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

2022‑04‑17 2022‑04‑17 2022‑04‑17

Կիրակի Giragi Sunday

ԱՁ Ayp Tsa Ayp Tsa

Տօն Ս. Յարութիւն Don S. Harootyoon Holy Feast of Resurrection

ԺամամուտԺամամուտ JhamamoodJhamamood IntroitIntroit

Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. Krisdos haryav i meṙelots. Christ is risen from the dead.

մահուամբ զմահ կոխեաց, mahvamp zmah gokhyats, Trampling death by death,

եւ յարութեամբն Իւրով, yev harootyampn Yoorov, and by his resurrection,

մեզ զկեանս պարգեւեաց։ mez zgyans barkevyats: he granted us life.

Նմա՝ փա՜ռք, յաւիտեանս։ Ամէն։ Nma՝ pa՜ṙk, havidyans: Amen: To him glory, forever. Amen

Շարական Շարական (Բ.231) SharaganSharagan (2.231) Hymn Hymn (2.231)

Գովեա՛, Երուսաղէ՛մ, զՏէր Kovya՛, Yeroosaghe՛m, zDer Praise the Lord, O Jerusalem.

Յարեաւ Քրիստոս ի մեռելոց. 
Ալէլուիա.

Haryav Krisdos i meṙelots. 
Alleluia.

Christ is risen from the dead. 
Alleluia!

Եկա՛յք, ժողովո՛ւրդք, երգեցէ՛ք Տեառն. 
Ալէլուիա.

Yega՛yk, jhoghovo՛ortk, yerketse՛k 
Dyaṙn. Alleluia.

Come, you peoples, sing to the 
Lord. Alleluia!

Յարուցելոյն ի մեռելոց՝ Ալէլուիա. Harootselooyn i meṙelots՝ Alleluia. To Him who is risen from the dead, 
Alleluia!

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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Որ զաշխարհս լուսաւորեաց՝ 
Ալէլուիա.

Vor zashkharhs loosavoryats՝ 
Alleluia.

To Him who has enlightened the 
world, Alleluia!

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

Տէ՛ր, զի՜ բազում եղեն նեղիչք իմ, եւ 
բազումք յարեան ի վերայ իմ։

De՛r, zi՜ pazoom yeghen neghichk 
im, yev pazoomk haryan i vera im:

2 O Lord, why do those who afflict 
me multiply? Many are those who 
rise up against me.

Բազումք ասէին զանձնէ իմմէ, թէ՝ 
«Չիք փրկութիւն սորա առ Աստուած 
իւր»։

Pazoomk asein zantzne imme, te՝ 
«Chik prgootyoon sora aṙ Asdvadz 
yoor»:

3 Many are those who say to my 
soul, “There is no salvation for him 
in his God.”

Այլ Դու, Տէ՛ր, օգնական իմ ես, փառք 
իմ եւ բարձրացուցիչ գլխոյ իմոյ։

Ayl Too, De՛r, oknagan im yes, paṙk 
im yev partzratsootsich klkho imo։

4 But You, O Lord, are my 
protector, My glory and the One 
who lifts up my head.

Ձայնիւ իմով ես առ Տէր կարդացի, եւ 
լուաւ ինձ ի լեռնէ սրբոյ Իւրմէ։

Tzayniv imov yes aṙ Der gartatsi, 
yev lvav intz i leṙne srpo Yoorme:

5 I cried to the Lord with my voice, 
And He heard me from His holy 
hill.

Ես ննջեցի եւ ի քուն եղէ, զարթեայ, 
եւ Տէր ընդունելի իմ է։

Yes nnchetsi yev i koon yeghe, 
zartya, yev Der ŭntooneli im e:

6 I lay down and slept; I awoke, for 
the Lord will help me.

Ոչ երկեայց ես ի բիւրաւոր զօրաց 
նոցա, ոյք շուրջանակի պատեալ 
պաշարեալ պահէին զիս։

Voch yergyayts yes i pyooravor 
zorats notsa, voyk shoorchanagi 
badyal basharyal bahein zis:

7 I will not be afraid of ten 
thousands of people Who set 
themselves against me all around.

Արի՛, Տէ՛ր, եւ փրկեա՛ զիս, Աստուա՛ծ 
իմ. զի Դու հարեր զամենեսեան, 
ոյք էին ընդ իս թշնամութեամբ ի 
տարապարտուց, եւ զատամունս 
մեղաւորաց փշրեսցես։

Ari՛, De՛r, yev prgya՛ zis, Asdva՛dz 
im. zi Too harer zamenesyan, 
voyk ein ŭnt is tshnamootyamp 
i darabardoots, yev zadamoons 
meghavorats pshrestses:

8 Arise, O Lord, and save me, O 
my God, For You struck all those 
who were foolishly at enmity with 
me; You broke the teeth of sinners.

Տեառնդ է փրկութիւն, ի վերայ 
ժողովրդեան Քո՝ օրհնութիւն Քո։ ֍

Dyaṙnt e prgootyoon, i vera 
jhoghovrtyan Ko՝ orhnootyoon 
Ko: ֍

9 Salvation is of the Lord, And 
Your blessing is upon Your 
people. ֍
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Ընթերցուածս Գործոց Առաքելոց Ընթերցուածս Գործոց Առաքելոց 
1.15‑26 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Kordzots Aṙakelots Ŭntertsvadzs Kordzots Aṙakelots 
1.15‑26 (ARWZ)

A Reading from the Acts of the A Reading from the Acts of the 
Apostles Apostles 1:15‑26 (NKJV)

15 Համբարձումէն քանի մը օրեր 
ետք, երբ շուրջ հարիւրքսան 
հաւատացեալներ մէկտեղուած էին, 
Պետրոս ոտքի ելլելով ըսաւ.‑

15 Hampartzoomen kani mŭ orer 
yedk, yerp shoorch haryoorksan 
havadatsyalner megdeghvadz ein, 
Bedros vodki yellelov ŭsav.‑

15 And in those days Peter 
stood up in the midst of the 
disciples (altogether the number of 
names was about a hundred and 
twenty), and said,

16 Եղբայրնե՛ր, պէտք էր կատարուէր 
Սուրբ գիրքին մէջ գրուածը, այն՝ ինչ 
որ նախօրօք Սուրբ Հոգին ըսած էր 
Դաւիթի բերնով՝ Յուդայի մասին, 
որ Յիսուսը ձերբակալողներուն 
առաջնորդը եղաւ։

16 Yeghpayrne՛r, bedk er gadarver 
Soorp kirkin mech krvadzŭ, 
ayn՝ inch vor nakhorok Soorp 
Hokin ŭsadz er Taviti pernov՝ 
Hootayi masin, vor Hisoosŭ 
tzerpagaloghneroon aṙachnortŭ 
yeghav:

16 “Men and brethren, this 
Scripture had to be fulfilled, which 
the Holy Spirit spoke before by the 
mouth of David concerning Judas, 
who became a guide to those who 
arrested Jesus;

17 Յուդա մեր խումբէն էր, մեզի պէս 
առաքելական ծառայութեան համար 
ընտրուած։

17 Hoota mer khoompen er, mezi 
bes aṙakelagan dzaṙayootyan 
hamar ŭndrvadz:

17 “for he was numbered with 
us and obtained a part in this 
ministry.”

18 Բայց իր անիրաւ մատնութենէն 
ետք, որուն վարձքով ագարակ մը 
գնեց, երեսն ի վայր ինկաւ այնտեղ եւ 
փորը ճեղքուելով՝ փորոտիքը դուրս 
թափեցաւ։

18 Payts ir anirav madnootenen 
yedk, voroon vartzkov akarag mŭ 
knets, yeresn i vayr ingav ayndegh 
yev porŭ jeghkvelov՝ porodikŭ 
toors tapetsav:

18 (Now this man purchased a 
field with the wages of iniquity; 
and falling headlong, he burst 
open in the middle and all his 
entrails gushed out.

19 Բոլոր Երուսաղէմացիները այս 
մասին իմացան, եւ այս պատճառով 
ալ այդ ագարակը իրենց բարբառով 
Ակեղդամա, այսինքն՝ Արեան 
Ագարակ կը կոչեն։

19 Polor Yeroosaghematsinerŭ ays 
masin imatsan, yev ays badjaṙov 
al ayt akaragŭ irents parpaṙov 
Ageghtama, aysinkn՝ Aryan 
Akarag gŭ gochen:

19 And it became known to all 
those dwelling in Jerusalem; so 
that field is called in their own 
language, Akel Dama, that is, 
Field of Blood.)
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20 Արդ, Սաղմոսներու գիրքին մէջ 
գրուած է. «Թող անոր տունը աւերակ 
մնայ, եւ հոն մարդ չբնակի». իսկ 
ուրիշ տեղ մը կ’ըսէ. «Իր պաշտօնը 
ուրիշ մէկը թող առնէ»։

20 Art, Saghmosneroo kirkin mech 
krvadz e. «Togh anor doonŭ averag 
mna, yev hon mart chpnagi». isg 
oorish degh mŭ g’ŭse. «Ir bashdonŭ 
oorish megŭ togh aṙne»:

20 “For it is written in the Book of 
Psalms: ‘Let his dwelling place be 
desolate, And let no one live in it’; 
and, ‘Let another take his office.’

21 Այստեղ կան մարդիկ, որոնք միշտ 
մեր հետը եղած են Տէր Յիսուսի 
երկրաւոր առաքելութեան ամբողջ 
տեւողութեան,

21 Aysdegh gan martig, voronk 
mishd mer hedŭ yeghadz yen Der 
Hisoosi yergravor aṙakelootyan 
ampoghch devoghootyan,

21 “Therefore, of these men who 
have accompanied us all the time 
that the Lord Jesus went in and 
out among us,

22 Յովհաննէսի ձեռքով անոր 
մկրտութենէն մինչեւ երկինք 
համբարձման օրը։ Ասոնցմէ մէկը 
պէտք է որ տասնըմէկիս միանայ՝ 
Քրիստոսի յարութեան վկայ ըլլալու 
համար։

22 Hovhannesi tzeṙkov anor 
mgrdootenen minchev yergink 
hampartzman orŭ: Asontsme megŭ 
bedk e vor dasnŭmegis miana՝ 
Krisdosi harootyan vga ŭllaloo 
hamar:

22 “beginning from the baptism 
of John to that day when He was 
taken up from us, one of these 
must become a witness with us of 
His resurrection.”

23 Այն ատեն հաւատացեալները 
երկու հոգի ներկայացուցին. 
Բարսաբա կոչուած Յովսէփը, որ 
Արդար մականուանուեցաւ, եւ 
Մատաթիան։

23 Ayn aden havadatsyalnerŭ 
yergoo hoki nergayatsootsin. 
Parsapa gochvadz Hovsepŭ, 
vor Artar maganvanvetsav, yev 
Madatian:

23 And they proposed two: 
Joseph called Barsabas, who was 
surnamed Justus, and Matthias.

24 Ապա հետեւեալ աղօթքը ըրին.‑ 
Դուն, Տէ՛ր, որ կը ճանչնաս բոլոր 
մարդոց սիրտերը, ցոյց տուր մեզի՝ թէ 
այս երկուքէն ո՛ր մէկը կ’ընտրես

24 Aba hedevyal aghotkŭ ŭrin.‑ 
Toon, De՛r, vor gŭ janchnas polor 
martots sirderŭ, tsooyts door 
mezi՝ te ays yergooken vo՛r megŭ 
g’ŭndres

24 And they prayed and said, 
“You, O Lord, who know the hearts 
of all, show which of these two You 
have chosen

25 առաքելական այս պաշտօնին 
համար, որմէ Յուդա ինկաւ՝ իրեն 
սահմանուած տեղը երթալու համար։

25 aṙakelagan ays bashdonin 
hamar, vorme Hoota ingav՝ iren 
sahmanvadz deghŭ yertaloo 
hamar:

25 “to take part in this ministry 
and apostleship from which Judas 
by transgression fell, that he 
might go to his own place.”
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26 Ապա երկու անուններուն 
վրայ վիճակ ձգեցին։ Վիճակը 
Մատաթիային ելաւ, եւ անիկա 
տասնըմէկ առաքեալներուն կարգին 
դասուեցաւ։ ֍

26 Aba yergoo anoonneroon vra 
vijag tzketsin: Vijagŭ Madatiayin 
yelav, yev aniga dasnŭmeg 
aṙakyalneroon garkin tasvetsav: ֍

26 And they cast their lots, and 
the lot fell on Matthias. And he 
was numbered with the eleven 
apostles. ֍

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

Գովեա՛, Երուսաղէ՛մ, զՏէր եւ օրհնեա՛ 
զԱստուած քո, Սիո՛ն։

Kovya՛, Yeroosaghe՛m, zDer yev 
orhnya՛ zAsdvadz ko, Sio՛n:

1 Praise the Lord, O Jerusalem; 
Praise your God, O Zion,

Զի զօրացոյց զնիգս դրանց քոց եւ 
օրհնեաց զորդիս քո ի քեզ։

Zi zoratsooyts zniks trants kots 
yev orhnyats zortis ko i kez:

2 For He strengthens the bars 
of your gates; He blesses your 
children within you;

Ո եդ զսահմանս քո ի խաղաղութիւն, 
պարարտութեամբ ցորենոյ լցոյց 
զքեզ։

Vo yet zsahmans ko i 
khaghaghootyoon, barardootyamp 
tsoreno ltsooyts zkez:

3 He who grants your borders 
peace, And fills you with the finest 
of wheat;

Առաքէ զբան Իւր յերկիր, վաղվաղ 
ընթանան պատգամք Նորա։

Aṙake zpan Yoor hergir, vaghvagh 
ŭntanan badkamk Nora:

4 He who sends His teaching to 
earth Until His word shall run 
swiftly,

Դնէ զձիւն որպէս զասր եւ զմէգ 
որպէս փոշի ցանեաց։

Tne ztzyoon vorbes zasr yev zmek 
vorbes poshi tsanyats:

5 Giving snow like wool, 
Sprinkling mist like ashes,

Արկանէ զսառն որպէս պատառս. 
առաջի ցրտոյ Նորա ո՞ կարէ կալ։

Argane zsaṙn vorbes badaṙs. 
aṙachi tsrdo Nora vo՞ gare gal:

6 Casting His ice like morsels; 
Who shall withstand His winter?

Առաքէ զբան Իւր եւ հալէ զնոսա. 
շնչեսցեն հողմք, եւ գնասցեն ջուրք։

Aṙake zpan Yoor yev hale znosa. 
shnchestsen hoghmk, yev knastsen 
choork:

7 He shall send His word and melt 
them; His wind shall blow, and the 
waters shall flow,

Պատմէ զբան Իւր Յակոբայ, 
զարդարութիւն եւ զիրաւունս՝ 
Իսրայելի։

Badme zpan Yoor Hagopa, 
zartarootyoon yev ziravoons՝ 
Israyeli:

8 He who declares His word 
to Jacob, His ordinances and 
judgments to Israel.
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Ոչ այսպէս արար ամենայն ազգաց 
Տէր եւ զդատաստանս Իւր ոչ 
յայտնեաց նոցա։ ֍

Voch aysbes arar amenayn azkats 
Der yev ztadasdans Yoor voch 
haydnyats notsa: ֍

9 He did not do so with other 
nations, Nor did He show His 
judgments to them. ֍

Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 
Մարկոսի Մարկոսի 16.2‑8 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani 
Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Margosi Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Margosi 

16.2‑8 (ARWZ)

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

16:2‑8 (NKJV)

Վասն Յարութեան Տեառն մերոյ 
Յիսուսի Քրիստոսի

Vasn Harootyan Dyaṙn mero 
Hisoosi Krisdosi

Concerning the Resurrection of our 
Lord Jesus Christ

2 Կիրակի առաւօտ կանուխ, 
արեւածագին, գերեզման եկան։

2 Giragi aṙavod ganookh, 
arevadzakin, kerezman yegan:

2 Very early in the morning, on the 
first day of the week, they came to 
the tomb when the sun had risen.

3 «Ո՞վ պիտի գլորէ գերեզմանի 
մուտքին դրուած քարը», կը 
հարցնէին իրարու,

3 «O՞v bidi klore kerezmani 
moodkin trvadz karŭ», gŭ 
hartsnein iraroo,

3 And they said among themselves, 
“Who will roll away the stone from 
the door of the tomb for us?”

4 որովհետեւ քարը շատ մեծ էր։ 
Սակայն երբ նայեցան, տեսան որ 
քարը արդէն իսկ գլորուած էր։

4 vorovhedev karŭ shad medz er: 
Sagayn yerp nayetsan, desan vor 
karŭ arten isg klorvadz er:

4 But when they looked up, they 
saw that the stone had been rolled 
away—for it was very large.

5 Գերեզմանէն ներս մտան եւ ճերմակ 
զգեստ հագած երիտասարդ մը 
տեսան, որ աջ կողմը նստած էր, եւ 
սարսափեցան։

5 Kerezmanen ners mdan yev 
jermag zkesd hakadz yeridasart 
mŭ desan, vor ach goghmŭ nsdadz 
er, yev sarsapetsan:

5 And entering the tomb, they 
saw a young man clothed in a long 
white robe sitting on the right 
side; and they were alarmed.

6 Երիտասարդը ըսաւ անոնց. «Մի՛ 
վախնաք, գիտեմ որ խաչուած 
Նազովրեցի Յիսուսը կը փնտռէք, 
բայց հոս չէ՛, յարութիւն առաւ։ Տեսէ՛ք, 
զինք հոս դրած էին։

6 Yeridasartŭ ŭsav anonts. «Mi՛ 
vakhnak, kidem vor khachvadz 
Nazovretsi Hisoosŭ gŭ pndṙek, 
payts hos che՛, harootyoon aṙav: 
Dese՛k, zink hos tradz ein:

6 But he said to them, “Do not 
be alarmed. You seek Jesus of 
Nazareth, who was crucified. He is 
risen! He is not here. See the place 
where they laid Him.
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7 Այժմ գացէք, ըսէք իր 
աշակերտներուն եւ Պետրոսի, որ 
ահա ինք ձեզմէ առաջ կ’երթայ 
Գալիլեա. հո՛ն պիտի տեսնէք զինք, 
ինչպէս որ ըսած էր ձեզի»։

7 Ayjhm katsek, ŭsek ir 
ashagerdneroon yev Bedrosi, 
vor aha ink tzezme aṙach g’erta 
Kalilya. ho՛n bidi desnek zink, 
inchbes vor ŭsadz er tzezi»:

7 “But go, tell His disciples—and 
Peter—that He is going before you 
into Galilee; there you will see 
Him, as He said to you.”

8 Երբ ասիկա լսեցին, դուրս փախան 
գերեզմանէն, զարհուրած ու 
ապշահար, եւ ոչ մէկուն բան մը ըսին, 
որովհետեւ կը վախնային։ ֍

8 Yerp asiga lsetsin, toors 
pakhan kerezmanen, zarhooradz 
oo abshahar, yev voch megoon 
pan mŭ ŭsin, vorovhedev gŭ 
vakhnayin: ֍

8 So they went out quickly and fled 
from the tomb, for they trembled 
and were amazed. And they said 
nothing to anyone, for they were 
afraid. ֍

* Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի * Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Յովհաննու Յովհաննու 5.24‑30 (ARWZ)

* Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani * Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani 
Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Hovhannoo Hovhannoo 5.24‑30 (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 

5:24‑30 (NKJV)

24 Լաւ գիտցէք, ով որ իմ խօսքերս 
կը լսէ եւ կը հաւատայ անոր՝ որ զիս 
ղրկեց, յաւիտենական կեանք ունի եւ 
պիտի չդատապարտուի, որովհետեւ 
արդէն իսկ մահէն կեանքի անցած է։

24 Lav kidtsek, ov vor im khoskers 
gŭ lse yev gŭ havada anor՝ vor zis 
ghrgets, havidenagan gyank ooni 
yev bidi chtadabardvi, vorovhedev 
arten isg mahen gyanki antsadz e:

24 “Most assuredly, I say to 
you, he who hears My word and 
believes in Him who sent Me has 
everlasting life, and shall not come 
into judgment, but has passed 
from death into life.

25 Հաստա՛ տ գիտցէք, ժամանակ 
կու գայ եւ արդէն իսկ եկած է, երբ 
մեռելները Աստուծոյ Որդիին ձայնը 
պիտի լսեն եւ լսողները պիտի ապրին։

25 Hasda՛ d kidtsek, jhamanag 
goo ka yev arten isg yegadz e, 
yerp meṙelnerŭ Asdoodzo Vortiin 
tzaynŭ bidi lsen yev lsoghnerŭ bidi 
abrin:

25 “Most assuredly, I say to you, 
the hour is coming, and now is, 
when the dead will hear the voice 
of the Son of God; and those who 
hear will live.

26 Որովհետեւ, ինչպէս որ Հայրը 
կեանք պարգեւելու զօրութիւնը ունի 
իր մէջ, այդ զօրութիւնը տուած է 
նաեւ Որդիին։

26 Vorovhedev, inchbes vor Hayrŭ 
gyank barkeveloo zorootyoonŭ ooni 
ir mech, ayt zorootyoonŭ dvadz e 
nayev Vortiin:

26 “For as the Father has life in 
Himself, so He has granted the 
Son to have life in Himself,
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27 Նոյնպէս ալ դատելու 
իշխանութիւնը տուաւ Որդիին, 
որովհետեւ անիկա Մարդու Որդին է։

27 Nooynbes al tadeloo 
ishkhanootyoonŭ dvav Vortiin, 
vorovhedev aniga Martoo Vortin e:

27 “and has given Him authority 
to execute judgment also, because 
He is the Son of Man.

28 Ուրեմն մի՛ զարմանաք որ ըսի, թէ 
ահա կու գայ ժամանակը, երբ բոլոր 
անոնք որոնք գերեզմաններու մէջ են՝ 
պիտի լսեն անոր ձայնը

28 Ooremn mi՛ zarmanak vor 
ŭsi, te aha goo ka jhamanagŭ, 
yerp polor anonk voronk 
kerezmanneroo mech yen՝ bidi lsen 
anor tzaynŭ

28 “Do not marvel at this; for the 
hour is coming in which all who 
are in the graves will hear His 
voice

29 եւ դուրս գան. անոնք որ բարիք 
գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն 
եւ ապրին, իսկ անոնք որ չարիք 
գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն 
եւ դատապարտուին։

29 yev toors kan. anonk vor parik 
kordzadz yen՝ harootyoon bidi 
aṙnen yev abrin, isg anonk vor 
charik kordzadz yen՝ harootyoon 
bidi aṙnen yev tadabardvin:

29 “and come forth—those who 
have done good, to the resurrection 
of life, and those who have 
done evil, to the resurrection of 
condemnation.

30 Ես ինձմէ չեմ կրնար դատել, այլ 
կը դատեմ այնպէս՝ ինչպէս Հօրմէս 
կը լսեմ. եւ ուրեմն իմ դատաստանս 
արդար է, որովհետեւ կը գործադրեմ 
ո՛չ թէ իմ կամքս, այլ կամքը անոր՝ որ 
զիս ղրկեց։ ֍

30 Yes intzme chem grnar tadel, 
ayl gŭ tadem aynbes՝ inchbes 
Hormes gŭ lsem. yev ooremn im 
tadasdans artar e, vorovhedev gŭ 
kordzatrem vo՛ch te im gamks, ayl 
gamkŭ anor՝ vor zis ghrgets: ֍

30 “I can of Myself do nothing. As 
I hear, I judge; and My judgment 
is righteous, because I do not seek 
My own will but the will of the 
Father who sent Me. ֍

Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Մատթէոսի Մատթէոսի 28.16‑20 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani 
Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Madteosi Madteosi 28.16‑20 (ARWZ)

A Reading from the Holy Gospel A Reading from the Holy Gospel 
of Jesus Christ according to of Jesus Christ according to 
Matthew Matthew 28:16‑20 (NKJV)

Յետ Յարութեան Տեառն մերոյ 
Յիսուսի Քրիստոսի

Hed Harootyan Dyaṙn mero 
Hisoosi Krisdosi

Following the Resurrection of our 
Lord Jesus Christ

16 Իսկ տասնըմէկ աշակերտները 
գացին Գալիլեա, այն լեռը ուր Յիսուս 
ժամադրուած էր իրենց հետ։

16 Isg dasnŭmeg ashagerdnerŭ 
katsin Kalilya, ayn leṙŭ oor Hisoos 
jhamatrvadz er irents hed:

16 The eleven disciples went away 
into Galilee, to the mountain 
which Jesus had appointed for 
them.
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17 Երբ տեսան զինք, երկրպագեցին 
իրեն. բայց ոմանք տարակուսեցան։

17 Yerp desan zink, yergrbaketsin 
iren. payts vomank daragoosetsan:

17 When they saw Him, they 
worshiped Him; but some doubted.

18 Յիսուս մօտենալով խօսեցաւ 
անոնց հետ։ Ապա ըսաւ.‑ Ամէն 
իշխանութիւն տրուեցաւ ինծի 
երկինքի մէջ եւ երկրի վրայ։ Ինչպէս 
որ Հայրը զիս ղրկեց, այնպէս ալ ես 
ձեզ կը ղրկեմ։

18 Hisoos modenalov khosetsav 
anonts hed: Aba ŭsav.‑ Amen 
ishkhanootyoon drvetsav indzi 
yerginki mech yev yergri vra: 
Inchbes vor Hayrŭ zis ghrgets, 
aynbes al yes tzez gŭ ghrgem:

18 And Jesus came and spoke to 
them, saying, “All authority has 
been given to Me in heaven and on 
earth.

19 Հետեւաբար, գացէք եւ բոլոր 
ժողովուրդները ինծի աշակերտ 
դարձուցէք։ Զանոնք մկրտեցէք՝ Հօր, 
Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին անունով։

19 Hedevapar, katsek yev polor 
jhoghovoortnerŭ indzi ashagerd 
tartzootsek: Zanonk mgrdetsek՝ 
Hor, Vortiin yev Soorp Hokiin 
anoonov:

19 “Go therefore and make 
disciples of all the nations, 
baptizing them in the name of the 
Father and of the Son and of the 
Holy Spirit,

20 Անոնց սորվեցուցէք այն բոլոր 
պատուիրանները որ ես ձեզի տուի. 
եւ ահա միշտ ձեզի հետ պիտի ըլլամ, 
մինչեւ աշխարհիս վախճանը։ ֍

20 Anonts sorvetsootsek ayn polor 
badvirannerŭ vor yes tzezi dvi. yev 
aha mishd tzezi hed bidi ŭllam, 
minchev ashkharhis vakhjanŭ: ֍

20 “teaching them to observe all 
things that I have commanded 
you; and lo, I am with you always, 
even to the end of the age.” 
Amen. ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Յովհաննու Յովհաննու 21.15‑25 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani 
Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Hovhannoo Hovhannoo 21.15‑25 (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 

21:15‑25 (NKJV)

Յետ Յարութեան Տեառն մերոյ 
Յիսուսի Քրիստոսի

Hed Harootyan Dyaṙn mero 
Hisoosi Krisdosi

Following the Resurrection of our 
Lord Jesus Christ

15 Ուտելէ ետք, Յիսուս ըսաւ Սիմոն 
Պետրոսի.‑ Սիմո՛ն, Յովնանի՛ որդի, 
կը սիրե՞ս զիս ասոնցմէ աւելի։ ‑ Այո՛, 
Տէ՛ր,‑ պատասխանեց ան,‑ դուն 
գիտես որ կը սիրեմ քեզ։ ‑ Արածէ՛ իմ 
գառնուկներս,‑ ըսաւ Յիսուս անոր։

15 Oodele yedk, Hisoos ŭsav 
Simon Bedrosi.‑ Simo՛n, Hovnani՛ 
vorti, gŭ sire՞s zis asontsme aveli: ‑ 
Ayo՛, De՛r,‑ badaskhanets an,‑ toon 
kides vor gŭ sirem kez: ‑ Aradze՛ im 
kaṙnoogners,‑ ŭsav Hisoos anor:

15 So when they had eaten 
breakfast, Jesus said to Simon 
Peter, “Simon, son of Jonah, do you 
love Me more than these?” He said 
to Him, “Yes, Lord; You know that 
I love You.” He said to him, “Feed 
My lambs.”

16 Եւ դարձեալ հարցուց.‑ Սիմո՛ն, 
Յովնանի՛ Որդի, կը սիրե՞ս զիս։ ‑ Այո՛ 
Տէ՜ր,‑ պատասխանեց ան,‑ դուն 
գիտես որ կը սիրեմ քեզ։ ‑ Արածէ՛ իմ 
ոչխարներս,‑ ըսաւ Յիսուս անոր։

16 Yev tartzyal hartsoots.‑ Simo՛n, 
Hovnani՛ Vorti, gŭ sire՞s zis: ‑ Ayo՛ 
De՜r,‑ badaskhanets an,‑ toon kides 
vor gŭ sirem kez: ‑ Aradze՛ im 
vochkharners,‑ ŭsav Hisoos anor:

16 He said to him again a second 
time, “Simon, son of Jonah, do you 
love Me?” He said to Him, “Yes, 
Lord; You know that I love You.” 
He said to him, “Tend My sheep.”

17 Եւ երրորդ անգամ հարցուց.‑ 
Սիմո՛ն, Յովնանի՛ որդի, կը սիրե՞ս զիս։ 
Պետրոս տրտմեցաւ որ երեք անգամ 
հարցուց իրեն՝ «կը սիրե՞ս զիս», եւ 
ըսաւ անոր.‑ Տէ՛ր, դուն ամէն ինչ 
գիտես, եւ գիտես թէ կը սիրեմ քեզ։

17 Yev yerrort ankam hartsoots.‑ 
Simo՛n, Hovnani՛ vorti, gŭ sire՞s 
zis: Bedros drdmetsav vor yerek 
ankam hartsoots iren՝ «gŭ sire՞s 
zis», yev ŭsav anor.‑ De՛r, toon 
amen inch kides, yev kides te gŭ 
sirem kez:

17 He said to him the third time, 
“Simon, son of Jonah, do you love 
Me?” Peter was grieved because 
He said to him the third time, “Do 
you love Me?” And he said to Him, 
“Lord, You know all things; You 
know that I love You.” Jesus said 
to him, “Feed My sheep.
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18 Յիսուս ըսաւ անոր.‑ Արածէ՛ 
իմ ոչխարներս։ Եւ աւելցուց.‑ Լաւ 
գիտցիր, որ երբ երիտասարդ էիր՝ 
քու ձեռքովդ կը կապէիր գօտիդ եւ 
կ’երթայիր ո՛ւր որ կ’ուզէիր։ Բայց 
երբ ծերանաս, ձեռքդ վեր պիտի 
բարձրացնես եւ ուրիշներ պիտի 
կապեն գօտիդ ու տանին հոն՝ ուր 
դուն չես ուզեր երթալ։

18 Hisoos ŭsav anor.‑ Aradze՛ im 
vochkharners: Yev aveltsoots.‑ Lav 
kidtsir, vor yerp yeridasart eir՝ 
koo tzeṙkovt gŭ gabeir kodit yev 
g’ertayir o՛or vor g’oozeir: Payts 
yerp dzeranas, tzeṙkt ver bidi 
partzratsnes yev oorishner bidi 
gaben kodit oo danin hon՝ oor toon 
ches oozer yertal:

18 “Most assuredly, I say to you, 
when you were younger, you 
girded yourself and walked where 
you wished; but when you are old, 
you will stretch out your hands, 
and another will gird you and 
carry you where you do not wish.”

19 Յիսուս ասիկա ըսաւ՝ ցոյց տալու 
համար, թէ ի՛նչպիսի մահով Պետրոս 
պիտի փառաւորէ զԱստուած։ Յետոյ 
Յիսուս ըսաւ անոր.‑ Հետեւէ՛ ինծի։

19 Hisoos asiga ŭsav՝ tsooyts daloo 
hamar, te i՛nchbisi mahov Bedros 
bidi paṙavore zAsdvadz: Hedo 
Hisoos ŭsav anor.‑ Hedeve՛ indzi:

19 This He spoke, signifying by 
what death he would glorify God. 
And when He had spoken this, He 
said to him, “Follow Me.”

20 Պետրոս ետեւ դարձաւ եւ տեսաւ 
որ իրեն կը հետեւէր այն աշակերտը, 
զոր Յիսուս կը սիրէր, ան՝ որ 
ընթրիքի ատեն Յիսուսի կողմը 
դառնալով հարցուցած էր՝ «Տէ՛ր, ո՞վ է 
քեզ մատնողը»։

20 Bedros yedev tartzav yev 
desav vor iren gŭ hedever ayn 
ashagerdŭ, zor Hisoos gŭ sirer, an՝ 
vor ŭntriki aden Hisoosi goghmŭ 
taṙnalov hartsootsadz er՝ «De՛r, o՞v 
e kez madnoghŭ»:

20 Then Peter, turning around, 
saw the disciple whom Jesus loved 
following, who also had leaned on 
His breast at the supper, and said, 
“Lord, who is the one who betrays 
You?”

21 Պետրոս զայն տեսնելով՝ հարցուց 
Յիսուսի.‑ Տէ՛ր, իսկ ասիկա՞ ինչ պիտի 
ըլլայ։

21 Bedros zayn desnelov՝ hartsoots 
Hisoosi.‑ De՛r, isg asiga՞ inch bidi 
ŭlla:

21 Peter, seeing him, said to Jesus, 
“But Lord, what about this man?”

22 Յիսուս պատասխանեց.‑ Եթէ ես 
կ’ուզեմ որ ասիկա ապրի՝ մինչեւ ես 
գամ, քու ի՞նչ հոգդ է. դուն հետեւէ՛ 
ինծի։

22 Hisoos badaskhanets.‑ Yete yes 
g’oozem vor asiga abri՝ minchev 
yes kam, koo i՞nch hokt e. toon 
hedeve՛ indzi:

22 Jesus said to him, “If I will that 
he remain till I come, what is that 
to you? You follow Me.”
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23 Այս խօսքէն Յիսուսի 
հետեւորդներուն մէջ այն կարծիքը 
տարածուեցաւ՝ թէ այդ աշակերտը 
պիտի չմեռնի։ Բայց Յիսուս չըսա՛ւ թէ 
«Պիտի չմեռնի», այլ՝ «Եթէ ես կ’ուզեմ 
որ ասիկա ապրի մինչեւ ես գամ, քու 
ի՞նչ հոգդ է»։

23 Ays khosken Hisoosi 
hedevortneroon mech ayn gardzikŭ 
daradzvetsav՝ te ayt ashagerdŭ 
bidi chmeṙni: Payts Hisoos chŭsa՛v 
te «Bidi chmeṙni», ayl՝ «Yete yes 
g’oozem vor asiga abri minchev yes 
kam, koo i՞nch hokt e»:

23 Then this saying went out 
among the brethren that this 
disciple would not die. Yet Jesus 
did not say to him that he would 
not die, but, “If I will that he 
remain till I come, what is that to 
you?”

24 Ասիկա նոյն այն աշակերտն է, որ 
կը վկայէ այս բաներուն մասին եւ 
որ գրի առաւ ասոնք. եւ գիտենք թէ 
անոր վկայութիւնը վաւերական է։

24 Asiga nooyn ayn ashagerdn e, 
vor gŭ vgaye ays paneroon masin 
yev vor kri aṙav asonk. yev kidenk 
te anor vgayootyoonŭ vaveragan e:

24 This is the disciple who testifies 
of these things, and wrote these 
things; and we know that his 
testimony is true.

25 Բայց տակաւին Յիսուս շատ 
բաներ ալ կատարեց, որոնք եթէ 
մէկ առ մէկ գրուէին՝ կը կարծեմ թէ 
ամբողջ աշխարհն ալ բաւական պիտի 
չըլլար պարփակելու գրուած այդ 
գիրքերը։

25 Payts dagavin Hisoos shad 
paner al gadarets, voronk yete 
meg aṙ meg krvein՝ gŭ gardzem te 
ampoghch ashkharhn al pavagan 
bidi chŭllar barpageloo krvadz ayt 
kirkerŭ:

25 And there are also many other 
things that Jesus did, which if they 
were written one by one, I suppose 
that even the world itself could not 
contain the books that would be 
written. Amen. ֍


