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

2022‑05‑08 2022‑05‑08 2022‑05‑08

Կիրակի Giragi Sunday

ԳԿ Kim Gen Kim Gen

Դ. կիւրակէ, ԻԲ. օր Յարութեան. Կարմիր կիւրակէ. 5. gyoorage, 22. or Harootyan. Garmir gyoorage. Fourth Sunday, 22nd day of Resurrection. Red 
Sunday.

Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 
Ղուկասու Ղուկասու 9.18‑36 (ARWZ)

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

Ghoogasoo Ghoogasoo 9.18‑36 (ARWZ)

A Reading from the Holy Gospel A Reading from the Holy Gospel 
of Jesus Christ according to St. of Jesus Christ according to St. 

Luke Luke 9:18‑36 (NKJV)

18 Օր մը Յիսուս առանձին կ’աղօթէր։ 
Իրեն հետ էին նաեւ իր աշակերտները։ 
Անոնց հարցուց.‑ Ժողովուրդը իմ 
մասիս ի՞նչ կ’ըսէ. ո՞վ եմ ես։

18 Or mŭ Hisoos aṙantzin 
g’aghoter: Iren hed ein nayev ir 
ashagerdnerŭ: Anonts hartsoots.‑ 
Jhoghovoortŭ im masis i՞nch g’ŭse. 
o՞v yem yes:

18 And it happened, as He was 
alone praying, that His disciples 
joined Him, and He asked them, 
saying, “Who do the crowds say 
that I am?”

19 Անոնք պատասխանեցին.‑ Ոմանք 
կ’ըսեն թէ Յովհաննէս Մկրտիչն 
ես, ոմանք՝ Եղիա մարգարէն, 
իսկ ուրիշներ կ’ըսեն թէ նախկին 
մարգարէներէն մէկն ես, որ 
յարութիւն առած է։

19 Anonk badaskhanetsin.‑ 
Vomank g’ŭsen te Hovhannes 
Mgrdichn yes, vomank՝ Yeghia 
markaren, isg oorishner g’ŭsen te 
nakhgin markareneren megn yes, 
vor harootyoon aṙadz e:

19 So they answered and said, 
“John the Baptist, but some say 
Elijah; and others say that one of 
the old prophets has risen again.”

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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20 Յիսուս հարցուց անոնց,‑ Իսկ 
դո՞ւք ինչ կ’ըսէք իմ մասիս։ Պետրոս 
պատասխանեց.‑ Դուն Աստուծոյ 
Օծեալն ես, Քրիստոսը։

20 Hisoos hartsoots anonts,‑ Isg 
to՞ok inch g’ŭsek im masis: Bedros 
badaskhanets.‑ Toon Asdoodzo 
Odzyaln yes, Krisdosŭ:

20 He said to them, “But who 
do you say that I am?” Peter 
answered and said, “The Christ of 
God.”

21 Յիսուս խստիւ պատուիրեց անոնց, 
որ ոեւէ մէկուն չըսեն ասիկա։

21 Hisoos khsdiv badvirets anonts, 
vor voyeve megoon chŭsen asiga:

21 And He strictly warned and 
commanded them to tell this to no 
one,

22 Ապա աւելցուց.‑ Մարդու Որդին 
պէտք է որ շատ չարչարուի եւ 
մերժուի աւագ քահանաներէն, 
երէցներէն եւ Օրէնքի ուսուցիչներէն. 
զինք պիտիսպաննեն, եւ սակայն 
երրորդ օրը յարութիւն պիտի առնէ։

22 Aba aveltsoots.‑ Martoo Vortin 
bedk e vor shad charcharvi yev 
merjhvi avak kahananeren, 
yeretsneren yev Orenki 
oosootsichneren. zink bidisbannen, 
yev sagayn yerrort orŭ harootyoon 
bidi aṙne:

22 saying, “The Son of Man must 
suffer many things, and be rejected 
by the elders and chief priests 
and scribes, and be killed, and be 
raised the third day.”

23 Եւ բոլորին ըսաւ.‑ Եթէ մէկը ուզէ 
ինծի հետեւիլ՝ թող ուրանայ իր անձը, 
ամէն օր իր խաչը առնէ եւ ետեւէս 
գայ։

23 Yev polorin ŭsav.‑ Yete megŭ 
ooze indzi hedevil՝ togh oorana ir 
antzŭ, amen or ir khachŭ aṙne yev 
yedeves ka:

23 Then He said to them all, “If 
anyone desires to come after Me, 
let him deny himself, and take up 
his cross daily, and follow Me.

24 Որովհետեւ ով որ ուզէ իր կեանքը 
փրկել՝ պիտի կորսնցէ զայն, եւ ով որ 
ինծի համար կորսնցնէ իր կեանքը՝ 
պիտի փրկէ զայն։

24 Vorovhedev ov vor ooze ir 
gyankŭ prgel՝ bidi gorsntse zayn, 
yev ov vor indzi hamar gorsntsne 
ir gyankŭ՝ bidi prge zayn:

24 “For whoever desires to save his 
life will lose it, but whoever loses 
his life for My sake will save it.

25 Ի՞նչ օգուտ, երբ մէկը ամբողջ 
աշխարհը շահի, բայց իր կեանքը 
կորսնցնէ կամ ինքզինքին վնասէ։

25 I՞nch okood, yerp megŭ 
ampoghch ashkharhŭ shahi, payts 
ir gyankŭ gorsntsne gam inkzinkin 
vnase:

25 “For what profit is it to a man 
if he gains the whole world, and is 
himself destroyed or lost?
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26 Ով որ զիս եւ կամ խօսքերս 
ընդունիլը ամօթ նկատէ՝ Մարդու 
Որդին ալ զայն ընդունիլը ամօթ պիտի 
նկատէ, երբ գայ իր փառքով, ինչպէս 
նաեւ իր Հօր եւ սուրբ հրեշտակներուն 
փառքով։

26 Ov vor zis yev gam khoskers 
ŭntoonilŭ amot ngade՝ Martoo 
Vortin al zayn ŭntoonilŭ amot 
bidi ngade, yerp ka ir paṙkov, 
inchbes nayev ir Hor yev soorp 
hreshdagneroon paṙkov:

26 “For whoever is ashamed of 
Me and My words, of him the Son 
of Man will be ashamed when He 
comes in His own glory, and in His 
Father's, and of the holy angels.

27 Արդարեւ կ’ըսեմ ձեզի, թէ 
հոս գտնուողներէն ոմանք պիտի 
չմեռնին՝ մինչեւ տեսնեն Աստուծոյ 
թագաւորութիւնը։

27 Artarev g’ŭsem tzezi, te hos 
kdnvoghneren vomank bidi 
chmeṙnin՝ minchev desnen 
Asdoodzo takavorootyoonŭ:

27 “But I tell you truly, there are 
some standing here who shall 
not taste death till they see the 
kingdom of God.”

28 Այս խօսքերը ըսելէ շուրջ ութը 
օրեր ետք, Յիսուս իր հետ առնելով 
Պետրոսը, Յակոբոսը եւ Յովհաննէսը, 
լեռ ելաւ աղօթելու։

28 Ays khoskerŭ ŭsele shoorch 
ootŭ orer yedk, Hisoos ir hed 
aṙnelov Bedrosŭ, Hagoposŭ yev 
Hovhannesŭ, leṙ yelav aghoteloo:

28 Now it came to pass, about 
eight days after these sayings, that 
He took Peter, John, and James 
and went up on the mountain to 
pray.

29 Եւ մինչ կ’աղօթէր, անոր դէմքը 
այլակերպեցաւ եւ հագուստը փայլուն 
սպիտակ գոյն առաւ։

29 Yev minch g’aghoter, anor 
temkŭ aylagerbetsav yev hakoosdŭ 
payloon sbidag kooyn aṙav:

29 As He prayed, the appearance 
of His face was altered, and His 
robe became white and glistening.

30 Եւ ահա երկու հոգիներ՝ Մովսէսն 
ու Եղիան երեւցան իրենց փառքով,

30 Yev aha yergoo hokiner՝ 
Movsesn oo Yeghian yerevtsan 
irents paṙkov,

30 And behold, two men talked 
with Him, who were Moses and 
Elijah,

31 կը խօսէին Յիսուսի հետ՝ իր 
մահուան մասին, որ պիտի պատահէր 
Երուսաղէմի մէջ։

31 gŭ khosein Hisoosi hed՝ ir 
mahvan masin, vor bidi badaher 
Yeroosaghemi mech:

31 who appeared in glory and 
spoke of His decease which He was 
about to accomplish at Jerusalem.
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32 Պետրոսի եւ իրեն 
ընկերացողներուն աչքերը քունով 
ծանրացած էին, բայց սթափեցան 
եւ տեսան Յիսուսի փառքը եւ երկու 
մարդիկը, որոնք անոր հետ էին։

32 Bedrosi yev iren 
ŭngeratsoghneroon achkerŭ 
koonov dzanratsadz ein, payts 
stapetsan yev desan Hisoosi paṙkŭ 
yev yergoo martigŭ, voronk anor 
hed ein:

32 But Peter and those with him 
were heavy with sleep; and when 
they were fully awake, they saw 
His glory and the two men who 
stood with Him.

33 Երբ Մովսէս ու Եղիա կը մեկնէին, 
Պետրոս ըսաւ Յիսուսի.‑ Վարդապե՛տ, 
լաւ է որ հոս մնանք. երեք վրաններ 
շինենք՝ մէկը քեզի, մէկը Մովսէսի եւ 
միւսը Եղիայի համար։ Սակայն չէր 
գիտեր թէ ի՞նչ կ’ըսէր։

33 Yerp Movses oo Yeghia gŭ 
megnein, Bedros ŭsav Hisoosi.‑ 
Vartabe՛d, lav e vor hos mnank. 
yerek vranner shinenk՝ megŭ 
kezi, megŭ Movsesi yev myoosŭ 
Yeghiayi hamar: Sagayn cher 
kider te i՞nch g’ŭser:

33 Then it happened, as they were 
parting from Him, that Peter said 
to Jesus, “Master, it is good for us 
to be here; and let us make three 
tabernacles: one for You, one for 
Moses, and one for Elijah”—not 
knowing what he said.

34 Տակաւին Պետրոս կը խօսէր, երբ 
ամպ մը եկաւ եւ շուքի տակ առաւ 
զանոնք։ Աշակերտները վախցան, երբ 
ամպը ծածկեց զիրենք։

34 Dagavin Bedros gŭ khoser, yerp 
amb mŭ yegav yev shooki dag aṙav 
zanonk: Ashagerdnerŭ vakhtsan, 
yerp ambŭ dzadzgets zirenk:

34 While he was saying this, a 
cloud came and overshadowed 
them; and they were fearful as 
they entered the cloud.

35 Ամպին մէջէնլսուեցաւ ձայն մը, 
որ կ’ըսէր.‑ Ա՛յս է իմ ընտրեալ Որդիս, 
անոր մտիկ ըրէք։

35 Ambin mechenlsvetsav tzayn 
mŭ, vor g’ŭser.‑ A՛ys e im ŭndryal 
Vortis, anor mdig ŭrek:

35 And a voice came out of the 
cloud, saying, “This is My beloved 
Son. Hear Him!”

36 Մինչ այս ձայնը կը լսուէր, Յիսուս 
առանձին էր։ Աշակերտները այդ 
օրերուն լուռ մնացին եւ ոեւէ մէկուն 
չպատմեցին իրենց տեսածներուն 
մասին։ ֍

36 Minch ays tzaynŭ gŭ lsver, 
Hisoos aṙantzin er: Ashagerdnerŭ 
ayt oreroon looṙ mnatsin yev 
voyeve megoon chbadmetsin irents 
desadzneroon masin: ֍

36 When the voice had ceased, 
Jesus was found alone. But they 
kept quiet, and told no one in those 
days any of the things they had 
seen. ֍
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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) Sharagan Sharagan (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!

Որ զաշխարհս լուսաւորեաց՝ 
Ալէլուիա.

Vor zashkharhs loosavoryats՝ 
Alleluia.

To Him who has enlightened the 
world, Alleluia!
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Ընթերցուածս Գործոց Առաքելոց Ընթերցուածս Գործոց Առաքելոց 
13.16‑43 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Kordzots Aṙakelots Ŭntertsvadzs Kordzots Aṙakelots 
13.16‑43 (ARWZ)

A Reading from the Acts of the A Reading from the Acts of the 
Apostles Apostles 13:16‑43 (NKJV)

16 Պօղոս ոտքի ելաւ, ձեռքով նշան 
ըրաւ որպէսզի լռեն, եւ ըսաւ.‑ Ո՜վ 
Իսրայէլացիներ եւ աստուածավախ 
մարդիկ, մտի՛կ ըրէք։

16 Boghos vodki yelav, tzeṙkov 
nshan ŭrav vorbeszi lṙen, yev 
ŭsav.‑ O՜v Israyelatsiner yev 
asdvadzavakh martig, mdi՛g ŭrek:

16 Then Paul stood up, and 
motioning with his hand said, 
“Men of Israel, and you who fear 
God, listen:

17 Այս ժողովուրդին՝ Իսրայէլի 
Աստուածը, ընտրեց մեր հայրերը, 
բարձրացուց մեր ժողովուրդը որ 
Եգիպտոսի մէջ որպէս պանդուխտ 
կ’ապրէր, եւ իր մեծ զօրութեամբ 
զանոնք հոնկէ հանեց։

17 Ays jhoghovoortin՝ Israyeli 
Asdvadzŭ, ŭndrets mer hayrerŭ, 
partzratsoots mer jhoghovoortŭ vor 
Yekibdosi mech vorbes bantookhd 
g’abrer, yev ir medz zorootyamp 
zanonk honge hanets:

17 “The God of this people Israel 
chose our fathers, and exalted 
the people when they dwelt as 
strangers in the land of Egypt, and 
with an uplifted arm He brought 
them out of it.

18 Շուրջ քառասուն տարի 
անապատին մէջ կերակրեց զանոնք։

18 Shoorch kaṙasoon dari 
anabadin mech geragrets zanonk:

18 “Now for a time of about forty 
years He put up with their ways in 
the wilderness.

19 Ապա Քանաան երկրի բնակիչ 
եօթը ազգերը պարտութեան 
մատնելով՝ անոնց երկիրը մեր 
ժողովուրդին տուաւ որպէս 
ժառանգութիւն։

19 Aba Kanaan yergri pnagich 
yotŭ azkerŭ bardootyan madnelov՝ 
anonts yergirŭ mer jhoghovoortin 
dvav vorbes jhaṙankootyoon:

19 “And when He had destroyed 
seven nations in the land of 
Canaan, He distributed their land 
to them by allotment.

20 Այս բոլորը եղան մօտաւորապէս 
չորս հարիւր յիսուն տարիներու 
ընթացքին։ Այնուհետեւ դատաւորներ 
տուաւ անոնց, մինչեւ Սամուէլ 
մարգարէի ժամանակը,

20 Ays polorŭ yeghan modavorabes 
chors haryoor hisoon darineroo 
ŭntatskin: Aynoohedev tadavorner 
dvav anonts, minchev Samvel 
markarei jhamanagŭ,

20 “After that He gave them 
judges for about four hundred 
and fifty years, until Samuel the 
prophet.
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21 երբ մեր ժողովուրդը թագաւոր 
ուզեց, եւ Աստուած թագաւոր 
կարգեց Սաւուղը, Կիսի որդին, որ 
Բենիամինի ցեղէն էր, քառասուն 
տարուան համար։

21 yerp mer jhoghovoortŭ takavor 
oozets, yev Asdvadz takavor 
garkets Savooghŭ, Gisi vortin, vor 
Peniamini tseghen er, kaṙasoon 
darvan hamar:

21 “And afterward they asked for 
a king; so God gave them Saul the 
son of Kish, a man of the tribe of 
Benjamin, for forty years.

22 Սաւուղէն ետք անոնց վրայ 
թագաւոր կարգեց Դաւիթը, որուն 
մասին նաեւ վկայեց, ըսելով. 
«Դաւիթը, Յեսսէի որդին, սրտիս 
խօսող անձն է, որ ամբողջութեամբ 
իմ կամքս պիտի կատարէ»։

22 Savooghen yedk anonts 
vra takavor garkets Tavitŭ, 
voroon masin nayev vgayets, 
ŭselov. «Tavitŭ, Hessei vortin, 
srdis khosogh antzn e, vor 
ampoghchootyamp im gamks bidi 
gadare»:

22 “And when He had removed 
him, He raised up for them David 
as king, to whom also He gave 
testimony and said, ‘I have found 
David the son of Jesse, a man after 
My own heart, who will do all My 
will.’

23 Անոր սերունդէն էր որ Աստուած 
Իսրայէլի տուաւ իր խոստացած 
Փրկիչը՝ Յիսուսը։

23 Anor seroonten er vor Asdvadz 
Israyeli dvav ir khosdatsadz 
Prgichŭ՝ Hisoosŭ:

23 “From this man's seed, 
according to the promise, God 
raised up for Israel a Savior—
Jesus—

24 Բայց նախքան անոր հրապարակ 
գալը, Յովհաննէս Իսրայէլի ամբողջ 
ժողովուրդին կը քարոզէր որ 
ապաշխարեն եւ մկրտուին։

24 Payts nakhkan anor hrabarag 
kalŭ, Hovhannes Israyeli 
ampoghch jhoghovoortin gŭ 
karozer vor abashkharen yev 
mgrdvin:

24 “after John had first preached, 
before His coming, the baptism 
of repentance to all the people of 
Israel.

25 Եւ իր պաշտօնը լրացնելու 
ժամանակ, Յովհաննէս ըսաւ. «Ո՞վ 
կը կարծէք զիս։ Ես ձեր սպասած 
անձը չեմ։ Ահա ինձմէ ետք կու գայ 
անիկա, որուն կօշիկները հանելու իսկ 
արժանի չեմ ես»։

25 Yev ir bashdonŭ lratsneloo 
jhamanag, Hovhannes ŭsav. «O՞v 
gŭ gardzek zis: Yes tzer sbasadz 
antzŭ chem: Aha intzme yedk 
goo ka aniga, voroon goshignerŭ 
haneloo isg arjhani chem yes»:

25 “And as John was finishing his 
course, he said, ‘Who do you think 
I am? I am not He. But behold, 
there comes One after me, the 
sandals of whose feet I am not 
worthy to loose.’
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26 Եղբայրնե՛ր, Աբրահամեան տոհմի 
զաւակներ եւ ձեր մէջ գտնուող 
աստուածավախ մարդիկ. փրկութեան 
այս պատգամը Աստուած ձեզի ղրկեց։

26 Yeghpayrne՛r, Aprahamyan 
dohmi zavagner yev tzer mech 
kdnvogh asdvadzavakh martig. 
prgootyan ays badkamŭ Asdvadz 
tzezi ghrgets:

26 “Men and brethren, sons of 
the family of Abraham, and those 
among you who fear God, to you 
the word of this salvation has been 
sent.

27 Որովհետեւ Երուսաղէմի 
բնակիչները եւ իրենց իշխանները 
չճանչցան Յիսուսը, եւ զայն 
դատապարտելով՝ կատարած եղան 
խօսքը մարգարէներուն, որ ամէն 
Շաբաթ օր կը կարդային։

27 Vorovhedev Yeroosaghemi 
pnagichnerŭ yev irents 
ishkhannerŭ chjanchtsan Hisoosŭ, 
yev zayn tadabardelov՝ gadaradz 
yeghan khoskŭ markareneroon, 
vor amen Shapat or gŭ gartayin:

27 “For those who dwell in 
Jerusalem, and their rulers, 
because they did not know Him, 
nor even the voices of the Prophets 
which are read every Sabbath, 
have fulfilled them in condemning 
Him.

28 Եւ թէպէտ մահուան արժանի 
յանցանք մը չգտան անոր վրայ, 
սակայն Պիղատոսէն պահանջեցին որ 
սպաննուի։

28 Yev tebed mahvan arjhani 
hantsank mŭ chkdan anor vra, 
sagayn Bighadosen bahanchetsin 
vor sbannvi:

28 “And though they found no 
cause for death in Him, they asked 
Pilate that He should be put to 
death.

29 Երբ անոր մասին բոլոր 
գրուածները կատարած եղան, զայն 
խաչէն իջեցուցին եւ գերեզման դրին։

29 Yerp anor masin polor 
krvadznerŭ gadaradz yeghan, 
zayn khachen ichetsootsin yev 
kerezman trin:

29 “Now when they had fulfilled 
all that was written concerning 
Him, they took Him down from the 
tree and laid Him in a tomb.

30 Բայց Աստուած զայն մեռելներէն 
յարուցանեց,

30 Payts Asdvadz zayn meṙelneren 
harootsanets,

30 “But God raised Him from the 
dead.

31 եւ Յիսուս բազմաթիւ օրեր 
երեւցաւ անոնց՝ որոնք իրեն հետ 
Գալիլեայէն Երուսաղէմ եկած էին, 
եւ որոնք հիմա իր վկաներն են 
ժողովուրդին առջեւ։

31 yev Hisoos pazmativ orer 
yerevtsav anonts՝ voronk iren hed 
Kalilyaen Yeroosaghem yegadz 
ein, yev voronk hima ir vganern 
yen jhoghovoortin aṙchev:

31 “He was seen for many days by 
those who came up with Him from 
Galilee to Jerusalem, who are His 
witnesses to the people.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 9 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

32 Մենք ալ, ահա, ձեզի կ’աւետենք, 
թէ Աստուած մեր հայրերուն տուած 
իր խոստումը

32 Menk al, aha, tzezi g’avedenk, 
te Asdvadz mer hayreroon dvadz ir 
khosdoomŭ

32 “And we declare to you glad 
tidings—that promise which was 
made to the fathers.

33 կատարեց մեր օրերուն, որ 
անոնց որդիներն ենք։ Այդ խոստումը 
կատարեց՝ Յիսուսը յարուցանելով, 
ինչպէս երկրորդ սաղմոսին մէջ ալ 
գրուած է. «Իմ որդիս ես դուն, այսօր 
քեզ ծնայ»։

33 gadarets mer oreroon, vor 
anonts vortinern yenk: Ayt 
khosdoomŭ gadarets՝ Hisoosŭ 
harootsanelov, inchbes yergrort 
saghmosin mech al krvadz e. «Im 
vortis yes toon, aysor kez dzna»:

33 “God has fulfilled this for us 
their children, in that He has 
raised up Jesus. As it is also 
written in the second Psalm: ‘You 
are My Son, Today I have begotten 
You.’

34 Նոյն այն իրողութիւնը, որ 
Աստուած զայն մեռելներէն 
յարուցանեց եւ անիկա այլեւս բնաւ 
մահ պիտի չտեսնէ, խոստում մըն է՝ 
մեզի ուղղուած, որովհետեւ Աստուած 
այսպէս կ’ըսէ. «Ձեզի պիտի տամ այն 
իսկական եւ սուրբ օրհնութիւնը, որ 
Դաւիթի խոստացայ»,

34 Nooyn ayn iroghootyoonŭ, 
vor Asdvadz zayn meṙelneren 
harootsanets yev aniga aylevs 
pnav mah bidi chdesne, khosdoom 
mŭn e՝ mezi ooghghvadz, 
vorovhedev Asdvadz aysbes g’ŭse. 
«Tzezi bidi dam ayn isgagan yev 
soorp orhnootyoonŭ, vor Taviti 
khosdatsa»,

34 “And that He raised Him from 
the dead, no more to return to 
corruption, He has spoken thus: ‘I 
will give you the sure mercies of 
David.’

35 եւ ինչպէս ուրիշ սաղմոսի մը մէջ 
սաղմոսագիրը կ’ըսէ. «Պիտի չթողուս 
որ քու ծառայիդ մարմինը փտութիւն 
տեսնէ»։

35 yev inchbes oorish saghmosi 
mŭ mech saghmosakirŭ g’ŭse. 
«Bidi chtoghoos vor koo dzaṙayit 
marminŭ pdootyoon desne»:

35 “Therefore He also says in 
another Psalm: ‘You will not allow 
Your Holy One to see corruption.’

36 Արդ, Դաւիթ իր սերունդին մէջ 
Աստուծոյ ծառայելէ ետք մեռաւ եւ 
իր հայրերուն քով թաղուեցաւ, եւ իր 
մարմինը փտեցաւ։

36 Art, Tavit ir seroontin mech 
Asdoodzo dzaṙayele yedk meṙav 
yev ir hayreroon kov taghvetsav, 
yev ir marminŭ pdetsav:

36 “For David, after he had served 
his own generation by the will of 
God, fell asleep, was buried with 
his fathers, and saw corruption;

37 Բայց Աստուած յարուցանեց 
Յիսուսը, որուն մարմինը փտութիւն 
չտեսաւ։

37 Payts Asdvadz harootsanets 
Hisoosŭ, voroon marminŭ 
pdootyoon chdesav:

37 “but He whom God raised up 
saw no corruption.
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38 Ուստի իմացէ՛ք, եղբայրներ, 
Յիսուսի միջոցաւ մեղքերու 
թողութիւն կը քարոզուի ձեզի։

38 Oosdi imatse՛k, yeghpayrner, 
Hisoosi michotsav meghkeroo 
toghootyoon gŭ karozvi tzezi:

38 “Therefore let it be known 
to you, brethren, that through 
this Man is preached to you the 
forgiveness of sins;

39 Ով որ անոր կը հաւատայ՝ 
կ’արդարանայ իր բոլոր մեղքերէն, 
որոնցմէ չկրցաք արդարանալ 
Մովսէսի Օրէնքին միջոցաւ։

39 Ov vor anor gŭ havada՝ 
g’artarana ir polor meghkeren, 
vorontsme chgrtsak artaranal 
Movsesi Orenkin michotsav:

39 “and by Him everyone who 
believes is justified from all things 
from which you could not be 
justified by the law of Moses.

40 Զգոյշ եղէք ուրեմն, որ ձեր վրայ 
չգայ այն՝ ինչ որ մարգարէները 
կ’ըսեն.‑

40 Zkooysh yeghek ooremn, 
vor tzer vra chka ayn՝ inch vor 
markarenerŭ g’ŭsen.‑

40 “Beware therefore, lest what 
has been spoken in the prophets 
come upon you:

41 «Տեսէ՛ք, ո՛վ արհամարհողներ, 
զարմացէք եւ կորսուեցէք. 
որովհետեւ ձեր օրերուն այնպիսի 
գործ մը պիտի ընեմ, որուն պիտի 
չհաւատաք, նոյնիսկ երբ մէկը 
պատմէ ձեզի»։

41 «Dese՛k, o՛v arhamarhoghner, 
zarmatsek yev gorsvetsek. 
vorovhedev tzer oreroon aynbisi 
kordz mŭ bidi ŭnem, voroon bidi 
chhavadak, nooynisg yerp megŭ 
badme tzezi»:

41 ‘Behold, you despisers, Marvel 
and perish! For I work a work in 
your days, A work which you will 
by no means believe, Though one 
were to declare it to you.’”

42 Երբ Բառնաբաս ու Պօղոս 
ժողովարանէն դուրս ելան, մարդիկ 
կ’աղաչէին որ միւս Շաբաթ օր եւս 
նոյն նիւթին մասին խօսին։

42 Yerp Paṙnapas oo Boghos 
jhoghovaranen toors yelan, martig 
g’aghachein vor myoos Shapat or 
yevs nooyn nyootin masin khosin:

42 So when the Jews went out 
of the synagogue, the Gentiles 
begged that these words might 
be preached to them the next 
Sabbath.

43 Ժողովուրդին ցրուելէն ետք, 
բազմաթիւ Հրեաներ եւ հրէութեան 
դարձած բարեպաշտ օտարազգիներ 
հետեւեցան Պօղոսի եւ Բառնաբասի, 
որոնք անոնց հետ խօսեցան եւ 
համոզեցին զանոնք, որ շարունակեն 
Աստուծոյ շնորհքին մէջ մնալ։ ֍

43 Jhoghovoortin tsrvelen yedk, 
pazmativ Hryaner yev hreootyan 
tartzadz parebashd odarazkiner 
hedevetsan Boghosi yev Paṙnapasi, 
voronk anonts hed khosetsan 
yev hamozetsin zanonk, vor 
sharoonagen Asdoodzo shnorhkin 
mech mnal: ֍

43 Now when the congregation had 
broken up, many of the Jews and 
devout proselytes followed Paul 
and Barnabas, who, speaking to 
them, persuaded them to continue 
in the grace of God. ֍
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Ընթերցուածս Պետրոսի առաքելոյն Ընթերցուածս Պետրոսի առաքելոյն 
՚ի Կաթողիկեայց առաջին թղթոյն ՚ի Կաթողիկեայց առաջին թղթոյն 

5.1‑14 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Bedrosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Bedrosi aṙakelooyn 
՚i Gatoghigyayts aṙachin tghtooyn ՚i Gatoghigyayts aṙachin tghtooyn 

5.1‑14 (ARWZ)

A Reading from the First A Reading from the First 
Universal Epistle of St. Peter Universal Epistle of St. Peter 

5:1‑14 (NKJV)

1 Երէցնե՛ր, որպէս երիցակից մը՝ 
որ ձեզի պէս վկայ եմ Քրիստոսի 
չարչարանքներուն եւ ձեզի հետ 
ալ մասնակից պիտի ըլլամ գալիք 
փառքին որ պիտի յայտնուի, 
կ’աղաչե՜մ,

1 Yeretsne՛r, vorbes yeritsagits 
mŭ՝ vor tzezi bes vga yem Krisdosi 
charcharankneroon yev tzezi 
hed al masnagits bidi ŭllam 
kalik paṙkin vor bidi haydnvi, 
g’aghache՜m,

1 The elders who are among you 
I exhort, I who am a fellow elder 
and a witness of the sufferings of 
Christ, and also a partaker of the 
glory that will be revealed:

2 ձեզի վստահուած Աստուծոյ հօտը 
արածեցէք ո՛չ թէ իբր պարտադրանք 
կատարելով վերակացութեան ձեր 
պաշտօնը, այլ՝ կամաւորաբար, 
ինչպէս Աստուած կ’ուզէ։ Ո՛չ թէ 
դրամի սիրոյն, այլ՝ յօժարութեամբ։

2 tzezi vsdahvadz Asdoodzo hodŭ 
aradzetsek vo՛ch te ipr bardatrank 
gadarelov veragatsootyan tzer 
bashdonŭ, ayl՝ gamavorapar, 
inchbes Asdvadz g’ooze: Vo՛ch te 
trami sirooyn, ayl՝ hojharootyamp:

2 Shepherd the flock of God which 
is among you, serving as overseers, 
not by compulsion but willingly, 
not for dishonest gain but eagerly;

3 Ո՛չ թէ ձեզի վստահուած մարդոց 
պարտադրելով ձեր անձերը, այլ՝ 
օրինակ ըլլալով ձեր հօտին,

3 Vo՛ch te tzezi vsdahvadz martots 
bardatrelov tzer antzerŭ, ayl՝ 
orinag ŭllalov tzer hodin,

3 nor as being lords over those 
entrusted to you, but being 
examples to the flock;

4 որպէսզի երբ Հովուապետը 
յայտնուի՝ անթառամ փառքի պսակը 
ընդունիք։

4 vorbeszi yerp Hovvabedŭ 
haydnvi՝ antaṙam paṙki bsagŭ 
ŭntoonik:

4 and when the Chief Shepherd 
appears, you will receive the crown 
of glory that does not fade away.

5 Նոյնպէս ալ դուք, երիտասարդնե՛ր, 
հնազանդ եղէք ծերերուն։ Բոլորդ 
ալ խոնարհաբար ծառայեցէք 
իրարու, որովհետեւ՝ ինչպէս Սուրբ 
գիրքը կ’ըսէ.‑ «Աստուած հակառակ 
է ամբարտաւաններուն, մինչ 
խոնարհներուն շնորհք կու տայ»։

5 Nooynbes al took, yeridasartne՛r, 
hnazant yeghek dzereroon: Polort 
al khonarhapar dzaṙayetsek 
iraroo, vorovhedev՝ inchbes Soorp 
kirkŭ g’ŭse.‑ «Asdvadz hagaṙag 
e ampardavanneroon, minch 
khonarhneroon shnorhk goo da»:

5 Likewise you younger people, 
submit yourselves to your elders. 
Yes, all of you be submissive 
to one another, and be clothed 
with humility, for “God resists 
the proud, But gives grace to the 
humble.”
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6 Հետեւաբար Աստուծոյ հզօր 
ձեռքին տակ խոնարհեցէք, որպէսզի 
երբ յարմար ժամանակը գայ՝ ձեզ 
բարձրացնէ։

6 Hedevapar Asdoodzo hzor 
tzeṙkin dag khonarhetsek, vorbeszi 
yerp harmar jhamanagŭ ka՝ tzez 
partzratsne:

6 Therefore humble yourselves 
under the mighty hand of God, 
that He may exalt you in due time,

7 Ձեր հոգերը Աստուծոյ ձգեցէք, 
որովհետեւ ինքը կը հոգայ ձեր մասին։

7 Tzer hokerŭ Asdoodzo tzketsek, 
vorovhedev inkŭ gŭ hoka tzer 
masin:

7 casting all your care upon Him, 
for He cares for you.

8 Արթուն եւ պատրաստ եղէք, 
որովհետեւ ձեր թշնամին՝ Սատանան 
առիւծի պէս մռնչելով կը շրջի եւ 
կլլելու համար մէկը կը փնտռէ։

8 Artoon yev badrasd yeghek, 
vorovhedev tzer tshnamin՝ 
Sadanan aṙyoodzi bes mṙnchelov 
gŭ shrchi yev glleloo hamar megŭ 
gŭ pndṙe:

8 Be sober, be vigilant; because 
your adversary the devil walks 
about like a roaring lion, seeking 
whom he may devour.

9 Հաստատուն հաւատքով դէմ 
դրէք անոր, գիտնալով որ աշխարհի 
մէջ բոլոր ձեր եղբայրներն ալ նոյն 
չարչարանքներէն կ’անցնին։

9 Hasdadoon havadkov tem trek 
anor, kidnalov vor ashkharhi mech 
polor tzer yeghpayrnern al nooyn 
charcharankneren g’antsnin:

9 Resist him, steadfast in the 
faith, knowing that the same 
sufferings are experienced by your 
brotherhood in the world.

10 Եւ բոլոր շնորհքներուն 
պարգեւիչը՝ Աստուած, որ Քրիստոս 
Յիսուսի միջոցաւ իր յաւիտենական 
փառքին կանչեց ձեզ, նկատի 
ունենալով որ չափով մը մասնակից 
եղաք Յիսուսի չարչարանքներուն՝ 
պիտի կազդուրէ, զօրացնէ եւ ամուր 
հիմերու վրայ հաստատէ ձեզ։

10 Yev polor shnorhkneroon 
barkevichŭ՝ Asdvadz, vor 
Krisdos Hisoosi michotsav ir 
havidenagan paṙkin ganchets 
tzez, ngadi oonenalov vor chapov 
mŭ masnagits yeghak Hisoosi 
charcharankneroon՝ bidi gaztoore, 
zoratsne yev amoor himeroo vra 
hasdade tzez:

10 But may the God of all grace, 
who called us to His eternal glory 
by Christ Jesus, after you have 
suffered a while, perfect, establish, 
strengthen, and settle you.

11 Յաւիտեան ի՛րն են իշխանութիւնն 
ու փառքը։ Ամէն։

11 Havidyan i՛rn yen 
ishkhanootyoonn oo paṙkŭ: Amen:

11 To Him be the glory and the 
dominion forever and ever. Amen.
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12 Այս հակիրճ նամակը ձեզի գրեցի 
Սիղուանոսի ձեռքով, որ ըստ իս՝ 
մեր հաւատարիմ եղբայրներէն 
է, որպէսզի քաջալերեմ ձեզ եւ 
վստահեցնեմ՝ թէ Քրիստոսի 
չարչարակից ըլլալը Աստուծմէ 
տրուած իսկական շնորհք մըն է, որ 
դուք կը վայելէք ապահովաբար։

12 Ays hagirj namagŭ tzezi kretsi 
Sighvanosi tzeṙkov, vor ŭsd is՝ 
mer havadarim yeghpayrneren 
e, vorbeszi kachalerem tzez 
yev vsdahetsnem՝ te Krisdosi 
charcharagits ŭllalŭ Asdoodzme 
drvadz isgagan shnorhk mŭn e, 
vor took gŭ vayelek abahovapar:

12 By Silvanus, our faithful 
brother as I consider him, I have 
written to you briefly, exhorting 
and testifying that this is the true 
grace of God in which you stand.

13 Այստեղ, Բաբելոնի մէջ գտնուող 
եկեղեցին, որ ձեր ընտրելակիցն է, 
կ’ողջունէ ձեզ։ Նոյնպէս բարեւներ 
Մարկոսէն, իմ որդիէս։

13 Aysdegh, Papeloni mech 
kdnvogh yegeghetsin, vor tzer 
ŭndrelagitsn e, g’oghchoone tzez: 
Nooynbes parevner Margosen, im 
vorties:

13 She who is in Babylon, elect 
together with you, greets you; and 
so does Mark my son.

14 Սիրոյ համբոյրով ողջունեցէք 
իրար։ Խաղաղութի՜ւն ձեր բոլորին, 
որ Քրիստոս Յիսուսի միացած էք։ 
Ամէն։ ֍

14 Siro hampooyrov 
voghchoonetsek irar: 
Khaghaghootyo՜on tzer polorin, 
vor Krisdos Hisoosi miatsadz ek: 
Amen: ֍

14 Greet one another with a kiss 
of love. Peace to you all who are in 
Christ Jesus. Amen. ֍
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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.

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. ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Յովհաննու Յովհաննու 5.19‑30 (ARWZ)

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

Hovhannoo Hovhannoo 5.19‑30 (ARWZ)

A Reading from the Holy Gospel A Reading from the Holy Gospel 
of Jesus Christ according to St. of Jesus Christ according to St. 

John John 5:19‑30 (NKJV)

19 Յիսուս ըսաւ անոնց.‑ Հաստատ 
գիտցէք, թէ Մարդու Որդին ինք իրմէ 
ոչինչ կը կատարէ, այլ կը կատարէ 
միայն այն՝ ինչ որ կը տեսնէ թէ Հայրը 
կը կատարէ։ Որովհետեւ ինչ որ Հայրը 
կը գործէ, Որդին ալ նոյնը կը գործէ։

19 Hisoos ŭsav anonts.‑ Hasdad 
kidtsek, te Martoo Vortin ink irme 
vochinch gŭ gadare, ayl gŭ gadare 
miayn ayn՝ inch vor gŭ desne te 
Hayrŭ gŭ gadare: Vorovhedev inch 
vor Hayrŭ gŭ kordze, Vortin al 
nooynŭ gŭ kordze:

19 Then Jesus answered and said 
to them, “Most assuredly, I say 
to you, the Son can do nothing 
of Himself, but what He sees the 
Father do; for whatever He does, 
the Son also does in like manner.

20 Հայրը կը սիրէ Որդին եւ անոր 
ցոյց կու տայ ինչ որ ինք կը կատարէ։ 
Տակաւին ձեր տեսածներէն աւելի 
սքանչելի գործեր ալ ցոյց պիտի 
տայ Որդիին, այնպէս որ դուք պիտի 
զարմանաք։

20 Hayrŭ gŭ sire Vortin yev anor 
tsooyts goo da inch vor ink gŭ 
gadare: Dagavin tzer desadzneren 
aveli skancheli kordzer al tsooyts 
bidi da Vortiin, aynbes vor took 
bidi zarmanak:

20 “For the Father loves the Son, 
and shows Him all things that He 
Himself does; and He will show 
Him greater works than these, 
that you may marvel.

21 Ինչպէս որ Հայրը մեռելները կը 
յարուցանէ եւ կեանք կու տայ անոնց, 
նոյնպէս ալ Որդին կեանք կու տայ իր 
ուզածներուն։

21 Inchbes vor Hayrŭ meṙelnerŭ 
gŭ harootsane yev gyank goo da 
anonts, nooynbes al Vortin gyank 
goo da ir oozadzneroon:

21 “For as the Father raises the 
dead and gives life to them, even 
so the Son gives life to whom He 
will.

22 Եւ Հայրը ոեւէ մէկը չի դատեր, 
այլ դատելու իշխանութիւնը 
ամբողջութեամբ յանձնած է Որդիին,

22 Yev Hayrŭ voyeve megŭ chi 
tader, ayl tadeloo ishkhanootyoonŭ 
ampoghchootyamp hantznadz e 
Vortiin,

22 “For the Father judges no one, 
but has committed all judgment to 
the Son,

23 որպէսզի բոլորն ալ պատուեն 
Որդին, ինչպէս որ Հայրը կը 
պատուեն։ Ան որ չի պատուեր Որդին, 
չի պատուեր Հայրը որ զայն ղրկած է։

23 vorbeszi polorn al badven 
Vortin, inchbes vor Hayrŭ gŭ 
badven: An vor chi badver Vortin, 
chi badver Hayrŭ vor zayn ghrgadz 
e:

23 “that all should honor the Son 
just as they honor the Father. He 
who does not honor the Son does 
not honor the Father who sent 
Him.
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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,

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.
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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. ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Մատթէոսի Մատթէոսի 11.25‑30 (ARWZ)

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

Madteosi Madteosi 11.25‑30 (ARWZ)

A Reading from the Holy Gospel A Reading from the Holy Gospel 
of Jesus Christ according to St. of Jesus Christ according to St. 

Matthew Matthew 11:25‑30 (NKJV)

25 Այն ատեն Յիսուս այսպէս 
աղօթեց.‑ Հա՜յր, երկինքի եւ երկրի 
Տէր, շնորհակալ եմ քեզի, որ 
իմաստուններէն եւ գիտուններէն 
ծածկեցիր այն՝ ինչ որ յայտնեցիր 
պարզ ու համեստ մարդոց։

25 Ayn aden Hisoos aysbes 
aghotets.‑ Ha՜yr, yerginki yev 
yergri Der, shnorhagal yem 
kezi, vor imasdoonneren yev 
kidoonneren dzadzgetsir ayn՝ inch 
vor haydnetsir barz oo hamesd 
martots:

25 At that time Jesus answered 
and said, “I thank You, Father, 
Lord of heaven and earth, that 
You have hidden these things from 
the wise and prudent and have 
revealed them to babes.

26 Այո՛, Հա՛յր, դուն այսպէս ուզեցիր։ 26 Ayo՛, Ha՛yr, toon aysbes oozetsir: 26 “Even so, Father, for so it 
seemed good in Your sight.

27 Հայրս ամէն ինչ տուած է ինծի, 
եւ ոչ ոք կը ճանչնայ Որդին՝ բացի 
Հօրմէն, եւ ոչ ոք կը ճանչնայ Հայրը՝ 
բացի Որդիէն, կամ բացի անկէ՝ որուն 
յայտնել ուզէ Որդին։

27 Hayrs amen inch dvadz e indzi, 
yev voch vok gŭ janchna Vortin՝ 
patsi Hormen, yev voch vok gŭ 
janchna Hayrŭ՝ patsi Vortien, gam 
patsi ange՝ voroon haydnel ooze 
Vortin:

27 “All things have been delivered 
to Me by My Father, and no one 
knows the Son except the Father. 
Nor does anyone know the Father 
except the Son, and the one to 
whom the Son wills to reveal Him.

28 Ինծի՛ եկէք դուք բոլորդ, 
յոգնածներ եւ բեռնաւորուածներ, եւ 
ես հանգիստ պիտի տամ ձեզի։

28 Indzi՛ yegek took polort, 
hoknadzner yev peṙnavorvadzner, 
yev yes hankisd bidi dam tzezi:

28 “Come to Me, all you who labor 
and are heavy laden, and I will 
give you rest.

29 Ձեր վրայ առէք իմ լուծս եւ ինձմէ 
սորվեցէք, որովհետեւ հեզ եմ եւ 
սրտով խոնարհ, եւ դուք ձեր հոգեկան 
հանգստութիւնը պիտի գտնէք։

29 Tzer vra aṙek im loodzs yev 
intzme sorvetsek, vorovhedev hez 
yem yev srdov khonarh, yev took 
tzer hokegan hanksdootyoonŭ bidi 
kdnek:

29 “Take My yoke upon you and 
learn from Me, for I am gentle and 
lowly in heart, and you will find 
rest for your souls.

30 Քանի իմ լուծս դիւրաւ տանելի է 
եւ բեռս՝ թեթեւ։ ֍

30 Kani im loodzs tyoorav daneli e 
yev peṙs՝ tetev: ֍

30 “For My yoke is easy and My 
burden is light.” ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Ղուկասու Ղուկասու 23.32‑46 (ARWZ)

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

Ghoogasoo Ghoogasoo 23.32‑46 (ARWZ)

A Reading from the Holy Gospel A Reading from the Holy Gospel 
of Jesus Christ according to St. of Jesus Christ according to St. 

Luke Luke 23:32‑46 (NKJV)

32 Երկու այլ չարագործներ ալ բերին, 
որպէսզի Յիսուսի հետ սպաննուին։

32 Yergoo ayl charakordzner 
al perin, vorbeszi Hisoosi hed 
sbannvin:

32 There were also two others, 
criminals, led with Him to be put 
to death.

33 Երբ հասան Գանկ կոչուած վայրը, 
հոն խաչեցին Յիսուսը եւ երկու 
չարագործները՝ մէկը անոր աջ կողմը, 
իսկ միւսը՝ ձախ։

33 Yerp hasan Kang gochvadz 
vayrŭ, hon khachetsin Hisoosŭ yev 
yergoo charakordznerŭ՝ megŭ anor 
ach goghmŭ, isg myoosŭ՝ tzakh:

33 And when they had come to the 
place called Calvary, there they 
crucified Him, and the criminals, 
one on the right hand and the 
other on the left.

34 Յիսուս ըսաւ.‑ Հա՜յր, ներէ՛ 
անոնց, որովհետեւ չեն գիտեր թէ 
ի՛նչ կ’ընեն։Ապա զինուորներըվիճակ 
ձգելով անոր հագուստները 
բաժնեցին իրենց միջեւ։

34 Hisoos ŭsav.‑ Ha՜yr, nere՛ 
anonts, vorovhedev chen kider te 
i՛nch g’ŭnen:Aba zinvornerŭvijag 
tzkelov anor hakoosdnerŭ 
pajhnetsin irents michev:

34 Then Jesus said, “Father, 
forgive them, for they do not know 
what they do.” And they divided 
His garments and cast lots.

35 Ժողովուրդը կեցած կը դիտէր, 
մինչ իշխանները անոնց հետ կը 
հեգնէին զայն, ըսելով.‑ Ուրիշները 
ազատեց. թող ինքզինք ալ ազատէ, 
եթէ իրապէս Քրիստոսն՝ է ինք, 
Աստուծոյ ընտրեալ Որդին։

35 Jhoghovoortŭ getsadz gŭ tider, 
minch ishkhannerŭ anonts hed gŭ 
heknein zayn, ŭselov.‑ Oorishnerŭ 
azadets. togh inkzink al azade, 
yete irabes Krisdosn՝ e ink, 
Asdoodzo ŭndryal Vortin:

35 And the people stood looking 
on. But even the rulers with them 
sneered, saying, “He saved others; 
let Him save Himself if He is the 
Christ, the chosen of God.”

36 Զինուորներն ալ կը ծաղրէին եւ 
դիմացը գալով քացախ կու տային

36 Zinvornern al gŭ dzaghrein yev 
timatsŭ kalov katsakh goo dayin

36 The soldiers also mocked Him, 
coming and offering Him sour 
wine,

37 ու կ’ըսէին.‑ Եթէ Հրեաներու 
թագաւորն ես՝ դուն քեզ ազատէ՛։

37 oo g’ŭsein.‑ Yete Hryaneroo 
takavorn yes՝ toon kez azade՛:

37 and saying, “If You are the King 
of the Jews, save Yourself.”
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38 Իր խաչին վրայ Յունարէն, 
Լատիներէն եւ Եբրայերէն 
արձանագրութիւն մըն ալ կար.‑ 
«Ասիկա է Հրեաներու թագաւորը»։

38 Ir khachin vra Hoonaren, 
Ladineren yev Yeprayeren 
artzanakrootyoon mŭn al gar.‑ 
«Asiga e Hryaneroo takavorŭ»:

38 And an inscription also was 
written over Him in letters of 
Greek, Latin, and Hebrew: THIS 
IS THE KING OF THE JEWS.

39 Կախուած չարագործներէն մէկը 
կը նախատէր զայն, ըսելով. ‑ Դուն 
չե՞ս Քրիստոսը, ազատէ թէ՛ դուն քեզ, 
թէ՛ մեզ։

39 Gakhvadz charakordzneren 
megŭ gŭ nakhader zayn, ŭselov. ‑ 
Toon che՞s Krisdosŭ, azade te՛ toon 
kez, te՛ mez:

39 Then one of the criminals who 
were hanged blasphemed Him, 
saying, “If You are the Christ, save 
Yourself and us.”

40 Բայց միւս չարագործը սաստեց 
զայն եւ ըսաւ.‑ Աստուծմէ չե՞ս 
վախնար, դուն՝ որ նոյն պատիժը կը 
կրես։

40 Payts myoos charakordzŭ 
sasdets zayn yev ŭsav.‑ Asdoodzme 
che՞s vakhnar, toon՝ vor nooyn 
badijhŭ gŭ gres:

40 But the other, answering, 
rebuked him, saying, “Do you 
not even fear God, seeing you are 
under the same condemnation?

41 Տակաւին մեր պատիժը իրաւացի 
է, որովհետեւ մենք մեր ըրածին 
արժանի հատուցումն է որ կը 
ստանանք, մինչդեռ ասիկա գէշ բան 
մը չէ ըրած։

41 Dagavin mer badijhŭ iravatsi 
e, vorovhedev menk mer ŭradzin 
arjhani hadootsoomn e vor gŭ 
sdanank, minchteṙ asiga kesh pan 
mŭ che ŭradz:

41 “And we indeed justly, for we 
receive the due reward of our 
deeds; but this Man has done 
nothing wrong.”

42 Եւ ապա ըսաւ Յիսուսի.‑ Տէ՛ր, յիշէ՛ 
զիս, երբ քու թագաւորութեամբդ 
գաս։

42 Yev aba ŭsav Hisoosi.‑ 
De՛r, hishe՛ zis, yerp koo 
takavorootyampt kas:

42 Then he said to Jesus, “Lord, 
remember me when You come into 
Your kingdom.”

43 Յիսուս ըսաւ անոր.‑ Վստահ 
եղիր, այսօր ինծի հետ պիտի ըլլաս 
դրախտին մէջ։

43 Hisoos ŭsav anor.‑ Vsdah 
yeghir, aysor indzi hed bidi ŭllas 
trakhdin mech:

43 And Jesus said to him, 
“Assuredly, I say to you, today you 
will be with Me in Paradise.”

44 Գրեթէ կէսօր էր, երբ արեւը 
խաւարեցաւ եւ ամբողջ երկիրը 
խաւարի մէջ մնաց մինչեւ ժամը երեք։

44 Krete gesor er, yerp arevŭ 
khavaretsav yev ampoghch yergirŭ 
khavari mech mnats minchev 
jhamŭ yerek:

44 Now it was about the sixth 
hour, and there was darkness over 
all the earth until the ninth hour.
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45 Տաճարին վարագոյրը մէջտեղէն 
պատռուեցաւ։

45 Dajarin varakooyrŭ 
mechdeghen badṙvetsav:

45 Then the sun was darkened, 
and the veil of the temple was torn 
in two.

46 Այն ատեն Յիսուս բարձրաձայն 
ըսաւ.‑ Հա՛յր, ձեռքերուդ մէջ 
կ’աւանդեմ հոգիս։ Այս խօսքը ըսաւ եւ 
հոգին աւանդեց։ ֍

46 Ayn aden Hisoos partzratzayn 
ŭsav.‑ Ha՛yr, tzeṙkeroot mech 
g’avantem hokis: Ays khoskŭ ŭsav 
yev hokin avantets: ֍

46 And when Jesus had cried 
out with a loud voice, He said, 
“Father, ‘into Your hands I commit 
My spirit.’” Having said this, He 
breathed His last. ֍

Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 
Մարկոսի Մարկոսի 4.26‑34 (ARWZ)

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

4.26‑34 (ARWZ)

A Reading from the Holy Gospel A Reading from the Holy Gospel 
of Jesus Christ according to St. of Jesus Christ according to St. 

Mark Mark 4:26‑34 (NKJV)

26 Յետոյ Յիսուս շարունակեց.‑ 
Աստուծոյ արքայութիւնը կը նմանի 
հետեւեալին.‑ Մարդ մը արտին մէջ 
սերմ կը ցանէ։

26 Hedo Hisoos sharoonagets.‑ 
Asdoodzo arkayootyoonŭ gŭ nmani 
hedevyalin.‑ Mart mŭ ardin mech 
serm gŭ tsane:

26 And He said, “The kingdom of 
God is as if a man should scatter 
seed on the ground,

27 Օրեր ու գիշերներ կ’անցնին, կը 
քնանայ ու կ’արթննայ, մինչ այդ 
սերմերը կը բուսնին ու կ’աճին, եւ ինք 
չի գիտեր թէ ի՛նչպէս կը մեծնան։

27 Orer oo kisherner g’antsnin, 
gŭ knana oo g’artnna, minch ayt 
sermerŭ gŭ poosnin oo g’ajin, 
yev ink chi kider te i՛nchbes gŭ 
medznan:

27 “and should sleep by night and 
rise by day, and the seed should 
sprout and grow, he himself does 
not know how.

28 Այսինքն, հողը ինքնաբերաբար 
կ’աճեցնէ սերմը. նախ ցօղունը, ապա 
հասկը, ապա հասկին մէջ լեցուն 
ցորենը։

28 Aysinkn, hoghŭ inknaperapar 
g’ajetsne sermŭ. nakh tsoghoonŭ, 
aba hasgŭ, aba hasgin mech 
letsoon tsorenŭ:

28 “For the earth yields crops by 
itself: first the blade, then the 
head, after that the full grain in 
the head.

29 Եւ երբ ցորենը հասուննայ, 
անմիջապէս հնձուորները արտ կը 
ղրկէ, որովհետեւ հունձքի ժամը 
հասած է։

29 Yev yerp tsorenŭ hasoonna, 
anmichabes hntzvornerŭ ard gŭ 
ghrge, vorovhedev hoontzki jhamŭ 
hasadz e:

29 “But when the grain ripens, 
immediately he puts in the sickle, 
because the harvest has come.”
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30 Եւ հարցուց.‑ Ի՞նչ բանի կրնանք 
նմանցնել Աստուծոյ արքայութիւնը 
եւ կամ ի՞նչ օրինակով կրնանք 
բացատրել։

30 Yev hartsoots.‑ I՞nch pani 
grnank nmantsnel Asdoodzo 
arkayootyoonŭ yev gam i՞nch 
orinagov grnank patsadrel:

30 Then He said, “To what shall 
we liken the kingdom of God? Or 
with what parable shall we picture 
it?

31 Անիկա կը նմանի մանանեխի 
հատիկին, որ հողին մէջ ցանուած 
ատեն՝ երկրի վրայ եղող սերմերէն 
ամենէն փոքրն է։

31 Aniga gŭ nmani mananekhi 
hadigin, vor hoghin mech tsanvadz 
aden՝ yergri vra yeghogh sermeren 
amenen pokrn e:

31 “It is like a mustard seed which, 
when it is sown on the ground, 
is smaller than all the seeds on 
earth;

32 Բայց երբ սերմանուի, կը բուսնի եւ 
բոլոր տունկերէն աւելի մեծ կ’ըլլայ. 
ա՛յնքան մեծ ոստեր կ’արձակէ, 
որ անոր շուքին տակ երկինքի 
թռչունները կու գան եւ բոյն կը շինեն։

32 Payts yerp sermanvi, gŭ 
poosni yev polor doongeren aveli 
medz g’ŭlla. a՛ynkan medz vosder 
g’artzage, vor anor shookin dag 
yerginki tṙchoonnerŭ goo kan yev 
pooyn gŭ shinen:

32 “but when it is sown, it grows 
up and becomes greater than 
all herbs, and shoots out large 
branches, so that the birds of the 
air may nest under its shade.”

33 Եւ այսպիսի առակներով Յիսուս 
իր ուսուցումները կը ներկայացնէր 
ժողովուրդին, այնպէս որ կարենային 
զինք հասկնալ։

33 Yev aysbisi aṙagnerov Hisoos ir 
oosootsoomnerŭ gŭ nergayatsner 
jhoghovoortin, aynbes vor 
garenayin zink hasgnal:

33 And with many such parables 
He spoke the word to them as they 
were able to hear it.

34 Անիկա առանց առակի ոչինչ կը 
խօսէր, բայց իր աշակերտներուն հետ 
առանձին եղած ատեն՝ ամէն ինչ կը 
բացատրէր անոնց։ ֍

34 Aniga aṙants aṙagi vochinch gŭ 
khoser, payts ir ashagerdneroon 
hed aṙantzin yeghadz aden՝ amen 
inch gŭ patsadrer anonts: ֍

34 But without a parable He did 
not speak to them. And when they 
were alone, He explained all things 
to His disciples. ֍


