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

2022‑04‑09 2022‑04‑09 2022‑04‑09

Շաբաթ Shapat Saturday

ԱՁ Ayp Tsa Ayp Tsa

ԽԱ օր Մեծի պահոց 41. or Medzi bahots 41st day of the Great Fast

Ընթերցուածս յԱռակաց Սողոմոնի Ընթերցուածս յԱռակաց Սողոմոնի 
10.9‑20 (ARCZ)  

Ŭntertsvadzs hAṙagats Ŭntertsvadzs hAṙagats 
Soghomoni Soghomoni 10.9‑20 (ARCZ)  

A Reading from the Wisdom of A Reading from the Wisdom of 
Solomon Solomon 10:9‑20 (NRSV)

9 Իմաստութիւն զողոքիչս իւր 
փրկեաց ՛ի ցաւոց։

9 Imasdootyoon zoghokichs yoor 
prgyats ՛i tsavots:

9 Wisdom rescued from troubles 
those who served her.

10 Նա՛ փախուցելոյ ՛ի բարկութենէ 
եղբօրն` առաջնորդեաց արդարոյն 
՛ի շաւիղս ուղիղս. եցոյց նմա 
զարքայութիւն Աստուծոյ, եւ ետ 
զգիտութիւն սրբոց։ Յաջողեաց 
նմա շահս ՛ի վաստակոց իւրոց. եւ 
բազմացոյց զպտուղ նորա։

10 Na՛ pakhootselo ՛i pargootene 
yeghporn` aṙachnortyats artarooyn 
՛i shavighs ooghighs. yetsooyts nma 
zarkayootyoon Asdoodzo, yev yed 
zkidootyoon srpots: Hachoghyats 
nma shahs ՛i vasdagots yoorots. yev 
pazmatsooyts zbdoogh nora:

10 When a righteous man fled 
from his brother's wrath, she 
guided him on straight paths; she 
showed him the kingdom of God, 
and gave him knowledge of holy 
things; she prospered him in his 
labors, and increased the fruit of 
his toil.

11 Յագահութեան բռնաւորաց նորա 
պաշտպանեա՛ց նմա, եւ մեծացոյց 
զնա։

11 Hakahootyan pṙnavorats 
nora bashdbanya՛ts nma, yev 
medzatsooyts zna:

11 When his oppressors were 
covetous, she stood by him and 
made him rich.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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12 եւ պահեաց ՛ի թշնամեաց։ Եւ ՛ի 
դարանակալաց նորա զգուշացաւ, 
եւ ՛ի զօրաւոր պատերազմի արար 
զնա յաղթօղ։ Զի գիտասցէ թէ 
քան զամենայն ինչ զօրաւո՛ր է 
աստուածպաշտութիւն։

12 yev bahyats ՛i tshnamyats: Yev 
՛i taranagalats nora zkooshatsav, 
yev ՛i zoravor baderazmi arar 
zna haghtogh: Zi kidastse te 
kan zamenayn inch zoravo՛r e 
asdvadzbashdootyoon:

12 She protected him from his 
enemies, and kept him safe from 
those who lay in wait for him; in 
his arduous contest she gave him 
the victory, so that he might learn 
that godliness is more powerful 
than anything else.

13 Նա` զարդարն վաճառեալ ո՛չ եթող 
՛ի ձեռանէ. այլ ՛ի մեղաց փրկեաց զնա. 
ընդ նմա էջ ՛ի գուբ։

13 Na` zartarn vajaṙyal vo՛ch 
yetogh ՛i tzeṙane. ayl ՛i meghats 
prgyats zna. ŭnt nma ech ՛i koop:

13 When a righteous man was 
sold, wisdom did not desert him, 
but delivered him from sin. She 
descended with him into the 
dungeon,

14 եւ ՛ի կապանս ո՛չ եթող զնա ՛ի 
ձեռանէ։ Մինչեւ եբեր նմա գաւազան 
թագաւորութեան, եւ իշխանութիւն 
՛ի վերայ բռնաւորաց նորա։ Սո՛ւտ 
եցոյց զբամբասօղս նորա, եւ ետ նմա 
զփառսն յաւիտենական։

14 yev ՛i gabans vo՛ch yetogh zna 
՛i tzeṙane: Minchev yeper nma 
kavazan takavorootyan, yev 
ishkhanootyoon ՛i vera pṙnavorats 
nora: So՛od yetsooyts zpampasoghs 
nora, yev yed nma zpaṙsn 
havidenagan:

14 and when he was in prison 
she did not leave him, until she 
brought him the scepter of a 
kingdom and authority over his 
masters. Those who accused him 
she showed to be false, and she 
gave him everlasting honor.

15 Նա զժողովուրդն սուրբ, եւ 
զզազգն անարատ փրկեա՛ց յազգէ 
նեղչաց։

15 Na zjhoghovoortn soorp, yev 
zzazkn anarad prgya՛ts hazke 
neghchats:

15 A holy people and blameless 
race wisdom delivered from a 
nation of oppressors.

16 Եմո՛ւտ յոգի ծառայի Տեառն, 
եւ ընդդէ՛մ դարձաւ թագաւորաց 
ահաւորաց` արուեստիւք եւ նշանօք։

16 Yemo՛od hoki dzaṙayi Dyaṙn, 
yev ŭntte՛m tartzav takavorats 
ahavorats` arvesdivk yev nshanok:

16 She entered the soul of a 
servant of the Lord, and withstood 
dread kings with wonders and 
signs.
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17 Հատո՛յց սրբոցն զվարձս 
վաստակոց նոցա. առաջնորդեաց 
նոցա ընդ ճանապարհ սքանչելի. 
եղեւ նոցա հովանի ՛ի տուէ` եւ բոց 
աստեղաց ՛ի գիշերի։

17 Hado՛oyts srpotsn zvartzs 
vasdagots notsa. aṙachnortyats 
notsa ŭnt janabarh skancheli. 
yeghev notsa hovani ՛i dve` yev pots 
asdeghats ՛i kisheri:

17 She gave to holy people the 
reward of their labors; she guided 
them along a marvelous way, and 
became a shelter to them by day, 
and a starry flame through the 
night.

18 Անցոյց զնոսա ընդ ծովն Կարմիր, 
եւ տարաւ զնոսա ընդ ջուրս բազումս։

18 Antsooyts znosa ŭnt dzovn 
Garmir, yev darav znosa ŭnt 
choors pazooms:

18 She brought them over the Red 
Sea, and led them through deep 
waters;

19 Զթշնամիս նոցա ընկղմեաց, եւ ՛ի 
խորո՛ց անդնդոց ա՛ծ զնոսա ՛ի վեր։

19 Ztshnamis notsa ŭngghmyats, 
yev ՛i khoro՛ts antntots a՛dz znosa ՛i 
ver:

19 but she drowned their enemies, 
and cast them up from the depth of 
the sea.

20 Վասն այնորիկ արդարք 
կողոպտեցին զամպարիշտս, եւ 
օրհնեցին Տէր զանուն քո սուրբ. 
եւ զձեռն քո որ մարտնչէր ՛ի վերայ 
նոցա` օրհնեցին միանգամայն։ ֍

20 Vasn aynorig artark 
goghobdetsin zambarishds, yev 
orhnetsin Der zanoon ko soorp. 
yev ztzeṙn ko vor mardncher ՛i vera 
notsa` orhnetsin miankamayn: ֍

20 Therefore the righteous 
plundered the ungodly; they sang 
hymns, O Lord, to your holy name, 
and praised with one accord your 
defending hand. ֍

Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն ի Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն ի 
Թեսաղոնիկեցւոց առաջին թղթոյն Թեսաղոնիկեցւոց առաջին թղթոյն 

4.12‑17 (ARWZ)  

Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn 
i Tesaghonigetsvots aṙachin i Tesaghonigetsvots aṙachin 

tghtooyn tghtooyn 4.12‑17 (ARWZ)  

A Reading from the First A Reading from the First 
Letter of Apostle Paul to the Letter of Apostle Paul to the 

Thessalonians Thessalonians 4:12‑17 (NKJV)

12 որպէսզի ձեր պարկեշտ ընթացքով 
յարգուիք չհաւատացողներէն եւ ոեւէ 
մէկուն կարօտ չմնաք։

12 vorbeszi tzer bargeshd 
ŭntatskov harkvik 
chhavadatsoghneren yev voyeve 
megoon garod chmnak:

12 that you may walk properly 
toward those who are outside, and 
that you may lack nothing.

13 Եղբայրնե՛ր, կ’ուզենք որ 
մեռածներուն մասին ճշմարտութիւնը 
գիտնաք, որպէսզի չտրտմիք 
ուրիշներուն պէս, որոնք ոեւէ յոյս 
չունին։

13 Yeghpayrne՛r, g’oozenk 
vor meṙadzneroon masin 
jshmardootyoonŭ kidnak, vorbeszi 
chdrdmik oorishneroon bes, voronk 
voyeve hooys choonin:

13 But I do not want you to be 
ignorant, brethren, concerning 
those who have fallen asleep, lest 
you sorrow as others who have no 
hope.
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14 Որովհետեւ, եթէ կը հաւատանք 
թէ Յիսուս մեռաւ եւ յարութիւն 
առաւ, նոյնպէս ալ կը հաւատանք՝ 
թէ Աստուած Յիսուսի ձեռքով եւ 
անոր հետ վերստինկեանքի պիտի 
բերէ անոնք՝ որ անոր հաւատացին եւ 
մեռան։

14 Vorovhedev, yete gŭ havadank 
te Hisoos meṙav yev harootyoon 
aṙav, nooynbes al gŭ havadank՝ 
te Asdvadz Hisoosi tzeṙkov yev 
anor hed versdingyanki bidi pere 
anonk՝ vor anor havadatsin yev 
meṙan:

14 For if we believe that Jesus 
died and rose again, even so God 
will bring with Him those who 
sleep in Jesus.

15 Հետեւաբար՝ կ’ըսենք ձեզի, 
ինչպէս Տէրը ինք սորվեցուց.‑ Մեզմէ 
անոնք որոնք ողջ մնացած կ’ըլլան 
Տիրոջ գալուստին ատեն, մեռածներէն 
առաջ պիտի չանցնին։

15 Hedevapar՝ g’ŭsenk tzezi, 
inchbes Derŭ ink sorvetsoots.‑ 
Mezme anonk voronk voghch 
mnatsadz g’ŭllan Diroch kaloosdin 
aden, meṙadzneren aṙach bidi 
chantsnin:

15 For this we say to you by the 
word of the Lord, that we who are 
alive and remain until the coming 
of the Lord will by no means 
precede those who are asleep.

16 Որովհետեւ երբ հրամանը լսուի, 
հրեշտակապետը ազդարարէ եւ 
Աստուծոյ փողը հնչէ, Տէրը ինք 
երկինքէն պիտի իջնէ, եւ նախ 
յարութիւն պիտի առնեն անոնք՝ որ 
Քրիստոսի հաւատացին եւ մեռան։

16 Vorovhedev yerp hramanŭ 
lsvi, hreshdagabedŭ aztarare yev 
Asdoodzo poghŭ hnche, Derŭ ink 
yerginken bidi ichne, yev nakh 
harootyoon bidi aṙnen anonk՝ vor 
Krisdosi havadatsin yev meṙan:

16 For the Lord Himself will 
descend from heaven with a shout, 
with the voice of an archangel, and 
with the trumpet of God. And the 
dead in Christ will rise first.

17 Եւ ապա, մեզմէ անոնք որ 
այն ատեն դեռ ողջ պիտի ըլլան՝ 
անոնց հետ միասին ամպերու վրայ 
երկինք պիտի յափշտակուին Տէրը 
դիմաւորելու համար. եւ այնուհետեւ 
Տիրոջ հետ միասինպիտի ըլլանք 
յաւիտեան։ ֍

17 Yev aba, mezme anonk vor ayn 
aden teṙ voghch bidi ŭllan՝ anonts 
hed miasin amberoo vra yergink 
bidi hapshdagvin Derŭ timavoreloo 
hamar. yev aynoohedev Diroch hed 
miasinbidi ŭllank havidyan: ֍

17 Then we who are alive and 
remain shall be caught up together 
with them in the clouds to meet 
the Lord in the air. And thus we 
shall always be with the Lord. ֍
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Ալէլուիա։ Ալէլուիա։ Ալէլուիա։ Ալէլուիա։ Alleluia: Alleluia: Alleluia: Alleluia: Alleluia: AlleluiaAlleluia: Alleluia: (30)

Եհան զիս ի գբոյ տառապանաց, ի 
կաւոյ եւ ի տղմոյ։

Yehan zis i kpo daṙabanats, i gavo 
yev i dghmo։

He hath taken me out of the pit of 
tribulations, out of the mud and 
out of the mire.

Հաստատեաց ի վերայ վիմի զոտս իմ 
եւ ուղղեաց զգնացս իմ։

Hasdadyats i vera vimi zods im 
yev ooghghyats zknatss im:

He hath established my feet upon 
the rock, and hath made my goings 
straight.

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

11.1‑54 (ARWZ)  

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

11.1‑54 (ARWZ)  

A Reading from the Holy Gospel A Reading from the Holy Gospel 
of Jesus Christ according to John of Jesus Christ according to John 

11:1‑54 (NKJV)

1 Հիւանդ մէկը կար,Ղազարոս 
անունով,որ Բեթանիայէն էր. այն 
գիւղէն, ուրկէ էին Մարիամ եւ քոյրը՝ 
Մարթա։

1 Hivant megŭ gar,Ghazaros 
anoonov,vor Petaniayen er. ayn 
kyooghen, oorge ein Mariam yev 
kooyrŭ՝ Marta:

1 Now a certain man was sick, 
Lazarus of Bethany, the town of 
Mary and her sister Martha.

2 Ասիկա այն Մարիամն էր, որ իւղով 
օծեց Տիրոջ ոտքերը եւ մազերով 
սրբեց, եւ որուն եղբայրն էր 
Ղազարոս, որ հիւանդ էր։

2 Asiga ayn Mariamn er, vor 
yooghov odzets Diroch vodkerŭ 
yev mazerov srpets, yev voroon 
yeghpayrn er Ghazaros, vor hivant 
er:

2 It was that Mary who anointed 
the Lord with fragrant oil and 
wiped His feet with her hair, 
whose brother Lazarus was sick.

3 Ղազարոսի քոյրերը մարդ ղրկեցին 
Յիսուսի մօտ, որպէսզի անոր ըսեն.‑ 
Տէ՛ր, քու սիրելի բարեկամդ հիւանդ է։

3 Ghazarosi kooyrerŭ mart 
ghrgetsin Hisoosi mod, vorbeszi 
anor ŭsen.‑ De՛r, koo sireli 
paregamt hivant e:

3 Therefore the sisters sent to 
Him, saying, “Lord, behold, he 
whom You love is sick.”

4 Յիսուս երբ լսեց, ըսաւ.‑ Այս 
հիւանդութիւնը ո՛չ թէ մահուան, այլ 
Աստուծոյ փառքին պիտի ծառայէ եւ 
պատճառ պիտի ըլլայ որ Աստուծոյ 
Որդին փառաւորուի։

4 Hisoos yerp lsets, ŭsav.‑ Ays 
hivantootyoonŭ vo՛ch te mahvan, 
ayl Asdoodzo paṙkin bidi dzaṙaye 
yev badjaṙ bidi ŭlla vor Asdoodzo 
Vortin paṙavorvi:

4 When Jesus heard that, He said, 
“This sickness is not unto death, 
but for the glory of God, that 
the Son of God may be glorified 
through it.”
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5 Յիսուս կը սիրէր զանոնք՝ 
Մարթան, անոր քոյրը Մարիամը եւ 
Ղազարոսը։

5 Hisoos gŭ sirer zanonk՝ Martan, 
anor kooyrŭ Mariamŭ yev 
Ghazarosŭ:

5 Now Jesus loved Martha and her 
sister and Lazarus.

6 Սակայն հակառակ Ղազարոսի 
հիւանդութեան լուրը առնելուն, երկու 
օր եւս մնաց հոն՝ ուր կը գտնուէր։

6 Sagayn hagaṙag Ghazarosi 
hivantootyan loorŭ aṙneloon, 
yergoo or yevs mnats hon՝ oor gŭ 
kdnver:

6 So, when He heard that he was 
sick, He stayed two more days in 
the place where He was.

7 Յետոյ ըսաւ իր աշակերտներուն.‑ 
Եկէք կրկին Հրէաստան երթանք։

7 Hedo ŭsav ir ashagerdneroon.‑ 
Yegek grgin Hreasdan yertank:

7 Then after this He said to the 
disciples, “Let us go to Judea 
again.”

8 Աշակերտները իրեն ըսին.‑ 
Վարդապե՛տ, Հրէաստանցիները դեռ 
նոր կ’ուզէին քեզ քարկոծել, հիմա 
կրկի՞ն հոն կ’երթաս։

8 Ashagerdnerŭ iren ŭsin.‑ 
Vartabe՛d, Hreasdantsinerŭ teṙ nor 
g’oozein kez kargodzel, hima grgi՞n 
hon g’ertas:

8 The disciples said to Him, 
“Rabbi, lately the Jews sought to 
stone You, and are You going there 
again?”

9 Յիսուս անոնց պատասխանեց.‑ 
Ցերեկը տասներկու ժամ չէ՞։ Ան որ 
ցերեկ ատեն կը քալէ՝ չի սայթաքիր, 
որովհետեւ այս աշխարհի լոյսով իր 
շուրջը կը տեսնէ։

9 Hisoos anonts badaskhanets.‑ 
Tseregŭ dasnergoo jham che՞: 
An vor tsereg aden gŭ kale՝ 
chi saytakir, vorovhedev ays 
ashkharhi looysov ir shoorchŭ gŭ 
desne:

9 Jesus answered, “Are there not 
twelve hours in the day? If anyone 
walks in the day, he does not 
stumble, because he sees the light 
of this world.

10 Բայց ան որ գիշեր ատեն կը քալէ՝ 
կը սայթաքի, որովհետեւ լոյս չունի։

10 Payts an vor kisher aden gŭ 
kale՝ gŭ saytaki, vorovhedev looys 
chooni:

10 “But if one walks in the night, 
he stumbles, because the light is 
not in him.”

11 Յիսուս այս խօսքերը ըսելէ ետք՝ 
աւելցուց.‑ Մեր բարեկամը՝ Ղազարոս 
քնացած է, երթամ արթընցնեմ զինք։

11 Hisoos ays khoskerŭ ŭsele 
yedk՝ aveltsoots.‑ Mer paregamŭ՝ 
Ghazaros knatsadz e, yertam 
artŭntsnem zink:

11 These things He said, and after 
that He said to them, “Our friend 
Lazarus sleeps, but I go that I may 
wake him up.”
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12 Աշակերտները իրեն ըսին.‑ Տէ՛ր, 
եթէ քնացած է՝ ուրեմն կ’առողջանայ։

12 Ashagerdnerŭ iren ŭsin.‑ 
De՛r, yete knatsadz e՝ ooremn 
g’aṙoghchana:

12 Then His disciples said, “Lord, 
if he sleeps he will get well.”

13 Յիսուս Ղազարոսի մահուան 
ակնարկութիւն կ’ընէր, մինչ 
աշակերտներուն այնպէս թուեցաւ՝ 
թէ անոր քնանալուն կ’ակնարկէ։

13 Hisoos Ghazarosi mahvan 
agnargootyoon g’ŭner, minch 
ashagerdneroon aynbes tvetsav՝ te 
anor knanaloon g’agnarge:

13 However, Jesus spoke of his 
death, but they thought that He 
was speaking about taking rest in 
sleep.

14 Այն ատեն բացայայտ կերպով 
ըսաւ.‑ Ղազարոս մեռաւ.

14 Ayn aden patsahayd gerbov 
ŭsav.‑ Ghazaros meṙav.

14 Then Jesus said to them 
plainly, “Lazarus is dead.

15 բայց ես հոն չըլլալուս՝ ձեզի 
համար ուրախ եմ, որովհետեւ դուք 
ինծի պիտի հաւատաք։ Ուրեմն եկէք 
իր քով երթանք։

15 payts yes hon chŭllaloos՝ tzezi 
hamar oorakh yem, vorovhedev 
took indzi bidi havadak: Ooremn 
yegek ir kov yertank:

15 “And I am glad for your sakes 
that I was not there, that you may 
believe. Nevertheless let us go to 
him.”

16 Թովմաս, որ Երկուորեակ կը 
կոչուէր, ընկերներուն ըսաւ.‑ Օ՛ն, 
եկէք մենք ալ երթանք իրեն հետ 
մեռնելու։

16 Tovmas, vor Yergvoryag gŭ 
gochver, ŭngerneroon ŭsav.‑ O՛n, 
yegek menk al yertank iren hed 
meṙneloo:

16 Then Thomas, who is called the 
Twin, said to his fellow disciples, 
“Let us also go, that we may die 
with Him.”

17 Երբ Յիսուս Բեթանիա հասաւ, 
արդէն իսկ Ղազարոս չորս օրէ ի վեր 
թաղուած էր։

17 Yerp Hisoos Petania hasav, 
arten isg Ghazaros chors ore i ver 
taghvadz er:

17 So when Jesus came, He found 
that he had already been in the 
tomb four days.

18 Բեթանիա Երուսաղէմի մօտիկ է, 
միայն երեք քիլոմեթր հեռու։

18 Petania Yeroosaghemi modig e, 
miayn yerek kilometr heṙoo:

18 Now Bethany was near 
Jerusalem, about two miles away.

19 Հրեաներէն շատեր հոնկէ եկած 
էին Մարթայի եւ Մարիամի մօտ, 
զանոնք մխիթարելու համար իրենց 
եղբօր մահուան առիթով։

19 Hryaneren shader honge 
yegadz ein Martayi yev Mariami 
mod, zanonk mkhitareloo hamar 
irents yeghpor mahvan aṙitov:

19 And many of the Jews had 
joined the women around Martha 
and Mary, to comfort them 
concerning their brother.
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20 Մարթա երբ լսեց թէ Յիսուս 
կու գայ, դիմաւորելու գնաց, մինչ 
Մարիամ տունը մնաց։

20 Marta yerp lsets te Hisoos 
goo ka, timavoreloo knats, minch 
Mariam doonŭ mnats:

20 Then Martha, as soon as she 
heard that Jesus was coming, 
went and met Him, but Mary was 
sitting in the house.

21 Մարթա Յիսուսի ըսաւ.‑ Տէ՛ր, եթէ 
հոս ըլլայիր՝ եղբայրս չէր մեռներ։

21 Marta Hisoosi ŭsav.‑ De՛r, 
yete hos ŭllayir՝ yeghpayrs cher 
meṙner:

21 Now Martha said to Jesus, 
“Lord, if You had been here, my 
brother would not have died.

22 Բայց հիմա իսկ գիտեմ, թէ ի՛նչ որ 
Աստուծմէ խնդրես՝ Աստուած քեզի 
պիտի տայ։

22 Payts hima isg kidem, te i՛nch 
vor Asdoodzme khntres՝ Asdvadz 
kezi bidi da:

22 “But even now I know that 
whatever You ask of God, God will 
give You.”

23 Յիսուս անոր ըսաւ.‑ Եղբայրդ 
յարութիւն պիտի առնէ։

23 Hisoos anor ŭsav.‑ Yeghpayrt 
harootyoon bidi aṙne:

23 Jesus said to her, “Your brother 
will rise again.”

24 Մարթա պատասխանեց.‑ Գիտեմ 
որ յարութիւն պիտի առնէ վերջին 
օրը, յարութեան ատեն։

24 Marta badaskhanets.‑ Kidem 
vor harootyoon bidi aṙne verchin 
orŭ, harootyan aden:

24 Martha said to Him, “I know 
that he will rise again in the 
resurrection at the last day.”

25 Յիսուս ըսաւ.‑ Ե՛ս եմ յարութիւնը 
եւ կեանքը։ Ան որ ինծի կը հաւատայ, 
թէպէտեւ մեռնի՝ պիտի ապրի։

25 Hisoos ŭsav.‑ Ye՛s yem 
harootyoonŭ yev gyankŭ: An vor 
indzi gŭ havada, tebedev meṙni՝ 
bidi abri:

25 Jesus said to her, “I am the 
resurrection and the life. He who 
believes in Me, though he may die, 
he shall live.

26 Իսկ ան որ ողջ է եւ ինծի կը 
հաւատայ՝ երբեք պիտի չմեռնի։ Կը 
հաւատա՞ս ըսածիս։‑

26 Isg an vor voghch e yev indzi gŭ 
havada՝ yerpek bidi chmeṙni: Gŭ 
havada՞s ŭsadzis:‑

26 “And whoever lives and believes 
in Me shall never die. Do you 
believe this?”

27 Այո՛, Տէ՜ր,‑ պատասխանեց 
Մարթա,‑ կը հաւատամ թէ դուն 
ես Քրիստոսը, Աստուծոյ Որդին, որ 
աշխարհ պիտի գայիր։

27 Ayo՛, De՜r,‑ badaskhanets 
Marta,‑ gŭ havadam te toon yes 
Krisdosŭ, Asdoodzo Vortin, vor 
ashkharh bidi kayir:

27 She said to Him, “Yes, Lord, I 
believe that You are the Christ, 
the Son of God, who is to come into 
the world.”
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28 Մարթա այս խօսքերը ըսելէ ետք 
գնաց եւ իր քոյրը՝ Մարիամը կանչեց 
եւ փսփսալով ըսաւ.‑ Վարդապետը 
եկած է եւ քեզ կը կանչէ։

28 Marta ays khoskerŭ ŭsele yedk 
knats yev ir kooyrŭ՝ Mariamŭ 
ganchets yev pspsalov ŭsav.‑ 
Vartabedŭ yegadz e yev kez gŭ 
ganche:

28 And when she had said these 
things, she went her way and 
secretly called Mary her sister, 
saying, “The Teacher has come and 
is calling for you.”

29 Մարիամ լսելուն պէս ոտքի ելաւ 
եւ Յիսուսի մօտ գնաց։

29 Mariam lseloon bes vodki yelav 
yev Hisoosi mod knats:

29 As soon as she heard that, she 
arose quickly and came to Him.

30 Յիսուս տակաւին գիւղ չէր մտած, 
այլ կեցած էր հոն՝ ուր Մարթա զինք 
դիմաւորած էր։

30 Hisoos dagavin kyoogh cher 
mdadz, ayl getsadz er hon՝ oor 
Marta zink timavoradz er:

30 Now Jesus had not yet come 
into the town, but was in the place 
where Martha met Him.

31 Տան մէջ գտնուող Հրեաները, 
որոնք Մարիամը կը մխիթարէին, 
երբ տեսան որ աճապարանքով ոտքի 
ելլելով գնաց, հետեւեցան անոր, 
որովհետեւ կարծեցին թէ գերեզման 
կ’երթայ՝ հոն լալու համար։

31 Dan mech kdnvogh Hryanerŭ, 
voronk Mariamŭ gŭ mkhitarein, 
yerp desan vor ajabarankov 
vodki yellelov knats, hedevetsan 
anor, vorovhedev gardzetsin te 
kerezman g’erta՝ hon laloo hamar:

31 Then the Jews who were with 
her in the house, and comforting 
her, when they saw that Mary rose 
up quickly and went out, followed 
her, saying, “She is going to the 
tomb to weep there.”

32 Մարիամ հասաւ այնտեղ՝ ուր 
Յիսուս կեցած էր։ Հազիւ զայն 
տեսած, անոր ոտքերուն ինկաւ եւ 
ըսաւ.‑ Տէ՛ր, եթէ հոս ըլլայիր, եղբայրս 
չէր մեռներ։

32 Mariam hasav ayndegh՝ oor 
Hisoos getsadz er: Haziv zayn 
desadz, anor vodkeroon ingav 
yev ŭsav.‑ De՛r, yete hos ŭllayir, 
yeghpayrs cher meṙner:

32 Then, when Mary came where 
Jesus was, and saw Him, she fell 
down at His feet, saying to Him, 
“Lord, if You had been here, my 
brother would not have died.”

33 Յիսուս երբ տեսաւ Մարիամը որ 
կու լար, ինչպէս նաեւ անոր հետ եկող 
Հրեաները որոնք կու լային, հոգեպէս 
խռովեցաւ եւ յուզուած՝

33 Hisoos yerp desav Mariamŭ vor 
goo lar, inchbes nayev anor hed 
yegogh Hryanerŭ voronk goo layin, 
hokebes khṙovetsav yev hoozvadz՝

33 Therefore, when Jesus saw her 
weeping, and the Jews who came 
with her weeping, He groaned in 
the spirit and was troubled.

34 ըսաւ.‑ Ո՞ւր թաղեցիք զինք։ Անոնք 
ըսին.‑ Տէ՜ր, եկո՛ւր եւ տես։

34 ŭsav.‑ O՞or taghetsik zink: 
Anonk ŭsin.‑ De՜r, yego՛or yev des:

34 And He said, “Where have 
you laid him?” They said to Him, 
“Lord, come and see.”

35 Յիսուս լացաւ։ 35 Hisoos latsav: 35 Jesus wept.
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36 Հրեաները իրարու կ’ըսէին.‑ Տեսէք 
թէ ո՛րքան կը սիրէր զայն։

36 Hryanerŭ iraroo g’ŭsein.‑ Desek 
te vo՛rkan gŭ sirer zayn:

36 Then the Jews said, “See how 
He loved him!”

37 Ոմանք ալ կ’ըսէին.‑ Այս մարդը 
որ կոյրին աչքը բացաւ, չէ՞ր կրնար 
այնպէս մը ընել՝ որ Ղազարոսը 
չմեռնէր։

37 Vomank al g’ŭsein.‑ Ays 
martŭ vor gooyrin achkŭ patsav, 
che՞r grnar aynbes mŭ ŭnel՝ vor 
Ghazarosŭ chmeṙner:

37 And some of them said, “Could 
not this Man, who opened the eyes 
of the blind, also have kept this 
man from dying?”

38 Յիսուս դարձեալ ներքնապէս 
յուզուեցաւ եւ մօտեցաւ գերեզմանին, 
որ քարայր մըն էր եւ որուն մուտքին 
քար մը դրած էին։

38 Hisoos tartzyal nerknabes 
hoozvetsav yev modetsav 
kerezmanin, vor karayr mŭn er 
yev voroon moodkin kar mŭ tradz 
ein:

38 Then Jesus, again groaning in 
Himself, came to the tomb. It was 
a cave, and a stone lay against it.

39 Յիսուս ըսաւ.‑ Վերցուցէ՛ք քարը։ 
Մարթան, մեռնողին քոյրը, ըսաւ 
անոր.‑ Տէ՛ր, հիմա նեխած պէտք է 
ըլլայ, որովհետեւ չորս օրէ ի վեր 
թաղուած է։

39 Hisoos ŭsav.‑ Vertsootse՛k karŭ: 
Martan, meṙnoghin kooyrŭ, ŭsav 
anor.‑ De՛r, hima nekhadz bedk e 
ŭlla, vorovhedev chors ore i ver 
taghvadz e:

39 Jesus said, “Take away the 
stone.” Martha, the sister of him 
who was dead, said to Him, “Lord, 
by this time there is a stench, for 
he has been dead four days.”

40 Յիսուս Մարթային ըսաւ.‑ Քեզի 
չըսի՞, որ եթէ հաւատաս՝ Աստուծոյ 
փառքը պիտի տեսնես։

40 Hisoos Martayin ŭsav.‑ Kezi 
chŭsi՞, vor yete havadas՝ Asdoodzo 
paṙkŭ bidi desnes:

40 Jesus said to her, “Did I not say 
to you that if you would believe 
you would see the glory of God?”

41 Երբ անոնք քարը վերցուցին, 
Յիսուս աչքերը վեր բարձրացուց եւ 
ըսաւ.‑ Հա՜յր, շնորհակալութիւն քեզի՝ 
որ լսեցիր զիս։

41 Yerp anonk karŭ 
vertsootsin, Hisoos achkerŭ ver 
partzratsoots yev ŭsav.‑ Ha՜yr, 
shnorhagalootyoon kezi՝ vor lsetsir 
zis:

41 Then they took away the stone 
from the place where the dead 
man was lying. And Jesus lifted up 
His eyes and said, “Father, I thank 
You that You have heard Me.

42 Գիտեմ որ միշտ կը լսես զիս. բայց 
ինչ որ այժմ կ’ըսեմ՝ շուրջս գտնուող 
ժողովուրդին համար կ’ըսեմ, որպէսզի 
անոնք հաւատան թէ դուն ղրկեցիր 
զիս։

42 Kidem vor mishd gŭ lses zis. 
payts inch vor ayjhm g’ŭsem՝ 
shoorchs kdnvogh jhoghovoortin 
hamar g’ŭsem, vorbeszi anonk 
havadan te toon ghrgetsir zis:

42 “And I know that You always 
hear Me, but because of the people 
who are standing by I said this, 
that they may believe that You 
sent Me.”
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43 Ասիկա ըսելէ ետք՝ բարձր ձայնով 
կանչեց.‑ Ղազարո՛ս, դո՛ւրս եկուր։

43 Asiga ŭsele yedk՝ partzr 
tzaynov ganchets.‑ Ghazaro՛s, to՛ors 
yegoor:

43 Now when He had said these 
things, He cried with a loud voice, 
“Lazarus, come forth!”

44 Ու Ղազարոս դուրս ելաւ՝ ոտքերը 
եւ ձեռքերը պատանքով փաթթուած 
եւ երեսը վարշամակով ծածկուած։ 
Յիսուս ըսաւ անոնց.‑ Քակեցէ՛ք 
պատանքը եւ ձգեցէք որ երթայ։

44 Oo Ghazaros toors yelav՝ 
vodkerŭ yev tzeṙkerŭ badankov 
pattvadz yev yeresŭ varshamagov 
dzadzgvadz: Hisoos ŭsav anonts.‑ 
Kagetse՛k badankŭ yev tzketsek 
vor yerta:

44 And he who had died came 
out bound hand and foot with 
graveclothes, and his face was 
wrapped with a cloth. Jesus said to 
them, “Loose him, and let him go.”

45 Հրեաներէն շատեր, որոնք 
Մարիամենց տունը եկած էին, երբ 
Յիսուսի կատարած այս հրաշքը 
տեսան, հաւատացին անոր։

45 Hryaneren shader, voronk 
Mariaments doonŭ yegadz ein, 
yerp Hisoosi gadaradz ays hrashkŭ 
desan, havadatsin anor:

45 Then many of the Jews who had 
come to Mary, and had seen the 
things Jesus did, believed in Him.

46 Սակայն ուրիշներ գացին 
Փարիսեցիներուն մօտ եւ պատմեցին 
ինչ որ Յիսուս կատարեց։

46 Sagayn oorishner katsin 
Parisetsineroon mod yev 
badmetsin inch vor Hisoos 
gadarets:

46 But some of them went away to 
the Pharisees and told them the 
things Jesus did.

47 Աւագ քահանաներն ու 
Փարիսեցիները կանչեցին Ատեանի 
անդամները եւ ըսին.‑ Ի՞նչ ընելու 
ենք, քանի այս մարդը բազմաթիւ 
հրաշքներ կը գործէ։

47 Avak kahananern oo 
Parisetsinerŭ ganchetsin Adyani 
antamnerŭ yev ŭsin.‑ I՞nch ŭneloo 
yenk, kani ays martŭ pazmativ 
hrashkner gŭ kordze:

47 Then the chief priests and the 
Pharisees gathered a council and 
said, “What shall we do? For this 
Man works many signs.

48 Եթէ զինք այսպէս ձգենք՝ 
բոլորն ալ իրեն պիտի հաւատան, 
եւ Հռոմայեցիները պիտի գան ու 
կործանեն մեր տաճարն ու ազգը։

48 Yete zink aysbes tzkenk՝ 
polorn al iren bidi havadan, yev 
Hṙomayetsinerŭ bidi kan oo 
gordzanen mer dajarn oo azkŭ:

48 “If we let Him alone like this, 
everyone will believe in Him, and 
the Romans will come and take 
away both our place and nation.”
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49 Անոնցմէ մէկը, որուն անունը 
Կայիափա էր եւ որ այդ տարի 
Քահանայապետն էր, ըսաւ անոնց.‑ 
Դուք բան չէք գիտեր.

49 Anontsme megŭ, voroon anoonŭ 
Gayiapa er yev vor ayt dari 
Kahanayabedn er, ŭsav anonts.‑ 
Took pan chek kider.

49 And one of them, Caiaphas, 
being high priest that year, said to 
them, “You know nothing at all,

50 չէ՞ք խորհիր թէ մեզի համար 
աւելի լաւ է՝ որ մէկ հոգի մեռնի 
ժողովուրդին համար, քան թէ ամբողջ 
ազգը կորսուի։

50 che՞k khorhir te mezi hamar 
aveli lav e՝ vor meg hoki meṙni 
jhoghovoortin hamar, kan te 
ampoghch azkŭ gorsvi:

50 “nor do you consider that it 
is expedient for us that one man 
should die for the people, and 
not that the whole nation should 
perish.”

51 Այս խօսքերը անիկա 
ինքնիրմէ չըսաւ, այլ՝ այդ տարի 
Քահանայապետը ըլլալուն՝ 
մարգարէացաւ թէ Յիսուս պիտի 
մեռնէր իր ժողովուրդին համար։

51 Ays khoskerŭ aniga 
inknirme chŭsav, ayl՝ ayt 
dari Kahanayabedŭ ŭllaloon՝ 
markareatsav te Hisoos bidi 
meṙner ir jhoghovoortin hamar:

51 Now this he did not say on his 
own authority; but being high 
priest that year he prophesied that 
Jesus would die for the nation,

52 Եւ ո՛չ միայն Հրեայ ժողովուրդին 
համար, այլ՝ որպէսզի Աստուծոյ 
ցրուած որդիներն ալ ի մի հաւաքէ։

52 Yev vo՛ch miayn Hrya 
jhoghovoortin hamar, ayl՝ vorbeszi 
Asdoodzo tsrvadz vortinern al i mi 
havake:

52 and not for that nation only, but 
also that He would gather together 
in one the children of God who 
were scattered abroad.

53 Եւ այսպէս, այդ օրէն սկսեալ 
Հրեայ ղեկավարները որոշեցին 
սպաննել Յիսուսը։

53 Yev aysbes, ayt oren sgsyal 
Hrya ghegavarnerŭ voroshetsin 
sbannel Hisoosŭ:

53 Then, from that day on, they 
plotted to put Him to death.

54 Յիսուս անկէ ետք համարձակ 
չէր շրջեր Հրէաստանի մէջ. ուստի 
այդտեղէն ելլելով՝ գնաց անապատին 
մօտիկ շրջանին մէկ քաղաքը, որ 
Եփրայիմ կը կոչուէր, եւ հոն մնաց իր 
աշակերտներուն հետ։ ֍

54 Hisoos ange yedk hamartzag 
cher shrcher Hreasdani mech. 
oosdi aytdeghen yellelov՝ knats 
anabadin modig shrchanin 
meg kaghakŭ, vor Yeprayim 
gŭ gochver, yev hon mnats ir 
ashagerdneroon hed: ֍

54 Therefore Jesus no longer 
walked openly among the Jews, 
but went from there into the 
country near the wilderness, to 
a city called Ephraim, and there 
remained with His disciples. ֍
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ԺամամուտԺամամուտ JhamamoodJhamamood IntroitIntroit

ԶՂազարու ննջումն որպէս 
կանխագէտ յառաջ ասէիր, որ եւ ի 
Բեթանիա յառաջէիր, զի յարուսցես 
զսիրելին Քո։ Արդ, եւ մեք գոչելով 
ասեմք. «Օրհնեա՜լ, որ գաս ի 
չարչարանս կամաւ Հօր ի փրկութիւն 
անձանց մերոց»։

ZGhazaroo nnchoomn vorbes 
gankhaked haṙach aseir, vor 
yev i Petania haṙacheir, zi 
haroostses zsirelin Ko: Art, yev 
mek kochelov asemk. «Orhnya՜l, 
vor kas i charcharans gamav Hor i 
prgootyoon antzants merots»:

You foresaw the sleep of Lazarus, 
anticipating that you would go to 
Bethany, in order to raise up your 
beloved friend. Now, let us shout, 
Blessed is he who comes in order 
to suffer according to the will of 
the Father, for the salvation of our 
souls.

Յորժամ եկեալ Կենարարդ ի 
գերեզմանն Ղազարու, աւետաւոր 
ձայնիւդ աղաղակէիր՝ ասելով. 
«Ղազարէ՛, արի ե՛կ արտաքս»։ Իսկ 
մեռեալն ի գերեզմանէն յարեաւ, 
եւ նոյն Ինքնդ զանմահութեան 
պարգեւսդ ետուր սիրելւոյդ եւ 
աստուածային ձայնիւդ ի գերեզմանէն 
կոչեցեր. վասն որոյ եւ մանկունք 
Եբրայեցւոց ոստովք օրհնէին 
զանմահ թագաւորութիւն Քո։ Ընդ 
նոսին եւ մեք ասեմք. «Ովսաննա՜յ, 
օրհնեալ է գալուստ Քո. օրհնութի՜ւն 
ի բարձունս, օրհնեալ, որ գալոցդ ես 
անուամբ Տեառն»։

Horjham yegyal Genarart i 
kerezmann Ghazaroo, avedavor 
tzaynivt aghaghageir՝ aselov. 
«Ghazare՛, ari ye՛g ardaks»: Isg 
meṙyaln i kerezmanen haryav, 
yev nooyn Inknt zanmahootyan 
barkevst yedoor sirelvooyt 
yev asdvadzayin tzaynivt i 
kerezmanen gochetser. vasn voro 
yev mangoonk Yeprayetsvots 
vosdovk orhnein zanmah 
takavorootyoon Ko: Ŭnt nosin yev 
mek asemk. «Ovsanna՜, orhnyal 
e kaloosd Ko. orhnootyo՜on i 
partzoons, orhnyal, vor kalotst yes 
anvamp Dyaṙn»:

When you came to the tomb of 
Lazarus, Life‑Giver, you cried out 
with a loud voice, “Lazarus, come 
out!” And the dead rose from the 
grave, and you yourself gave the 
gift of immortality to your beloved 
friend and with your divine 
voice called him from the grave. 
wherefore the children of the 
Hebrews blessed your immortal 
kingdom. With them we also say, 
“Hosanna, blessed is your coming! 
Blessed are you on high, blessed 
are you who comes in the name of 
the Lord!”

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր 
աղաչեսցուք. ընկա՛լ, կեցո՛ եւ 
ողորմեա՛։

Yev yevs khaghaghootyan zDer 
aghachestsook. ŭnga՛l, getso՛ yev 
voghormya՛:

And again for peace let us beseech 
the Lord. Lord, receive our 
prayers, give us life, and have 
mercy upon us!
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♰ Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ  Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ 
եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ 
յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամէն։յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամէն։

♰ Orhnootyo՜on yev pa՜ṙk Hor  Orhnootyo՜on yev pa՜ṙk Hor 
yev Vortvo yev Hokvooyn Srpo yev Vortvo yev Hokvooyn Srpo 
ayjhm yev mishd yev havidyans ayjhm yev mishd yev havidyans 
havidenits: Amen:havidenits: Amen:

♰ Blessing and glory to the Father  Blessing and glory to the Father 
and to the Son and to the Holy and to the Son and to the Holy 
Spirit, now and always and unto Spirit, now and always and unto 
the ages of ages. Amen.the ages of ages. Amen.

Փոխ Փոխ (Սղ. ՂԲ) Pokh Pokh (Sgh. 92) Antiphon 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 majesty: the Lord is 
clothed, he has 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, 
so that it could not be moved. Your 
throne is prepared. You are from 
the beginning to 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. The rivers shall rise in 
their courses.

Ի ձայնէ ջուրց բազմաց սքանչելի 
եղեն զբօսանք ծովու։

I tzayne choorts pazmats skancheli 
yeghen zposank dzovoo:

From the voice of many waters, 
the waves of the sea became 
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:

Lord, you on high are wonderful. 
We greatly trusted in your 
testimonies.

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

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

Holiness becomes your house, 
Lord, for the length of days. ֍
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Շարական Յարութեան Ղազարու Շարական Յարութեան Ղազարու 
ԴՁԴՁ

Sharagan Harootyan Ghazaroo Sharagan Harootyan Ghazaroo 
Ta TsaTa Tsa

Hymn Resurrection of Lazarus Hymn Resurrection of Lazarus 
Ta TsaTa Tsa

Որ ի յերկնից իջեր, Բա՛նդ Աստուած, 
մարդ եղեալ ի սրբոյ Կուսէն, 
յարութիւն եկիր առնել բարեկամին 
Քում Ղազարու, փա՜ռք գալստեանդ 
Քում, Քրիստոս Թագաւո՛ր անմահ։

Vor i hergnits icher, Pa՛nt Asdvadz, 
mart yeghyal i srpo Goosen, 
harootyoon yegir aṙnel paregamin 
Koom Ghazaroo, pa՜ṙk kalsdyant 
Koom, Krisdos Takavo՛r anmah:

Word of God who descended from 
the heavens, became man of the 
Holy Virgin, and came to raise 
your friend Lazarus from the dead, 
Glory to your coming, Christ, 
Immortal King,

ՅՈրմէ դողան դասք հրեշտակաց, 
մարդասիրապէս արտասուեցեր՝ 
ողբակցելով ընդ Մարթայի եւ ընդ 
Մարիամու, փա՜ռք գալստեանդ Քում, 
Քրիստոս Թագաւո՛ր անմահ։

HOrme toghan task hreshdagats, 
martasirabes ardasvetser՝ 
voghpagtselov ŭnt Martayi yev ŭnt 
Mariamoo, pa՜ṙk kalsdyant Koom, 
Krisdos Takavo՛r anmah:

Which [miracle] made the ranks of 
angels shiver, [and] you lovingly 
cried together with Martha and 
Mary, Glory to your coming, 
Christ, Immortal King,

Աղբի՛ւր կենաց եւ անմահութեան, 
աստուածային ձայնիւ դողացուցեր 
զմահ եւ նորոգեցեր զչորեքօրեայ 
զմեռեալն. փա՜ռք գալստեանդ Քում, 
Քրիստոս Թագաւո՛ր անմահ։ ֍

Aghpi՛vr genats yev anmahootyan, 
asdvadzayin tzayniv toghatsootser 
zmah yev noroketser zchorekorya 
zmeṙyaln. pa՜ṙk kalsdyant Koom, 
Krisdos Takavo՛r anmah: ֍

Source of life and immortality, 
with Divine Voice you made death 
tremble and renewed the four‑days 
dead [Lazarus], Glory to your 
coming, Christ, Immortal King! ֍
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Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ (Սղ. ԻԹ) Alleluia՜: Alleluia՜Alleluia՜: Alleluia՜: (Sgh. 29) Alleluia՜: Alleluia՜Alleluia՜: Alleluia՜: (Ps. 29)

Կցորդ. Տէ՛ր, հաներ ի դժոխոց զանձն 
իմ, փրկեցեր զիս յայնցանէ, որ 
իջանեն ի գուբ։

Gtsort. De՛r, haner i tjhokhots 
zantzn im, prgetser zis hayntsane, 
vor ichanen i koop:

Response. O Lord, thou hast 
brought up my soul from Hades, 
thou hast delivered me from 
[among] them that go down to the 
pit.

Փոխ. Բարձր առնեմ զքեզ, Տէ՛ր, զի 
ընկալար զիս եւ ոչ ուրախ արարեր 
զթշնամին իմ յիս։

Pokh. Partzr aṙnem zkez, De՛r, zi 
ŭngalar zis yev voch oorakh ararer 
ztshnamin im his:

Antiphon. I will exalt thee, O Lord; 
for thou hast lifted me up, and not 
caused mine enemies to rejoice 
over me.

Տէ՛ր Աստուած իմ, կարդացի առ 
Քեզ, եւ բժշկեցեր զիս. Տէ՛ր, հաներ 
ի դժոխոց զանձն իմ, փրկեցեր զիս 
յայնցանէ, որք իջանեն ի գուբ։

De՛r Asdvadz im, gartatsi aṙ Kez, 
yev pjhshgetser zis. De՛r, haner i 
tjhokhots zantzn im, prgetser zis 
hayntsane, vork ichanen i koop:

O Lord my God, I cried to thee, 
and thou didst heal me.

Սաղմո՛ս ասացէք Տեառն, սո՛ւրբք 
Նորա եւ խոստովա՛ն եղերուք 
յիշատակի սրբութեան Նորա։

Saghmo՛s asatsek Dyaṙn, so՛orpk 
Nora yev khosdova՛n yegherook 
hishadagi srpootyan Nora:

O Lord, thou hast brought up 
my soul from Hades, thou hast 
delivered me from [among] them 
that go down to the pit.

Սրտմտութիւն է ի բարկութեան 
Նորա, եւ կեանք են ի կամաց Նորա։

Srdmdootyoon e i pargootyan 
Nora, yev gyank yen i gamats 
Nora:

Sing to the Lord, ye his saints, and 
give thanks for the remembrance 
of his holiness.

Ընդ երեկոյս հանգիցեն լալիք, 
առաւօտու եղիցի ուրախութիւն։

Ŭnt yeregooys hankitsen lalik, 
aṙavodoo yeghitsi oorakhootyoon:

For anger is in his wrath, but life 
in his favour: weeping shall tarry 
for the evening, but joy shall be in 
the morning.

Ես ասացի ի բարեկենդանութեան 
իմում, թէ՝ «Ոչ սասանեցայց 
յաւիտեան»։

Yes asatsi i paregentanootyan 
imoom, te՝ «Voch sasanetsayts 
havidyan»:

And I said in my prosperity, I shall 
never be moved.
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Տէ՛ր, ի կամս Քո ետուր գեղոյ իմոյ 
զօրութիւն, դարձուցեր զերեսս Քո 
յինէն, եւ ես եղէ խռովեալ։

De՛r, i gams Ko yedoor kegho imo 
zorootyoon, tartzootser zeress Ko 
hinen, yev yes yeghe khṙovyal:

O Lord, in thy good pleasure thou 
didst add strength to my beauty: 
but thou didst turn away thy face, 
and I was troubled.

Առ Քեզ, Տէ՛ր, կարդացի եւ առ 
Աստուած իմ աղաղակեցի. զի՞նչ 
օգուտ է Քեզ յարենէ իմմէ, թէ 
իջանեմ ես յապականութիւն։

Aṙ Kez, De՛r, gartatsi yev aṙ 
Asdvadz im aghaghagetsi. zi՞nch 
okood e Kez harene imme, te 
ichanem yes habaganootyoon:

To thee, O Lord, will I cry; and to 
my God will I make supplication.

Մի՞թէ հող խոստովան առնիցի 
առ Քեզ կամ պատմեսցէ 
զճշմարտութիւնս Քո։

Mi՞te hogh khosdovan aṙnitsi 
aṙ Kez gam badmestse 
zjshmardootyoons Ko:

What profit is there in my blood, 
when I go down to destruction? 
Shall the dust give praise to thee? 
or shall it declare thy truth?

Լուաւ ինձ Տէր եւ ողորմեցաւ եւ Տէր 
եղեւ ինձ օգնական։

Lvav intz Der yev voghormetsav 
yev Der yeghev intz oknagan:

The Lord heard, and had 
compassion upon me; the Lord is 
become my helper.

Դարձոյց զսուգ իմ յուրախութիւն, 
զերծ յինէն զքուրձ եւ ինձ զգեցոյց 
զուրախութիւն։

Tartzooyts zsook im 
hoorakhootyoon, zerdz hinen 
zkoortz yev intz zketsooyts 
zoorakhootyoon:

Thou hast turned my mourning 
into joy for me: thou hast rent off 
my sackcloth, and girded me with 
gladness;

Որպէս սաղմոս ասասցեն Քեզ փառք 
իմ, եւ այլ մի՛ եւս զղջացայց. Տէ՛ր 
Աստուած իմ, յաւիտեան խոստովան 
եղէց Քեզ։ ֍

Vorbes saghmos asastsen Kez paṙk 
im, yev ayl mi՛ yevs zghchatsayts. 
De՛r Asdvadz im, havidyan 
khosdovan yeghets Kez: ֍

that my glory may sing praise to 
thee, and I may not be pierced 
[with sorrow]. O Lord my God, I 
will give thanks to thee for ever. ֍
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Ընթերցուածս յԱռակաց Սողոմոնի Ընթերցուածս յԱռակաց Սողոմոնի 
14.27‑35 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hAṙagats Ŭntertsvadzs hAṙagats 
Soghomoni Soghomoni 14.27‑35 (ARWA)

A Reading from the Proverbs of A Reading from the Proverbs of 
Solomon Solomon 14:27‑35 (NKJV)

27 Տիրոջ վախը կեանքի աղբիւր է՝ 
Մահուան որոգայթներէն ազատ 
մնալու համար։

27 Diroch vakhŭ gyanki aghpyoor 
e՝ Mahvan vorokaytneren azad 
mnaloo hamar:

27 The fear of the LORD is a 
fountain of life, To turn one away 
from the snares of death.

28 Ժողովուրդին բազմութիւնը 
թագաւորին պատիւ է, Բայց 
ժողովուրդին նուազութիւնը իշխանին 
կործանումն է։

28 Jhoghovoortin pazmootyoonŭ 
takavorin badiv e, Payts 
jhoghovoortin nvazootyoonŭ 
ishkhanin gordzanoomn e:

28 In a multitude of people is a 
king's honor, But in the lack of 
people is the downfall of a prince.

29 Երկայնամիտ մարդը շատ խոհեմ 
է, Իսկ կարճամիտը շատ յիմարութիւն 
կ՚ընէ։

29 Yergaynamid martŭ shad 
khohem e, Isg garjamidŭ shad 
himarootyoon g՚ŭne:

29 He who is slow to wrath has 
great understanding, But he who 
is impulsive exalts folly.

30 Հանդարտ սիրտը մարմնին կեանք 
է, Բայց նախանձը ոսկորներուն 
փտտութիւն է։

30 Hantard sirdŭ marmnin gyank 
e, Payts nakhantzŭ vosgorneroon 
pddootyoon e:

30 A sound heart is life to the 
body, But envy is rottenness to the 
bones.

31 Աղքատին զրկանք ընողը անոր 
Ստեղծիչը կ՚անարգէ, Բայց տնանկին 
ողորմութիւն ընողը զԱնիկա կը 
պատուէ։

31 Aghkadin zrgank ŭnoghŭ anor 
Sdeghdzichŭ g՚anarke, Payts 
dnangin voghormootyoon ŭnoghŭ 
zAniga gŭ badve:

31 He who oppresses the poor 
reproaches his Maker, But he 
who honors Him has mercy on the 
needy.

32 Ամբարիշտը իր չարութեանը 
համար կը կործանի, Բայց արդարը 
իր մահուան ատենը ապահովութիւն 
կ՚ունենայ։

32 Amparishdŭ ir charootyanŭ 
hamar gŭ gordzani, Payts artarŭ 
ir mahvan adenŭ abahovootyoon 
g՚oonena:

32 The wicked is banished in his 
wickedness, But the righteous has 
a refuge in his death.

33 Խելացի մարդուն սրտին մէջ 
իմաստութիւնը կը հանգչի, Իսկ 
յիմարներուն ներսը եղածը չի 
ճանչցուիր։

33 Khelatsi martoon srdin mech 
imasdootyoonŭ gŭ hankchi, Isg 
himarneroon nersŭ yeghadzŭ chi 
janchtsvir:

33 Wisdom rests in the heart of 
him who has understanding, But 
what is in the heart of fools is 
made known.
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34 Արդարութիւնը ազգը կը 
բարձրացնէ, Բայց մեղքը 
ժողովուրդներուն անարգանք է։

34 Artarootyoonŭ azkŭ gŭ 
partzratsne, Payts meghkŭ 
jhoghovoortneroon anarkank e:

34 Righteousness exalts a nation, 
But sin is a reproach to any people.

35 Թագաւորը խոհեմ ծառային 
կը հաճի, Բայց նախատինք բերող 
ծառային կը բարկանայ։ ֍

35 Takavorŭ khohem dzaṙayin 
gŭ haji, Payts nakhadink perogh 
dzaṙayin gŭ pargana: ֍

35 The king's favor is toward a 
wise servant, But his wrath is 
against him who causes shame. ֍
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Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ (Սղ. ՀԵ) Alleluia՜: Alleluia՜Alleluia՜: Alleluia՜: (Sgh. 75) Alleluia՜: Alleluia՜Alleluia՜: Alleluia՜: (Ps. 75)

Կցորդ. Ո՛ւխտս դիք եւ կատարեցէ՛ք 
Տեառն Աստուծոյ մերոյ ամենեքեան, 
որ շուրջ էք զՆովաւ։ ֍

Gtsort. O՛okhds tik yev gadaretse՛k 
Dyaṙn Asdoodzo mero amenekyan, 
vor shoorch ek zNovav: ֍

Response. 12 Vow, and let us all 
perfect our vows to the Lord our 
God; all that are round about 
him. ֍

Փոխ. Յայտնի է ի Հրէաստանի 
Աստուած, եւ յԻսրայէլ մեծ է անուն 
Նորա։

Pokh. Haydni e i Hreasdani 
Asdvadz, yev hIsrayel medz e 
anoon Nora:

Antiphon. 2 God is known in Judea: 
his name is great in Israel.

Եղեւ խաղաղութիւն տեղի Նորա, եւ 
բնակութիւն Նորա ի Սիոն։

Yeghev khaghaghootyoon deghi 
Nora, yev pnagootyoon Nora i 
Sion:

3 And his place has been in peace, 
and his dwelling‑place in Sion.

Անդ խորտակեաց Տէր զզօրութիւն 
աղեղան, զզէն, զսուր եւ 
զճակատամարտ։

Ant khordagyats Der zzorootyoon 
agheghan, zzen, zsoor yev 
zjagadamard:

4 There the Lord broke the power 
of the bow, the shield, and the 
sword, and the battle. Pause.

Լուսատու ես Դու սքանչելապէս 
լերանցն յաւիտենից։ Խռովեսցին 
ամենեքեան, որ անմիտ են սրտիւք. 
ննջեցին զքունս իւրեանց եւ ինչ ոչ 
գտին։

Loosadoo yes Too skanchelabes 
lerantsn havidenits: Khṙovestsin 
amenekyan, vor anmid yen srdivk. 
nnchetsin zkoons yooryants yev 
inch voch kdin:

5 You wonderfully shine forth 
from the everlasting mountains. 6 
All the simple ones in heart were 
troubled; all the men of wealth 
have slept their sleep, and have 
found nothing in their hands.

Ամենայն արք ի մեծութեան ձեռաց 
իւրեանց ի սաստէ Քումմէ, Աստուա՛ծ 
Յակոբայ, ննջեցին, եւ ոյք հեծեալ էին 
ի ձիս։

Amenayn ark i medzootyan 
tzeṙats yooryants i sasde Koomme, 
Asdva՛dz Hagopa, nnchetsin, yev 
voyk hedzyal ein i tzis:

7 All men at your rebuke, O God 
of Jacob, the riders on horses 
slumbered.

Դու ահաւոր ես, եւ ո՞վ կարէ կալ 
առաջի Քո. որպէս երեւեցար Դու 
յերկնից, յայտնի եղեւ բարկութիւն 
Քո։

Too ahavor yes, yev o՞v gare gal 
aṙachi Ko. vorbes yerevetsar 
Too hergnits, haydni yeghev 
pargootyoon Ko:

8 You are awesome; and who shall 
withstand you, because of your 
anger?



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 21 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

Երկիր երկեաւ եւ սարսեաց ընդ 
յառնել Աստուծոյ ի դատաստան, 
ընդ ապրեցուցանել զամենայն հեզս 
երկրի։

Yergir yergyav yev sarsyats ŭnt 
haṙnel Asdoodzo i tadasdan, ŭnt 
abretsootsanel zamenayn hezs 
yergri:

9 You caused judgment to be heard 
from heaven; the earth feared, and 
was still, 10 when God arose to 
judgment, to save all the meek in 
heart. Pause.

Խորհուրդ մարդկան խոստովան 
առնին առ Քեզ, եւ ծածկեալք 
իմաստութեամբ օրհնեսցեն զՔեզ։

Khorhoort martgan khosdovan 
aṙnin aṙ Kez, yev dzadzgyalk 
imasdootyamp orhnestsen zKez:

11 For the inward thought of man 
shall give thanks to thee: and the 
memorial of his inward thought 
shall praise you.

Ո՛ւխտս դիք եւ կատարեցէ՛ք Տեառն 
Աստուծոյ մերոյ ամենեքեան, որ շուրջ 
էք զՆովաւ։

O՛okhds tik yev gadaretse՛k Dyaṙn 
Asdoodzo mero amenekyan, vor 
shoorch ek zNovav:

12 Vow, and let us all perfect our 
vows to the Lord our God; all that 
are round about him.

Մատուցէ՛ք պատարագս Ահաւորին, 
Ո քաղէ զհոգիս իշխանաց, ահաւոր 
է Նա քան զամենայն թագաւորս 
երկրի։ ֍

Madootse՛k badaraks Ahavorin, Vo 
kaghe zhokis ishkhanats, ahavor 
e Na kan zamenayn takavors 
yergri: ֍

13 Let us present offerings, to 
him that takes away the spirits of 
princes; he is more awesome than 
all the kings of the earth. ֍
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Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն ՚ի Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն ՚ի 
Թեսաղոնիկեցւոց առաջին թղթոյն Թեսաղոնիկեցւոց առաջին թղթոյն 

4.13‑18 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn 
՚i Tesaghonigetsvots aṙachin ՚i Tesaghonigetsvots aṙachin 

tghtooyn tghtooyn 4.13‑18 (ARWZ)

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

Thessalonians Thessalonians 4:13‑18 (NKJV)

13 Եղբայրնե՛ր, կ’ուզենք որ 
մեռածներուն մասին ճշմարտութիւնը 
գիտնաք, որպէսզի չտրտմիք 
ուրիշներուն պէս, որոնք ոեւէ յոյս 
չունին։

13 Yeghpayrne՛r, g’oozenk 
vor meṙadzneroon masin 
jshmardootyoonŭ kidnak, vorbeszi 
chdrdmik oorishneroon bes, voronk 
voyeve hooys choonin:

13 But I do not want you to be 
ignorant, brethren, concerning 
those who have fallen asleep, lest 
you sorrow as others who have no 
hope.

14 Որովհետեւ, եթէ կը հաւատանք 
թէ Յիսուս մեռաւ եւ յարութիւն 
առաւ, նոյնպէս ալ կը հաւատանք՝ 
թէ Աստուած Յիսուսի ձեռքով եւ 
անոր հետ վերստինկեանքի պիտի 
բերէ անոնք՝ որ անոր հաւատացին եւ 
մեռան։

14 Vorovhedev, yete gŭ havadank 
te Hisoos meṙav yev harootyoon 
aṙav, nooynbes al gŭ havadank՝ 
te Asdvadz Hisoosi tzeṙkov yev 
anor hed versdingyanki bidi pere 
anonk՝ vor anor havadatsin yev 
meṙan:

14 For if we believe that Jesus 
died and rose again, even so God 
will bring with Him those who 
sleep in Jesus.

15 Հետեւաբար՝ կ’ըսենք ձեզի, 
ինչպէս Տէրը ինք սորվեցուց.‑ Մեզմէ 
անոնք որոնք ողջ մնացած կ’ըլլան 
Տիրոջ գալուստին ատեն, մեռածներէն 
առաջ պիտի չանցնին։

15 Hedevapar՝ g’ŭsenk tzezi, 
inchbes Derŭ ink sorvetsoots.‑ 
Mezme anonk voronk voghch 
mnatsadz g’ŭllan Diroch kaloosdin 
aden, meṙadzneren aṙach bidi 
chantsnin:

15 For this we say to you by the 
word of the Lord, that we who are 
alive and remain until the coming 
of the Lord will by no means 
precede those who are asleep.

16 Որովհետեւ երբ հրամանը լսուի, 
հրեշտակապետը ազդարարէ եւ 
Աստուծոյ փողը հնչէ, Տէրը ինք 
երկինքէն պիտի իջնէ, եւ նախ 
յարութիւն պիտի առնեն անոնք՝ որ 
Քրիստոսի հաւատացին եւ մեռան։

16 Vorovhedev yerp hramanŭ 
lsvi, hreshdagabedŭ aztarare yev 
Asdoodzo poghŭ hnche, Derŭ ink 
yerginken bidi ichne, yev nakh 
harootyoon bidi aṙnen anonk՝ vor 
Krisdosi havadatsin yev meṙan:

16 For the Lord Himself will 
descend from heaven with a shout, 
with the voice of an archangel, and 
with the trumpet of God. And the 
dead in Christ will rise first.
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17 Եւ ապա, մեզմէ անոնք որ 
այն ատեն դեռ ողջ պիտի ըլլան՝ 
անոնց հետ միասին ամպերու վրայ 
երկինք պիտի յափշտակուին Տէրը 
դիմաւորելու համար. եւ այնուհետեւ 
Տիրոջ հետ միասինպիտի ըլլանք 
յաւիտեան։

17 Yev aba, mezme anonk vor ayn 
aden teṙ voghch bidi ŭllan՝ anonts 
hed miasin amberoo vra yergink 
bidi hapshdagvin Derŭ timavoreloo 
hamar. yev aynoohedev Diroch hed 
miasinbidi ŭllank havidyan:

17 Then we who are alive and 
remain shall be caught up together 
with them in the clouds to meet 
the Lord in the air. And thus we 
shall always be with the Lord.

18 Ուստի այս մտածումներով 
քաջալերեցէք իրար։ ֍

18 Oosdi ays mdadzoomnerov 
kachaleretsek irar: ֍

18 Therefore comfort one another 
with these words. ֍
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Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ (Սղ. ԼԹ) Alleluia՜: Alleluia՜Alleluia՜: Alleluia՜: (Sgh. 39) Alleluia՜: Alleluia՜Alleluia՜: Alleluia՜: (Ps. 39)

Եհան զիս ի գբոյ տառապանաց, ի 
կաւոյ եւ ի տղմոյ։ Հաստատեաց ի 
վերայ վիմի զոտս իմ եւ ուղղեաց 
զգնացս իմ։ ֍

Yehan zis i kpo daṙabanats, i 
gavo yev i dghmo: Hasdadyats i 
vera vimi zods im yev ooghghyats 
zknatss im: ֍

He removed me from the pit of 
suffering, from the mud and the 
mire. He established my feet upon 
the rock and directed my paths: ֍

Երկիւղացութեամբ լուարուք Երկիւղացութեամբ լուարուք 
սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի 

Քրիստոսի որ ըստ Յովհաննու Քրիստոսի որ ըստ Յովհաննու 
11.55‑12.11 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook Yergyooghatsootyamp lvarook 
srpo avedaranis Hisoosi srpo avedaranis Hisoosi 

Krisdosi vor ŭsd Hovhannoo Krisdosi vor ŭsd Hovhannoo 
11.55‑12.11 (ARWZ)

Stand up in the fear of God Stand up in the fear of God 
and listen to the Holy Gospel of and listen to the Holy Gospel of 
Jesus Christ according to John Jesus Christ according to John 

11:55‑12:11 (NKJV)

55 Մօտ էր Հրեաներուն Զատիկը։ Այդ 
գաւառէն շատեր Երուսաղէմ ելան, 
որպէսզի Զատիկէն առաջ մաքրուին 
իրենց ծիսական սովորութեան 
համաձայն։

55 Mod er Hryaneroon Zadigŭ: 
Ayt kavaṙen shader Yeroosaghem 
yelan, vorbeszi Zadigen aṙach 
makrvin irents dzisagan 
sovorootyan hamatzayn:

55 And the Passover of the Jews 
was near, and many went from the 
country up to Jerusalem before the 
Passover, to purify themselves.

56 Անոնք Յիսուսը կը փնտռէին, 
եւ երբ տաճարին մէջ հաւաքուած 
էին՝ իրարու կը հարցնէին.‑ Ի՞նչ կը 
կարծէք. արդեօք տօնին առիթով հոս 
պիտի չգա՞յ։

56 Anonk Hisoosŭ gŭ pndṙein, 
yev yerp dajarin mech havakvadz 
ein՝ iraroo gŭ hartsnein.‑ I՞nch gŭ 
gardzek. artyok donin aṙitov hos 
bidi chka՞:

56 Then they sought Jesus, and 
spoke among themselves as they 
stood in the temple, “What do you 
think—that He will not come to 
the feast?”

57 Աւագ քահանաներն ու 
Փարիսեցիները պատուիրած էին, որ 
եթէ մէկը անոր ուր ըլլալը գիտնայ՝ 
իմացնէ, որպէսզի ձերբակալեն զայն։

57 Avak kahananern oo 
Parisetsinerŭ badviradz ein, vor 
yete megŭ anor oor ŭllalŭ kidna՝ 
imatsne, vorbeszi tzerpagalen 
zayn:

57 Now both the chief priests 
and the Pharisees had given a 
command, that if anyone knew 
where He was, he should report it, 
that they might seize Him.
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1 Զատիկէն վեց օր առաջ Յիսուս 
Բեթանիա եկաւ, հոն՝ ուր Ղազարոսը 
կ’ապրէր, այն մարդը՝ որ մեռած էր եւ 
որուն Յիսուս մեռելներէն յարութիւն 
տուած էր։

1 Zadigen vets or aṙach Hisoos 
Petania yegav, hon՝ oor Ghazarosŭ 
g’abrer, ayn martŭ՝ vor meṙadz 
er yev voroon Hisoos meṙelneren 
harootyoon dvadz er:

1 Then, six days before the 
Passover, Jesus came to Bethany, 
where Lazarus was who had been 
dead, whom He had raised from 
the dead.

2 Հոն իրեն ընթրիք պատրաստեցին։ 
Մարթան կը սպասարկէր եւ 
Ղազարոսն ալ սեղանակիցներէն 
մէկն էր։

2 Hon iren ŭntrik badrasdetsin: 
Martan gŭ sbasarger yev 
Ghazarosn al seghanagitsneren 
megn er:

2 There they made Him a supper; 
and Martha served, but Lazarus 
was one of those who sat at the 
table with Him.

3 Ընթրիքի ատեն Մարիամ շիշ 
մը ազնիւ եւ սուղ նարդոսի իւղ 
առնելով՝ օծեց Յիսուսի ոտքերը եւ իր 
մազերով սրբեց զանոնք։ Տունը իւղին 
անուշահոտութեամբը լեցուեցաւ։

3 Ŭntriki aden Mariam shish 
mŭ azniv yev soogh nartosi 
yoogh aṙnelov՝ odzets Hisoosi 
vodkerŭ yev ir mazerov 
srpets zanonk: Doonŭ yooghin 
anooshahodootyampŭ letsvetsav:

3 Then Mary took a pound of very 
costly oil of spikenard, anointed 
the feet of Jesus, and wiped His 
feet with her hair. And the house 
was filled with the fragrance of the 
oil.

4 Աշակերտներէն մէկը՝ Յուդա 
Իսկարիոտացին, որ զայն մատնողը 
պիտի ըլլար, ըսաւ.‑

4 Ashagerdneren megŭ՝ Hoota 
Isgariodatsin, vor zayn madnoghŭ 
bidi ŭllar, ŭsav.‑

4 But one of His disciples, Judas 
Iscariot, Simon's son, who would 
betray Him, said,

5 Ինչո՞ւ այդ իւղը երեք հարիւր 
արծաթ դահեկանի չծախուէր եւ 
աղքատներուն չտրուէր։

5 Incho՞o ayt yooghŭ yerek haryoor 
ardzat tahegani chdzakhver yev 
aghkadneroon chdrver:

5 “Why was this fragrant oil not 
sold for three hundred denarii and 
given to the poor?”

6 Ասիկա ըսաւ՝ ո՛չ թէ անոր համար 
որ կը մտահոգուէր աղքատներով, 
այլ որովհետեւ գող էր։ Իր քով կը 
գտնուէր գանձանակը եւ ի՛նչ որ հոն 
կը ձգուէր՝ անկէ կ’օգտուէր։

6 Asiga ŭsav՝ vo՛ch te anor hamar 
vor gŭ mdahokver aghkadnerov, 
ayl vorovhedev kogh er: Ir kov gŭ 
kdnver kantzanagŭ yev i՛nch vor 
hon gŭ tzkver՝ ange g’okdver:

6 This he said, not that he cared 
for the poor, but because he was a 
thief, and had the money box; and 
he used to take what was put in it.

7 Յիսուս պատասխանեց.‑ Ազա՛տ 
ձգէ զինք, որովհետեւ թաղումիս օրը 
ըլլալիքն է որ հիմա կ’ընէ։

7 Hisoos badaskhanets.‑ Aza՛d tzke 
zink, vorovhedev taghoomis orŭ 
ŭllalikn e vor hima g’ŭne:

7 But Jesus said, “Let her alone; 
she has kept this for the day of My 
burial.
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8 Աղքատները ամէն ատեն ձեզի 
հետ ունիք, բայց զիս միշտ ձեզի հետ 
չունիք։

8 Aghkadnerŭ amen aden tzezi 
hed oonik, payts zis mishd tzezi 
hed choonik:

8 “For the poor you have with you 
always, but Me you do not have 
always.”

9 Հրեաներու մեծ բազմութիւն մը, երբ 
գիտցաւ թէ Յիսուս Բեթանիայի մէջ է, 
եկաւ՝ ո՛չ միայն Յիսուսի համար, այլ 
նաեւ տեսնելու համար Ղազարոսը, 
որուն Յիսուս մեռելներէն յարութիւն 
տուած էր։

9 Hryaneroo medz pazmootyoon 
mŭ, yerp kidtsav te Hisoos 
Petaniayi mech e, yegav՝ vo՛ch 
miayn Hisoosi hamar, ayl nayev 
desneloo hamar Ghazarosŭ, voroon 
Hisoos meṙelneren harootyoon 
dvadz er:

9 Now a great many of the Jews 
knew that He was there; and they 
came, not for Jesus’ sake only, but 
that they might also see Lazarus, 
whom He had raised from the 
dead.

10 Ուստի աւագ քահանաները 
որոշեցին Ղազարոսն ալ սպաննել,

10 Oosdi avak kahananerŭ 
voroshetsin Ghazarosn al sbannel,

10 But the chief priests plotted to 
put Lazarus to death also,

11 որովհետեւ Հրեաներէն շատեր 
Ղազարոսը տեսնելու կ’երթային ու կը 
հաւատային Յիսուսի։ ֍

11 vorovhedev Hryaneren shader 
Ghazarosŭ desneloo g’ertayin oo 
gŭ havadayin Hisoosi: ֍

11 because on account of him 
many of the Jews went away and 
believed in Jesus. ֍


