophet has arisen out of 
Galilee.” ֍


